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Akciová společnost Pila Pasák působí 
na trhu od roku 1998. Navázala na čin-
nost stejnojmenné společnosti s ruče-
ním omezeným, založené v roce 1994 
Ing. Lubošem Pasákem, MBA (profesí 
lesník), který po prvotním obchodování 
s řezivem začal provozovat v Plané nad 
Lužnicí restituovanou pilu někdejších 
Jihočeských dřevařských závodů. Tato 
pila, kterou nejprve provozoval jako 
nájemce a časem ji od restituentů od-
koupil, byla dlouhodobě zavedená na 
zpracování borové kulatiny. Ing. Pasák 
ale zpočátku tuto hmotu po vzoru vět-
šiny našich pil vyměnil za smrkovou 
kulatinu, kterou však ve svém regionu 
neměl šanci získat, neboť dodavatelé 
preferovali stávající údajně lepší zákaz-
níky, a její dovoz nezřídka až z oblas-
tí severní Moravy znamenal pro firmu 
značnou finanční zátěž. 
„Pilařině jsem se tehdy jako čerstvě vy-
studovaný lesník učil takříkajíc za po-
chodu a bylo to hodně drahé školné. 
Naštěstí jsme ale situaci ustáli, byť za 
cenu obrovských ztrát a nevyhnutné-
ho snížení počtu zaměstnanců až na 
tehdejších pouze 16 lidí,“ vzpomíná 
šestačtyřicetiletý majitel na své nelehké 
profesní začátky, které jej po čtyřech le-
tech přiměly vrátit se k původní borovici, 
která i přes svůj problematičtější pořez 

Vsadil na borovici, spokojené zaměstnance 
a kontroverzní reklamu

Alfou a omegou veškeré reklamy je konzistence. Na tento všeobecně známý fakt již léta úspěšně 
sází akciová společnost Pila Pasák z Plané nad Lužnicí, zaměřená na zpracovaní borové kulatiny. 
Podle některých kritiků je však konzistenční až moc, neboť v její komunikaci se neustále vyskytují 
vnadné slečny a lechtivá témata, přestože s její prací to nijak nesouvisí. Nicméně slogany jako „na 
to si musíte sáhnout“, „řezivo různých rozměrů“, či „hoblovaný materiál“, umístěné na billboardech 
u komunikace, kde denně projede až 30 tis. vozidel, představují ve spojení se zmíněnými slečnami 
a u nás ojedinělým příjmením majitele Ing. Luboše Pasáka, MBA velmi zdařilou a účinnou formu 
propagace vyráběného sortimentu. A když se k ní ještě přidá to hlavní – kvalitní práce, ochota a velká 
vůle všech zaměstnanců něčeho dosáhnout, výsledkem je trvalá ziskovost společnosti.
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Billboard u silnice je super médium, ale nesmí nahrazovat noviny,“ říká majitel 
a autor firemních reklam Ing. Luboš Pasák
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(způsobený větší křivostí) a nižší výtěž, 
dostala firmu opět do černých čísel.

Šťastný návrat

V současné době Pila Pasák zaměstnává 
50 lidí a její pořez (v jedné směně) se 
pohybuje kolem 20 tis. m3 odkorněné 
hmoty, přičemž gró tvoří již zmíněná 
borovice a necelých 1000 kubíků stále 
populárnější modřín. „Do předloňska 
jsme řezali ročně v průměru asi 15 tis. 
kubíků. V roce 2013 jsem v pilnici nechal 
nainstalovat elektronické měření, které 
zaměstnance aktuálně informuje nejen 
o tom, kolik nařezali a s jakou výtěží, ale 
i kolik mají ten den vyděláno. To je tak ne-
skutečným způsobem motivovalo, že již 
druhý měsíc po zavedení elektronického 
měření dokázali nařezat o 30 % více, a to 
ve stejném počtu lidí a na stejných stro-
jích a navíc i ve stejném čase a kvalitě. 
S ohledem na to jsou dnes platy našich 
zaměstnanců o cca 20–30 % vyšší, než 
je v regionu obvyklé,“ upřesňuje majitel 
a dodává, že díky tomu v posledních 
třech letech neopustil firmu sám od sebe 
jediný zaměstnanec.
Vyrobené řezivo firma zhruba z 80 % 
suší a zpracovává do podoby palubek, 
podlahovek a plotovek, které s výjim-
kou malého množství vyváženého na 
Slovensko prodává výhradně na do-
mácím trhu. Jejich odbyt realizuje pros-
třednictvím menších prodejních skladů 
nebo přímým prodejem koncovým zá-
kazníkům, a to bez ohledu na sortiment 
a jeho požadované množství.
Po transformaci na akciovou společnost 
je firma trvale v zisku, který průběžně 
reinvestuje do dalšího rozvoje výroby. 
První větší investice směřovala do vý-
stavby skladu hotových výrobků a rekon-
strukce a modernizace hoblárny s pro-
jektovanou denní kapacitou 140 m3 ve 
dvou směnách. V loňském roce firma 
uvedla do provozu nově zbudovanou 
výrobnu palet, kde zpracovává i naku-
pované smrkové řezivo, a která by ji měla 
podle reálných předpokladů zvýšit roční 
obrat z předloňských 68 mil. Kč na cca 
95 mil. Kč v roce 2014. V současné 
době realizuje komplexní přestavbu pil-
nice (včetně nově budované adjustace), 
kde by dosavadní rámovkovou techno-
logii měla v průběhu letošního srpna 
nahradit technologie agregátní. 
„S touto technologií kromě ztrojnásobe-
ní výkonu ušetřím 8 lidí. To jsou tak ne-
skutečné peníze, že skoro zaplatí celou 
investici za pět let a navíc tyto vyškolené 
zaměstnance budu moci využít na jinou 
práci. Navíc se staneme soběstačnými 

Pila Pasák se do povědomí zákazníků dostala díky své konzistentní, byť trochu 
kontroverzní, reklamě

Některé modelky z reklam Ing. Pasáka mohou zákazníci potkat přímo na pile
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v řezivu i pro výrobu palet,“ pochvaluje 
si majitel s tím, že za těmito pozitivními 
výsledky stojí především kvalitní práce, 
ochota a velká vůle celého pracovního 
kolektivu něčeho dosáhnout. A to za ne-
malého přispění v úvodu zmíněné billbo-
ardové reklamy, kterou firma využívá již 
od devadesátých let.
 
Vše začalo kontroverzním 
dálničním návěstím

„Zpočátku šlo o klasickou prezenta-
ci dřeva a z něj vyráběných produktů 
včetně jejich možného využití. Neměla 
očekávaný účinek a tak jsme ji postupně 
začali takříkajíc přitvrzovat. Do povědo-
mí širšího okolí nás dostal až billboard, 
který vypadal jako návěstí na dálnici a na 
kterém jsme pomocí dopravních značek 
s omezením rychlosti prezentovali ceny 
našich výrobků. O popularitu se nám 
tehdy postaraly jak všechny okolní au-
toškoly, které své žáky upozorňovaly na 
naši reklamu jako na absolutně nevhod-
nou, tak i jistý ministerský úředník, který 
kolem našeho billboardu často projížděl. 
Jeho přičiněním jsme jej nakonec mu-
seli odstranit, ale když se tato informa-

ce dostala i do rádia, usoudil jsem, že 
právě tímto směrem bude třeba se dále 
ubírat,“ říká Ing. Pasák, který od té doby 
pro reklamní účely využívá svoje u nás 
nepříliš časté příjmení ve spojení s vnad-
nými spoře oděnými slečnami a krátký-
mi vtipnými slogany, které sám vymýšlí.

Každý rok jiný slogan 
a nová modelka

„Po úspěchu s tímto kontroverzním bill-
boardem jsem se rozhodl využít jednoho 
ze svých velkých koníčků fotografování 
a ve spolupráci s jistou reklamní agentu-
rou v Táboře jsme pozvali na pilu trojici 
modelek. Přišla první, svlékla se, polo-
žila se na prkna a po nafocení nám bylo 
jasné, že ostatní už fotit nemusíme,“ říká 
Ing. Pasák v souvislosti se vznikem jeho 
prvního billboardu s erotickým podtex-
tem „Naprosto zdravé řezivo“, který vy-
volal mezi odbornou veřejností značný 
ohlas, což jej motivovalo k dalším podob-
ně laděným motivům. Od té doby firma 
každý rok vychází ven s novým billboar-
dem, který má pokaždé jiný slogan a je 
nafocený s jinou ještě neokoukanou mo-
delkou. Na pozici modelky se v poslední 

době pravidelně objevuje i některá z mla-
dých zaměstnankyň společnosti, která 
za nafocení dostává vedle platu i stejný 
honorář jako modelka profesionální. 
„K tomuto kroku mě nepřímo navedli naši 
zákazníci – truhláři, kteří se nás již ve 
dveřích ptali, zda ty holky zde skutečně 
pracují a jestli je mohou vidět i na pla-
ce. Proto jsem oslovil některé kolegyně 
z výroby a každý rok je na fotce v roli 
modelky i některá z nich. Tato nabíd-
ka zpravidla každou kolegyni potěší, 
nicméně problém občas nastane ze 
strany jejich partnerů, takže focení pak 
musíme zopakovat s jinou adeptkou,“ vy-
světluje majitel, který dříve spolupracoval 
také s některými všeobecně známějšími 
osobami. Např. v roce 2013 jej oslovi-
ly členky heavy-metalové kapely The 
Agony s požadavkem, jestli by nechtěl 
sponzorovat jejich nový klip o pražské 
prostitutce. Přestože se jmenuje Pasák, 
tak daleko už zajít nechtěl, ale místo toho 
jim nabídnul honorář za nafocení v té 
době připravovaného billboardu na rok 
2014 se sloganem Dřevo, sex a rock 
(parafráze na Drogy, sex a rokenrol).
„Při tvorbě reklamy vycházím mj. z fak-
tu, že billboard u silnice je sice super 
médium, ale nesmí to být noviny. Pokud 
tam někdo dá více jak sedm slov, tak je 
to k ničemu, stejně jako když obsahuje 
hodně fotek,“ dělí se s námi Ing. Pasák 
o své letité marketingové zkušenosti 
a závěrem dodává: „Svého času jsem 
už přemýšlel o tom, že jsem možná až 
příliš extrovertní a že bych měl asi trošku 
zvolnit. Tyto reklamy totiž na nás vrhají 
poněkud jiné světlo, než jací skutečně 
jsme (slušná a solidní firma), ale na druhé 
straně jsme se díky nim neskutečně do-
stali lidem pod kůži.“ O pravdivosti těchto 
slov ostatně svědčí i nový billboard spo-
lečnosti pro rok 2015.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Pila Pasák a.s.
Místo: Planá nad Lužnicí
Rok založení: 1998 (s.r.o. 1994)
Počet zaměstnanců: 50
Obrat: 95 mil. Kč
Web: www.pasak.cz
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V uplynulém roce 2014 se firma prezentovala ve spolupráci s heavy-metalovou 
kapelou The Agony

Od konzistence v reklamě se firma neodklonila ani u svého nového billboardu pro 
rok 2015


