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Truhláře stroj nenahradí
Plány s výrobou nábytku
kdysi firmě Lugi překazily
povodně. Po nich ale přišel
zlom, první zakázka
do zahraničí a dnes ji živí
hlavně práce na zakázku
z masivního dřeva.
KAROLÍNA KRUPKO VÁ
LIBČICE NAD VLTAVOU V době oběda je v truhlářské dílně ticho. Její
šéf Michal Peřina prochází areálem, sahá na vyrovnané dřevo
a popisuje jeho původ. Upozorňuje především na libanonský cedr,
z něhož se line výrazná vůně pryskyřice. „Mám z něj před domem
lavičku. Dřevo venku zešedne,
ale když na něj zasvítí slunce, znovu se krásně rozvoní,“ vypráví.

Stroje se znovu rozhučí, až
když sedíme v kanceláři, z níž je
vidět přímo dolů do dílny. Majitel
firmy sedí na barové stoličce, za
níž byl její autor Matěj Chabera
kdysi nominován na cenu Czech
Grand Design.
Začátky podnikání ale pro Michala Peřinu nebyly v Libčici nad
Vltavou snadné. V 90. letech si tu
coby bývalý stavař a vášnivý horolezec otevřel malou truhlářskou
dílnu o třech zaměstnancích.
„Když jsme začínali, nechtěl
jsem dělat věci z lamina, ale
z masivu, aby se nám podařilo
prodat práci našich lidí,“ říká
dnes Peřina. „Začátky tak byly
hodně těžké. Zajímavé práce nebylo mnoho, žili jsme několik let
z měsíce na měsíc.“
V roce 2002 mu celý podnik
vzala voda. Tehdy se rozhodl, že
s výrobou nábytku začne znovu
inzerce

a jinak. Díky dotacím pro podnikatele, které postihla povodeň,
přesunul firmu do nové haly, kde
sídlí dodnes. Původní dílna teď
slouží jako předváděcí místnost.
Velkou vodu tu připomíná jen ryska nad okny protějšího domu.
Pro britské gentlemany
S novým začátkem pomohla i zakázka pro známou značku košil a
pánské
formální
módy
T. M. Lewin. Po dobu tří let pro
ni česká truhlářská dílna vyráběla
klasický nábytek z dubu do vlajkové prodejny na Jermyn Street
v Londýně. Později britská společnost změnila vzhled obchodů,
a tak Lugi začala vyrábět i dýhovaný nábytek se sklem a corianem (umělým kamenem) do prodejen po celé Anglii.
„Ze začátku jsem se bál, jestli
to zvládneme, protože tradice
truhlářského řemesla je ve Velké
Británii velmi silná. Nakonec se
ukázalo, že žádný problém v kvalitě není. Výhodou pro nás bylo,
že jsme jim dokázali nabídnout,
troufnu si říct, vyšší kvalitu. V té
době ještě za lepší peníze,“ vzpomíná majitel firmy Lugi.
Spolupráce skončila s krizí
v roce 2008. Tehdy výrobce pánské módy expanzi zastavil a produkci nábytku přesunul zpět do
Británie.
Dalším zlomovým okamžikem
bylo pro firmu pracující především s tvrdým dřevem – americkým ořechem, dubem a jasanem –
vytvoření vlastní kolekce. Šlo
o stoly, postele a drobnější výrobky jako věšáky a konferenční stolky. Velký podíl na vzhledu
designové řady měl Matěj Chabera. Spolu se svým kolegou Jakubem Koroušem vytvořil i vizuální
identitu firmy Lugi. Mimochodem právě tato dvojice získá v říjnu prestižní designovou cenu Red
Dot za obaly na kondomy Primeros, jak nedávno LN informovaly.
Do kolekcí Lugi později přibyly další produkty od zvučných

Zakázka na interiéru
velké vily znamená
pro firmu práci
i na tři roky.
Objemově za měsíc
vyrobíme nábytek
asi za 2,5 milionu
korun.

Čína s ropou,
ale bez sýrů
s plísní

N

ezaměstnanost v Česku
v srpnu klesla na čtyři procenta z červencových
4,1 procenta. Uchazečů o práci
bylo 296 826, což je nejnižší počet od června 1998, oznámil včera Úřad práce ČR. Podle analytiků nezaměstnanost bude ještě
klesat a již v září se zřejmě dostane pod čtyři procenta. Napětí
na trhu práce tak kvůli nedostatečnému počtu volných pracovníků podle nich vzroste, což povede k dalšímu růstu mezd.
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Od výkresu po montáž. „Pro truhláře je důležité vidět celý proces, nejen jak
odcházejí zabalené bedny,“ popisuje Michal Peřina. FOTO MAFRA – MICHAL ŠULA

jmen českého designu – Lucie
Koldové nebo Jiřího Pelcla. Jak
ale sám Peřina říká, zakázka je to,
co firmu živí. Designová kolekce
se na obratu podílí pouze pěti procenty. Přestože spolupráce s designéry na jednom kusu nábytku
může trvat i rok, Peřina je za ni
rád a mluví o ní jako o odměně.
V současné době se Lugi zabývá především rezidenčními projekty. Zakázka na interiéru velké

vily znamená pro firmu práci i na
tři roky. „Objemově za měsíc vyrobíme nábytek asi za 2,5 milionu
korun,“ počítá šéf.
Veletržní zklamání
„Asi by bylo lepší soustředit se
jen na zakázkovou výrobu, ale
chtěli jsme udělat i něco svého,
zanechat po sobě stopu. Kolekci
jsme začali rozšiřovat a jezdit po
výstavách,“ popisuje Peřina, kte-

rý se se svou značkou prezentoval i na designových veletrzích
v Milánu, Paříži, Londýně, Kodani nebo Vídni.
Osobní setkání s prodejci ale
majitele české značky moc nepotěšilo. „Ukázalo se, že kvalitu
máme sice dobrou, prodejcům se
naše věci líbí, ale naše ceny už
ne. Jsme schopni vyrobit židli za
osm tisíc. Je pak jasné, že pro obchodníky není najednou prodejná
s marží za 20 tisíc korun. Chápu,
že z toho musejí něco mít, ale my
nejsme sériová výroba a nejsme
schopni vyrobit ve stejné kvalitě
za polovinu,“ říká Peřina a bere
do rukou věšák ze tří do sebe zapřených tyčí. Vše je ruční práce,
chce se prý obejít bez šroubů
i strojů, které stejně nedovedou
to, co ruce truhláře.
V Lugi nyní pracuje necelá třicítka zaměstnanců. Někteří truhláři tu jsou i 20 let a každý zná zakázku od výkresu až po její montování v domácnosti zákazníka.
„Je pro ně důležité vidět celý
proces, nejen jak odcházejí zabalené bedny,“ říká Michal Peřina,
když procházíme kolem stolu
s vyhloubenou jamkou, která namísto pro hru s kuličkami slouží
jako mísa na ovoce.

onglomerát CEFC koupí
zhruba čtrnáctiprocentní
podíl v největší ruské ropné
společnosti Rosněfť za 9,1 miliardy dolarů (téměř 200 miliard Kč). Čínská firma, která si
za sídlo svých evropských aktivit vybrala Českou republiku,
kde zaměstnává přes čtyři tisíce
lidí, získá podíl v Rosněfti od
komoditní společnosti Glencore
a katarského státního investičního fondu Qatar Investment Authority. Transakce, která je jednou z největších čínských investic v Rusku, posílí energetickou
spolupráci mezi Moskvou
a Pekingem, napsala agentura
Reuters.

Č

ína zakázala dovoz měkkých plísňových sýrů,
jako jsou roquefort, brie a camembert, důvod je však zatím
nejasný. Tyto sýry sice obsahují
kultury, které nejsou v Číně povoleny, ale země je dovážela
roky. Celý čínský trh měkkých
sýrů je nyní uzavřen, uvedl podle serveru CNN mluvčí delegace Evropské unie v Číně William Fingleton. K situaci se zatím nevyjádřila ani Evropská komise, ani francouzské ministerstvo zemědělství. Čínský úřad
pro kontrolu jakosti na dotazy
nereaguje.
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