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Zdenek Mateiciuc / jednatel firmy Gerlich Odry

                      O zisk tolik nejde. 
Když vidím lidi, kteří mají zájem o práci, 

snažím se pro ně tu práci najít. 

Chceme zůstat malým 
podnikem, 
lidé si tak jsou blíž 

/ Případová studie firmy 
 Gerlich Odry s. r. o., Odry, 
 Česká republika

Dřevěné hračky, stolní hry a předměty pro zra-
kově postižené, knihy, pohlednice, inseminační 
a veterinární pomůcky, ale také dětská hřiště. 
To je jen část toho, co produkuje chráněná 
dílna Gerlich Odry s. r. o. Na severní Moravě, 
kde vládne vysoká nezaměstnanost, ji v roce 
1999 založili manželé Zdenek a Dana  
Mateiciucovi. Malý podnik zaměstnává v sou-
časnosti padesát pracovníků, z toho tři čtvrtiny  
se zdravotními problémy. Celkový roční obrat 
činil v roce 2006 devatenáct milionů korun. 
Zdenku Mateiciucovi je dnes už přes šedesát 
let, ale svou energičností by strčil do kapsy 
leckterého mladíka.

Přišel převrat, skončil komunismus a já jsem zatoužil 
podnikat a postavit se na vlastní nohy. Ta touha 
vycházela z knihy Tři	kamarádi	od Remarqua, kterou 
jsem četl na vojně ještě jako osmnáctiletý kluk.  
To, že někteří lidé můžou mít sami svou vlastní  
dílnu, byla pro nás tehdy fantasmagorie. 

Zpočátku jsem založil firmu SEKO s. r. o. – to je 
zkratka pro Služby EKOlogii. Zprivatizovali jsme  
ve firmě Optimit, tehdy ještě státním podniku, pa-
desát uklízeček a nadále Optimitu poskytovali  
uklízecí služby externě. Optimit byl v Odrách  
se dvěma tisíci zaměstnanců jediný větší podnik. 
Vyráběly se tam tenisové míče, pryžové hadice, 
těsnění. Ve svém oboru – gumárenská výroba 
– patří k nejstarším ve střední Evropě, založen byl  
v roce 1866.

Asi po půl roce jsem SEKO opustil (firma dodnes 
funguje) a s bráchou jsme si založili novou firmu 
Mateiciuc v. o. s. Už dvacet let jsme stavěli vlastní 
rodinný dům, „barák na kopci“, jak jsme mu říkali. 
Do domu bylo potřeba vymyslet podlahové topení. 
Bratr nastudoval zahraniční materiály, zpracoval 
příručku a v tehdejším čerstvě obrozeném kapi-
talizmu jsme ji nechali vytisknout a rozeslali všem 
možným projektantům a zájemcům, kteří měli 
rozestavěné stavby rodinných domků. V té době to 
byla na našem trhu novinka, a tak jsme vysvětlovali, 
co to teplovodní podlahové topení vlastně je, jaké 
jsou jeho výhody a nevýhody, dodali jsme katalog 
našich výrobků a ono se to rozběhlo. 

Přesně tak. Jenže za osm let z toho začal být brácha 
unavený. Řekl, že už toho má plné zuby, že by  
si chtěl dělat své věci a ne se pořád dřít. Nebavilo ho 
stále se starat o chod firmy, i když dodnes je to velmi 
pracovitý člověk. Domluvili jsme se tedy, že část firmy 
prodáme, a to přes padesát procent, protože méně by 
těžko někdo koupil. To byl podzim roku 1997. 

Našli jsme jednu švédskou firmu, se kterou jsme  
se dohodli, že od nás odkoupí osmdesát procent naší 
firmy a dvacet nám nechají. Deset by dostal brácha 
a deset já. V létě 1998 nás pozvali do Prahy na jedná- 
ní, kde nám řekli, že jejich zájem stále trvá, ale že ne- 
chtějí mít četu osmi zedníků ani dílnu na vstřikování 
plastů, kde dělalo asi dvanáct lidí, a dokonce nechtějí 
ani naši chráněnou dílnu, ve které v té době pracovalo 
asi deset zdravotně postižených. Jednalo se tedy asi 
o třicet pracovníků z celkového počtu devadesáti lidí. 
Nevěděli jsme, jak to máme chápat – původní dohoda 
mezi námi zněla jinak. Oni však řekli, že na tom trvají 
a že si jistě nějak poradíme.

Měli jsme měsíc na rozmyšlenou, jak to zařídit. Když 
jsem o tom přemýšlel, vnímal jsem to od nich jako 
podraz. Chtěli, abychom propustili naše lidi, a pak  
by si koupili firmu takzvaně čistou. A já měl propouš-
tět lidi, se kterými jsem se znal, kteří dobře pracovali 
a o kterých jsem věděl, že by v Odrách novou práci 
sháněli těžko. Byla by to zrada a lidé by si oprávněně 
říkali: „Ten Zdenek je darebák, nás vyhodil, aby pro-
dal firmu. On má peníze a my jsme bez práce.“
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Zdenek Mateiciuc
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To ano. Já totiž v reakci na podmínky Švédů prvně 
skutečně hledal řešení. I když jsme Mateiciuca nako- 
nec neprodali, to řešení jsem tehdy našel. Se svou  
ženou jsme založili firmu Gerlich Odry s. r. o., kde 
jsme „nechtěné“ pracovníky, pro které se nám nepo-
dařilo sehnat náhradní zaměstnání, přijali. Jednalo 
se především o pracovníky se zdravotním postižením 
a naše nová firma tak získala status chráněné dílny. 
Firmu Mateiciuc jsme Švédům nakonec neprodali, 
a navíc jsme vytvořili vyčleněnou chráněnou dílnu 
Gerlich Odry. Ve firmě Mateiciuc jsem te už jen 
akcionářem a na podnikání dohlížím jako člen správní 
rady. Jinak se plně věnuji Gerlichu.

Gerlich vedla administrativně moje manželka Dana. 
Já nejsem na to, abych vedl ekonomiku a hrabal se  
v papírech. Jsem spíš motor, který to žene a který 
občas potřebuje brzdu, aby to moc nerozběhl. 

No právě. Na začátku tvořilo firmu jenom jedno 
středisko. Těch činností bylo skutečně o hodně méně, 
ale jak přicházeli noví zájemci o práci, vymýšlel jsem, 
co dalšího by se dalo dělat. Pořád rosteme. 

Letos jsme navíc do Gerlichu získali perfektní lidi 
na důležitá místa: novou ředitelku (na moji ženu 
už toho bylo hodně, pracuje ještě na exponovaném 
místě ve firmě Mateiciuc), novou účetní, mistra i mis-
trovou a odborníky – dělníky. 

Popravdě řečeno to nikdy nebylo jednoduché. Jednou 
nás oslovil nějaký Němec a ptal se, jestli bychom pro 
něj nechtěli nasazovat koncovky na gumové hadičky. 
A že bychom ty hadičky mohli dokonce i vyrábět. 
To se mi zdálo perfektní: ve firmě Mateiciuc by se 
vyráběly hadičky a Gerlich by je kompletoval. Měly to 
být měsíčně dva kamiony do Německa, dlouhodobá 
práce pro patnáct až dvacet lidí. Tak jsme nabrali lidi, 
nakoupili stroje a vybavili dílnu, jenže pak z toho  
chlapa vylezlo, že by chtěl vlastně koupit firmu Matei-
ciuc, a to ještě bez budov. Po zkušenostech se Švédy 
to bylo pro mě a mé společníky nepřijatelné. Vycou-
vali jsme z toho, ale to jsem už měl nabraných deset 
zdravotně postižených lidí, pro které jsem najednou 
neměl žádnou práci. 

/  Kdo dnes Gerlich vede a jaká je tvoje role?

Našli jsme jednu švédskou firmu,  
se kterou jsme se dohodli, že od nás  
odkoupí osmdesát procent naší firmy  
a dvacet nám nechají. Pak nám ale řekli, 
že nechtějí mít četu osmi zedníků ani  
dílnu na vstřikování plastů, kde dělalo 
asi dvanáct lidí, a dokonce nechtějí 
ani naši chráněnou dílnu. Vnímal 
jsem to od nich jako podraz. Chtěli,  
abychom propustili naše lidi, a pak 
by si koupili firmu takzvaně čistou. A já 
měl propouštět lidi, se kterými jsem se 
znal, kteří dobře pracovali a o kterých 
jsem věděl, že by v Odrách novou práci 
sháněli těžko. Nemohli jsme jinak 
než podmínky Švédů v konečném 
důsledku odmítnout. 
Podnik jsme neprodali.

Nemohli jsme jinak než podmínky Švédů v konečném 
důsledku odmítnout. Podnik jsme neprodali. Domluvili 
jsme se pak s jednou firmou z Havířova. Koupili třicet 
procent od bráchy a třicet ode mě, dvacet procent  
si nechal brácha a dvacet procent mám já. 

/  Jak ses tedy rozhodl? /  Ale „tortura“ se Švédy „porodila“ Gerlicha...

Fungování chráněné dílny

/  Nerozběhl? V Gerlichu dnes přece vyrábíte  
 spoustu věcí…

/  Jak se ti dařilo udržovat pracovní místa?  
 Vím, že ne všechny zakázky byly od začátku  
 stabilní…

Na začátku tvořilo firmu jenom jedno 
středisko. Těch činností bylo skutečně  
o hodně méně, ale jak přicházeli noví 
zájemci o práci, vymýšlel jsem, co dalšího 
by se dalo dělat. Pořád rosteme.
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Pak tu mám elektřinu, režie, platy mistrů a manage-
mentu, a tím jsme se dostali o dalších třicet korun výš. 
Takže hodinová mzda jednoho člověka v Gerlichu mě 
vychází minimálně na sto dvacet korun. A dneska 
to potřebuji zvýšit na sto padesát.

Ano, snažíme se těch sto padesát korun vydělat. 
Někdy ten člověk produktivitu má a někdy ne, to ho 
pak musíme dotovat. Nejde to ale dělat trvale.

Zatím bychom se bez něj neobešli. Pomáhá nám sni- 
žovat naši dotaci, případně ji i celou pokryje. Loni 
přispěl úřad práce na mzdy částkou 5 600 korun 
na měsíc – to je ze zákona. K tomu nám ještě může 
přispívat na provoz. Tyhle peníze už dávat nemusejí, 
ale oni chápou, že je potřebujeme, abychom si mohli 
pořizovat i další vybavení, na které bychom jinak  
neměli. A to je perfektní. Ušetříme vlastní peníze  
a můžeme je investovat, jak potřebujeme, a díky tomu 
dál růst.

Stavím na tom, aby si naši zaměstnanci 
vydělali. Kvůli tomu, že jsou 
zdravotně postižení, je nepodceňuji.

Hranice je padesát lidí a té jsme už dosáhli. Chceme 
zůstat malým podnikem, který má rodinnou atmos-
féru. Protože je ale mezi postiženými nadále o práci 
zájem, založil jsem – tentokrát se svými dvěma syny 
– další firmu, chráněnou dílnu s názvem Synotec 
s. r. o. Funguje už druhý rok a zaměstnává šest lidí, 
všechny se zdravotním postižením. Název vymyslel 
můj syn: SYN–OTEC.

V Gerlichu je te šest nebo sedm výrobních středisek, 
je to taková všehochu, výrobní programy spolu 
nutně nesouvisejí. Některá střediska tedy z Gerlichu 
postupně vyčleňujeme a přesouváme do Synotecu 
– mám na mysli ty, které se zabývají dřevovýrobou.  
V Gerlichu pak zůstanou například plasty a kartonáž, 
ale hlavně prodej, protože Gerlich už má své jméno 
na trhu. Rozdělili jsme tak práci podle charakteru 
výroby. Není dobré, když se pletou plasty a dřevo. 
Špatně se to sleduje a celkově je to neprůhledné.

Když k nám přicházejí lidé a mají o práci zájem, 
snažím se pro ně tu práci najít. Například jsme 
si te v Odrách pronajali pěkný prostor – bývalé 
železářství, kde si otevřeme podnikovou prodejnu. 
Chceme tam prodávat dřevěné hračky a další 

/  Kam až může Gerlich růst?

/  Jaké jsou u vás mzdy a kolik činí náklady  
 na jednoho člověka?

/  Hodinovou mzdu zaměstnance se snažíš  
 vykrýt z vlastní hospodářské činnosti?

/  Má Synotec samostatný výrobní program? 
 Jaký je jeho vztah ke Gerlichu ?

/  Co zvažuješ při rozšiřování podnikatelských  
 aktivit víc: tvorbu zisku, anebo ti jde 
 především o to, že nabízíš práci?

Začal jsem jezdit po okolí a hledat práci. Pak jsem 
nějakou našel, a to ve Vratimově, kde se vyrábějí 
kabelové svazky do aut. Sedm lidí od nás tam jezdilo 
dva měsíce a bylo to dost kruté. Museli vstávat ve čtyři 
ráno a vraceli se odpoledne. Slíbil jsem jim, že je to  
jen dočasné řešení, a snažil jsem se něco rychle vy-
myslet. Hledal jsem i na internetu a zjistil jsem,  
že v zahraničí je zájem o české dřevěné hračky. Řekl 
jsem si naivně, že s tím nebudou žádné velké náklady 
– vezmu prostě kus dřeva, ostrouhám ho a něco  
z něj vyrobím. Přes vánoční svátky jsem vymyslel náš 
„Dřevěný svět“ – figurky, autíčka, prostě všechno, co 
do správného dřevěného světa patří. Začali jsme tedy 
vyrábět hračky. Byly výborné, jenže je nikdo neku-
poval. Neměli jsme vůbec zabezpečený odbyt ani 
žádnou zkušenost s jejich prodejem. 

Mezitím se ale naštěstí našla další práce. Lidé mi tak 
zůstali a nemusel jsem nikoho propouštět. Ale to bylo 
dávno, od té doby jsme se stabilizovali. Mnohé  
z hraček máme dodnes na skladě a k jejich výrobě  
se vracíme. Zájem o „Dřevěný svět“ začíná stoupat  
a my se učíme prodávat.

Naši lidé mají průměrně 55-60 korun na hodinu,  
ti lepší samozřejmě více, 70-80. Stavím na tom, aby 
si vydělali. Kvůli tomu, že jsou zdravotně postižení, 
je nepodceňuji. Ale například k šedesáti korunám 
hrubého musím přidat ještě dalších třicet na sociální  
a zdravotní pojištění, na obědy, dovolené apod.  

/  A příspěvek na mzdu od úřadu práce?

výrobky. Asi je to moje fantasmagorie, ale pořád 
cítím, že se dá jít dál, že se dají vytvářet nové a nové 
pracovní příležitosti.

A co se týče zisku... Ve ztrátě jsme byli jenom jeden 
rok, jinak jsme v zisku, i když v podstatě zanedbatel-
ném. A navíc ho dnes vytváříme jen díky pomoci 
od státu. O zisk nakonec tolik nejde, stejně zase 
vždycky končí ve firmě.  

Ne hned, ale dlouhodobě musí, to je logické.  
A mnohé taky nebyly. Například do naší stolárny 
jsem koupil stroj za milion korun, další stroje 
za osm set tisíc a pořád byla v hrozné ztrátě. Říkal 
jsem ale, že přijde doba, kdy nás bude stolárna živit.  
A opravdu – dnes stolárna nestíhá plnit zakázky. 
Proto jsem taky koupil bývalou výrobnu hraček 
Dřevovýroba Ostrava v nedaleké vesničce Spálov. 
Výrobna byla totálně vykradená a zničená, dokonce 
se zdemolovanou střechou. Te tuto budovu opra-
vujeme, právě tady bude mít stolárna své nové 
prostory. 

/  I když nejde přímo o tvorbu zisku, 
 musí být každá provozovna alespoň  
 finančně udržitelná? 
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/  Jak jsi to vyřešil?

/  Představ si te, že máš středisko, kde   
 zaměstnáváš dvanáct lidí, které máš 
 hodně rád. Zjistíš, že provoz nebude  
 nikdy ziskový, ale víš, že náklady dokážeš  
 pokrýt ze zisku jiných středisek a lidi tak 
 udržet v práci…
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Firma musí být samoudržitelná,  
a ještě lépe – zisková. 
Samozřejmě ne proto, aby většina  
zisku šla do kapes vedení, ale proto, 
aby měla firma na investice  
a mohla držet krok s jinými podniky. 

Ne. My jsme si ze zisku Gerlichu nevzali nikdy ani 
korunu. Za všechny roky tam ten nerozdělený zisk 
zůstává. Víš, že ani nevím kolik to dělá? Opravdu 
nevím. 

Abych řekl pravdu, obojí. Jsme chráněná dílna,  
takže se snažíme oslovit zákazníky i co se týče ci-
tového rozměru. Takových, kteří na tento rozměr slyší, 
ale dneska moc není. Prodává nás hlavně kvalita,  
ale i netradiční, nové výrobky. Většinu zákazníků 
zajímá jenom to, jestli se jim věc líbí a kolik stojí.

/  Podnik, který zaměstnává lidi se sníženou 
 pracovní schopností, se často potýká 
 s velmi náročnými úkoly, které běžná 
 firma nezná. 

Dnes však začíná být pro mnohé firmy důležité i to, 
že nabízíme náhradní plnění. Občas se však najdou 
i takoví, kteří nám chtějí pomoci. Například se te 
připravujeme vyrábět kašírované obrázky a jedna 
firma z Čech nám bude dodávat plátna velmi levně 
jenom proto, že jsme chráněná dílna. Za to jsme rádi 
a vážíme si toho.

 
 

To je pravda. Jedna z těch věcí je, že máme trvale asi 
tak pětinu lidí na nemocenské. Pak se stane, že není 
práce, a najednou jsou všichni zdraví. Nemyslím si, 
že je to záměr. Jde prostě o náhodu – když ti spadne 
chleba s máslem, tak vždycky namazanou stranou 
dolů. Jindy je zase práce hodně a nemocných je 
čtyřicet procent. Řešíme to brigádníky – často bereme 
maminky na mateřské, ty už máme dokonce v data-
bázi. Když je nejhůř, bereme i studenty. Maminky 
jsou ale ideální. Často u nás na brigádě pracují 
také starší paní v důchodu, které si chtějí přivydělat. 
V případě, že je práce málo, vyrábíme do zásoby, 
uklízí se, myjí se okna. 

/  Školíš své lidi, aby uměli nahradit ty, 
 kteří zůstávají doma nemocní?
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Můžu ho samozřejmě nějaký čas provozovat, ale ne  
dlouho. Musel bych se postarat, aby byl ziskový, 
minimálně ne ztrátový. Lidé tam přece pracují nejen 
proto, aby udělali kus práce, ale také proto, aby si 
vydělali. Já jsem jejich partner – spolupracovník, který 
se má postarat o to, aby jejich práce nebyla jen 
na rok dva, a pak aby takzvaně „prožrali“ firmu.  
To nejde. Firma musí být samoudržitelná, a ještě lépe 
– zisková. Samozřejmě ne proto, aby většina zisku šla 
do kapes vedení, ale proto, aby měla firma na inves-
tice a mohla držet krok s jinými podniky. /  Jaká je tvoje strategie prodeje a nabídky  

 služeb? Je důležitá kvalita v kombinaci  
 s nabídkou možnosti náhradního plnění,  
 nebo skutečnost, že dáváš práci lidem 
 se sníženou pracovní schopností?

Lidé v Gerlichu – jací jsme

Prodává nás hlavně kvalita, 
ale i netradiční, nové výrobky. Většinu 
zákazníků zajímá jenom to, jestli 
se jim věc líbí a kolik stojí. 
Citový rozměr stojí v našem podnikání 
až na posledním místě.

/  V Gerlichu tě nezajímá, že jsi vlastníkem?  
 Nepotřebuješ dividendy jako třeba u firmy  
 Mateiciuc?
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jim výrobu, kde by potenciálně pracovali, a při tom  
se už snaží vypozorovat, jestli o práci u nás mají 
skutečný zájem. U některého člověka to pozná hned, 
u některého bohužel později. Z pracáku nám posílají 
různé typy. Mnohdy i neupravené ožraly, na kterých 
je vidět, že vlastně ani pracovat nechtějí; chtějí jenom 
štempl, že tu byli. Nebo přijde čtyřicetiletá „babka“, 
teoreticky ještě mladá, do důchodu má daleko,  
ale sama přizná, že se jí dělat nechce. Chodí k nám 
ale taky lidé, a to většinou ženy, které mají velký zájem 
pracovat. Jde o to, co všechno zvládnou, a o to najít 
jim to pravé místo.

To se právě divím, že chodí. Spousta lidí tady pracák 
nepotřebuje a přijdou sami. A opět to jsou většinou 
ženy. Opravdu, u ženských je větší touha pracovat než 
u chlapů. Nechci tím říct, že všichni chlapi jsou líní,  
ale naše statistika prostě říká, že sedmdesát procent  
je ženských a třicet chlapů.

Ne, vůbec ne. Důležité je jenom to, aby ten člověk 
viděl. Je nám to líto, ale prozatím tady nemáme práci 
pro nevidomé. Nevadí, když má brýle, musí ale vidět 
tak, aby byl schopný pracovat. 

Když bereme do práce nového pracovníka, nejdřív  
s ním uzavřeme smlouvu na zkušební dobu tří měsíců, 
a pak na dobu určitou, minimálně jeden rok. Člověk 

může po měsíci přijít a říct, že je příliš nemocný  
a pracovat nemůže, tak se s ním slušně rozejdeme. 
Často se ale stává, že nový pracovník zjistí, že ho to 
baví, je mezi lidmi, společensky ožije a začne se učit 
i další práce. Kontakt s lidmi je pro většinu stejně 
důležitý jako vlastní práce. I to je třeba mít na mysli  
při zřizování a vyhodnocování smyslu chráněných dí-
len. Práce a kontakt některé lidi probudí jako Šípkovou 
Růženku. Takoví lidé od nás často neodchází.

Jednak myslím, že jim dávám možnost si přivydělat, 
to je pro ně jistě důležité. Někteří jsou na pracáku, 
někteří jenom na sociálce, někteří berou částečný 
invalidní důchod, někteří úplný, ale těch je málo.  
A jednak jsou mezi lidmi, tedy nesedí doma a nečumí 
z okna, musí se ráno včas probrat, vyhrabat se  
z postele, dát se do pořádku, dostavit se k nám a pra-
covat. Když se jim práce daří, mají z toho radost.

/  Kdybys měl svou firmu prodat – z jakýchkoliv  
 důvodů – jakého člověka bys hledal?

/  Rozhoduje při náboru kvalifikace nebo 
 zručnost?

/  Dobře, řeknu to jinak: kdyby za tebou  
 někdo přišel s tím, že chce dělat něco 
 podobného jako ty…

Ti, kteří ovládají více prací a můžou „rotovat“, jsou 
vzácní lidé a velmi si jich vážíme. Někdy sice brblají, 
ale pak si sednou, dělají a jsou spokojení. Ale jsou 
lidé, kteří toho mnoho nedokážou. Třeba špatně vidí 
nebo jsou uzavření, a když se naučí jednu věc, nejsou 
schopni, a někdy ani ochotni, učit se zase jinou. 

Snažíme se našim lidem vyhovět. Aby třeba ve stolár- 
ně pracovali ti, kterým nevadí, že je tam větší kravál  
a více prachu, že musí při práci stát na nohou a po-
dobně. Někdo je zase takový, že celý den raději sedí 
a něco pečlivě lepí, z čehož by se někdo jiný zbláznil. 
Takže se postupně snažíme najít pro každého člověka 
místo, které mu sedí a kde je schopen odvádět práci 
v kvalitě a množství pro firmu přijatelném.

 
Většinou vybírá nové lidi má žena, protože já na to 
prostě nemám čas. Ona je taková psycholožka. Povyk-
ládá si s uchazeči o tom, jaké mají problémy, ukáže 

/  Co si myslíš, že je pro tvé zaměstnance  
 nejdůležitější?

Podívej se, já budu ve firmě dělat, dokud mi to bude 
ještě myslet a nebudu se u stolu počurávat. To je jedna 
věc. Nikdy by mě nenapadlo, že bych svou firmu 
prodal. Nebýt bratra, neprodal bych nikdy ani firmu 
Mateiciuc. Až tu jednou nebudu, bude firma patřit li-
dem, kteří v ní dnes pracují. Je to naše společná firma, 
do hrobu si nic nevezmu. Když se o ni budou dobře 
starat, může to být firma i jejich dětí.

Občas se to stává. Je to jednoduché, snažím se mu 
poradit.

V žádném případě nejde o to, aby zbohatl. Nemůže si 
myslet, že bude dávat firmě čtyři hodiny denně, a pak  
si bude moct jezdit na dovolenou. Já bych třeba 
na dovolenou mohl jezdit, ale nejezdím. Myslím si, 
že se bez toho jednak obejdu, ale hlavně na to sku-
tečně nemám čas. Mě to baví ve firmě. Říkal jsem loni 
na jaře své ženě, že jestli bude firma na konci roku  
ve ztrátě, pojedu za trest na dovolenou. A byl jsem  
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Osobní přesvědčení

/  Jaké vlastnosti člověk musí mít, aby to  
 dokázal dělat? Na co bys ho upozornil?Snažíme se našim lidem vyhovět. 

Aby třeba ve stolárně pracovali ti, kterým 
nevadí, že je tam větší kravál a více  
prachu, že musí při práci stát na nohou  
a podobně. Někdo je zase takový,  
že celý den raději sedí a něco pečlivě 
lepí, z čehož by se někdo jiný zbláznil.

/  Jaká jsou tvoje kritéria, když přijímáš lidi 
 do zaměstnání?

/  Chodí k tobě lidé se žádostí o práci i bez 
 toho, že je pošle úřad práce?

Často se stává, že nový pracovník zjistí,  
že ho to baví, je mezi lidmi, společensky 
ožije a začne se učit i další věci. 
Kontakt s lidmi je pro většinu stejně 
důležitý jako vlastní práce. Když se jim 
daří, mají z toho radost. I to je třeba mít 
na mysli při zřizování a vyhodnocování 
smyslu chráněných dílen. 
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Úspěchem pro mne také je, že z původních osmi lidí, 
které jsme před lety převzali z firmy Mateiciuc, tu na-
jednou máme přes padesát lidí, kterým dáváme práci. 
A některým možná i smysl života.

Každým rokem jsme dál. Některý rok byl složitější  
v tom, že se vzalo víc lidí, než bylo práce. Nebo že se 
víc postavilo, než bylo k dispozici peněz. Ale každý rok 
jsme v podstatě úspěšní, nejsme ve ztrátě. 

Není to budova Gerlichu, ale firmy Mateiciuc. Jsem 
na tento objekt hrdý. Podařilo se mi docela podrobně 
zrekonstruovat jeho historii a jsem v přátelském kon-
taktu s potomky původních vlastníků, kteří byli po vál- 
ce vyhnáni do Německa, ačkoliv jejich rodiny tady 
žily po staletí. V roce 1839 postavil tuto budovu Josef 
Kazimír Gerlich, a právě po něm jsme dali naší firmě 
název, abychom uctili jeho památku a prostřednictvím 
něho i památku všech ostatních občanů, kteří v našem 
městě kdysi žili a po válce museli svůj domov nedo-
brovolně opustit. Já se za to osobně stydím a vyhnání 
nazývám zločinem. I z toho důvodu si jich vážím 
a cítím povinnost pokračovat v jejich práci.

si jistý, že nebude ve ztrátě. No, a nebyla, takže jsem 
na dovolenou jet nemusel. 

Řekl bych mu, že to musí brát jako koníčka. A musí 
s těmi lidmi cítit – já si skoro se všemi lidmi ve firmě 
tykám. Nezáleží na tom, jestli jsou starší nebo mladší, 
nabídnu tykání každému. Někteří na to přistoupí poz-
ději, někteří nikdy. Mladším to nabízím, až se osvědčí. 

Taky nemůže čekat nějaký velký plat, i když ta práce 
ho může slušně živit. Když bude hodně a hodně pra-
covat, bude mít třeba dvojnásobný nebo trojnásobný 
plat, než mají jeho podřízení. Já mám asi dvacet pět 
tisíc měsíčně, což není zas tak šílený plat vzhledem  
k tomu, že se starám o padesát lidí. Ale žiju si slušně  
a skromně. 

Taky mám dobrý pocit z toho, že mě lidé berou, 
někteří mě možná mají i rádi. No, a já mám rád je.  
A to není málo, co myslíš? 

Já se jich neptám a ani žádný vděk neočekávám. 
Někdy však přijdou novináři, kteří se zajímají  
o provoz chráněné dílny. Ti se na to mých lidí mnoh-
dy ptají, a pak se dozvím zprostředkovaně, že jsou 
šastní, vděční a tak. Mám z toho smíšené pocity. 
Na jednu stranu mě to těší, na druhou stranu si 
nejsem jistý, jestli to někdo neřekl jen tak. Myslím si, 
že se o tom nemusí moc mluvit. Beru to tak, že jsme 
kamarádi a od kamaráda nikdo vděk neočekává.

/  Organizujete i společné akce? Řekněme 
 za odměnu?  

/  Překvapilo mě, že budova, ve které te 
 sídlí chráněná dílna, má docela 
 dlouhou historii…

/ Co pro tebe znamená úspěch? Asi ne to, 
 že vidíš v účetní rozvaze plus deset milionů…

Až tu jednou nebudu, bude firma 
patřit lidem, kteří v ní dnes pracují. 

/  Co ještě bys mu řekl?

/  Jsou ti lidé za práci vděční?

Když se mám například domluvit s uklízečkou, řeknu 
prostě: „Marto, mohla bys, prosím tě, udělat to a to?“ 
Když potřebuji opravit mašinu, řeknu: „Marku, prosím 
tě, mrkni se na to.“ Nikdy jsem na nikoho ve firmě 
neřval. 

V polovině roku opékáme v parku prase. Na konci 
roku zase společně sedíme v Dělnickém domě a hod-
notíme u společné večeře, co se za uplynulý rok stalo. 
Říkáme si, jak se nám dařilo, co jsme chtěli, čeho jsme 
dosáhli, co nestálo za nic a co nás čeká. Pak se tančí 
a rozdávají se dárky. Myslím si, že lidem nemažu med 
kolem huby. Celý život jsem byl optimista a zůstávám 
jím doposud, to můžu říct. Nikdy jsem nelitoval toho, 
co jsem udělal. I když jsem to udělal špatně. Každá 
chyba mě však posunula někam dál. Čas běží a nejde 
ho zastavit a vrátit o kousek zpátky jako pásek  
na videu. To by ses celý život utápěl v sebelítosti 
a neměl čas tvořit. Musíme hledět pořád dopředu 
a historie si vážit. Dá se z ní mnohé vyčíst a o mno-
hém se poučit.

Já jsem to nikdy nebral podle čísel. Ale samozřejmě, 
že musíš také myslet na konec roku. Pro mne je 
každým rokem úspěch třeba to, že jsme něco nového 
vybudovali, koupili novou a dobrou mašinu, začali 
vyrábět a prodávat nový výrobek – od roku 2000 jsme 
za miliony korun vybudovali stavby a pořídili stroje. 
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