
Majitele společnosti Dřevovýroba Kaštá
nek Zdeňka Kaštánka a jeho „nájemníka“ 
pana Václava Kolaju totiž spojuje bezmála 
čtyřicetileté přátelství započaté v rámci 
jejich někdejšího zaměstnání při výrobě 
leteckých přístrojů v Uherském Hradišti. 
Toto přátelství, které nepřerušil ani dva
náctiletý exulantský pobyt Václava Kolaji 
v Kanadě, vyústilo kolem roku 2000 ve 
výše zmíněný „nájemnický“ vztah poté, co 
se tento řemeslník tři roky před tím (1997) 
vrátil do vlasti a začal hledat své uplat
nění na trhu práce. Nejprve provozoval 

malý obchod s vojenským zbožím, který 
však příliš neprosperoval. Začal se tedy 
zabývat myšlenkou, že by mohl navázat 
na svoji dřevozpracující výrobu v Kanadě, 
k níž mu ale chybělo to nejpodstatnější 
– výrobní zázemí a odběratelé. Z těch
to důvodů se bál zadlužit a tak požádal 
o pomoc kamaráda Zdeňka Kaštánka, 
který mu ochotně vyšel vstříc a vyčlenil 
pro něj jeden soustruh a brusku. Kromě 
toho dostal k dispozici i veškeré zázemí 
firemní provozovny.

Je to především 
o vzájemné toleranci

„V té době jsme opouštěli ryze sou
stružnickou výrobu a v souvislosti se 
sou časným sortimentem jsme se začali 

orientovat také na plošné dílce. To vyža
dovalo nákup CNC obráběcího centra, 
zatímco některé stroje se naopak staly 
nepotřebnými. Místo toho, abych pro 
ně obtížně sháněl kupce, jsem je tímto 
způsobem pronajal kamarádovi, který, 
pokud někdy potřeboval využít i některé 
další stroje, se vždy zařídil tak, aby nás 
nijak nebrzdil ani neomezoval,“ prozra
zuje Zdeněk Kaštánek jednu z hlavních 
příčin dosavadního bezkonfliktního so
užití, vzpomínajíc přitom na kamarádovy 
začátky. Ty jsou spojené s produkcí bu
benických paliček, které Václav Kolaja 
jakožto bývalý hudebník stejně jako 
před tím v Kanadě vyráběl z habrového 
dřeva v objemu 7–8 tisíc kusů ročně. 
Později k nim přidal i druhý ze svých „ka
nadských“ produktů – dřevěné modely 
historických letadel (o délce 330 mm), 
vyráběné jako přesné kopie v různých 
měřítcích (1:20 až 1:40) z několika 
druhů především exotických dřevin. 
„Jelikož my v případě masivu používáme 
výhradně buk, tak mezi námi nevznikají 
ani žádné problémy v souvislosti s mate
riálem. Pokud mně Václav občas nějaké 
dřevo ‚ukradne‘, tak se jedná zpravidla 
o malé kousky s jádrem, které vyřezá
váme jako odpad, což se mu ale po
chopitelně odrazí ve výši nájmu,“ směje 
se majitel objektu a dodává, že stejně 
tak bezkonfliktní jsou i vztahy Václava 
Kolaji se všemi zaměstnanci společ
nosti. „Společníka bych nikdy nechtěl, 
jelikož ze zkušeností jiných firem vím, 
že to mnohdy nedělá dobrotu, ale mít 
za nájemníka Václava mně nevadí. 
Spolupráce s ním často probíhala hlav
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Není nad to, míti opravdového kamaráda

Pronajmout jinému podnikatelskému subjektu nevyužité výrobní prostory není v naší branži nic neobvyklé-
ho. Avšak poskytnout mu prostor a strojní vybavení plně vytížené dílny fungující firmy už tak obvyklé 
není. Proto nás při redakční návštěvě společnosti Dřevovýroba Kaštánek ve Starém Městě, zaměřené 
na výrobu nábytku pro mateřské školy (viz reportáž v DM 7-8/2014), mj. zaujalo zvláštní podnikatelské 
soužití majitele provozovny Zdeňka Kaštánka s dnes již bývalým živnostníkem jedenasedmdesátiletým 
Václavem Kolajou z nedalekého Uherského Hradiště. Ten se zde coby „nájemník“ věnuje zcela odlišné 
činnosti – výrobě originálních dřevěných modelů historických letadel, přičemž může využívat veškeré 
firemní zázemí, a to navíc za téměř symbolický nájem. Za bezmála 15 let tohoto zvláštního nájemnického 
vztahu mezi nimi nedošlo k žádné roztržce, ale naopak k utužení letitého kamarádství.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv výrobce

Spolupráce mezi modelářem Václavem Kolajou (vlevo) a firmou Zdeňka Kaštánka 
(vpravo) je založena především na vzájemné toleranci
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ně v náš prospěch, neboť zatímco on byl 
doposud soběstačný, my někdy jen stě
ží stíháme dodržet termíny dodávek a tak 
nám dříve vypomáhal s expedicí. Dnes 
sice nezřídka přijde do firmy třeba jen 
na dvě hodiny, ale pokaždé si najdeme 
chvilku na společnou a skoro již rituální 
ranní kávu a přátelskou debatu o životě, 
po níž se pak každý odebereme ke své 
práci,“ pochvaluje si majitel objektu kaž
dodenní přítomnost kamaráda Václava 
Kolaji, který v jeho objektu až do roku 
2010 provozoval svoji vlastní firmu 
COCKPIT. V současné době si již užívá 
zaslouženého důchodu, ale přesto stále 
denně dojíždí do svého nového „azylu“ 
u společnosti Dřevovýroba Kaštánek, 
kde se stále věnuje již zmíněným mo
delům historických letounů.

Proč právě letadla?

„Kdysi jako dítě jsem letadla vyřezával 
nožíkem z kusu dřeva. Po vyučení letec
kým mechanikem jsem si pak ještě čas 
od času slepil nějaký plastový model, ale 
jinak jsem se modelařinou nijak zvlášť 
nezabýval. K tomu, že se jí později budu 
živit a v současné době bavit, mě až po 
letech přivedla jistá výstava modelů 
v Kanadě, na níž mě zaujal model letou
nu, který byl celý zhotovený z mahagonu 
a ačkoliv byl jednobarevný, nepostrádal 
eleganci,“ vzpomíná Václav Kolaja s tím, 
že nápad výrobce, který jej při pobytu za 
oceánem k nové činnosti inspiroval, pak 
po návratu do ČR rozšířil o kombinaci 
vždy několika domácích i exotických 
dřevin různých barev (javor, buk, habr, 
dub, mahagon, eben, hrušeň, třešeň, 
švestka, hikory, bambus apod.). „Nyní 
se znovu vracím k jedno nebo max. 
dvoubarevným letou nům a zhotovuji je 
pouze z makasaru a palisandru. Jsou 

to sice dřeviny velmi tvrdé a tím pádem 
obtížněji opracovatelné, ale o to lépe se 
v konečné fázi brousí a leští,“ pochvaluje 
si výrobce a dodává, že hotové mode
ly jsou povrchově upravovány nitroce
lulózovým lakem aplikovaným v deseti 
vrstvách (5 natíraných vrstev základu 
a 5 stříkaných vrstev vrchního laku) při 
opakovaném přebrušování. Zhotovení 
jednoho letounu v závislosti na typu mu 
zabere až 50 hodin a v současné době 
jich vyrábí ročně asi 40–45 kusů. Mezi 
jeho nejčastějšími zakázkami figurují 
vedle modelů letadel z první a druhé 
světové války (Spitfire, Mosquito) také 
např. kunovický L410 a L29 Delfín. 
Nejraději ale pracuje na neobvyklých 
typech letadel, k nimž patří např. expe
rimentální německý válečný stroj Blohm 
Vös, dvoutrupý Focke Wulf 189 či P61 
Black Widow (dvoutrupý noční stíhač 
z II. světové války).

Modely vycházející z jeho dílny se pro
dávají v cenách od 2500 do 4000 
korun a nejčastěji slouží jako originální 
dárky pro lidi z letecké branže. Mezi VIP 
zákazníky Václava Kolaji tak v minulosti 
patřil i legendární stíhací pilot generál
poručík František Fajtl, pro kterého vy
robil několik strojů, na kterých létal nebo 
je obdivoval (Lavočkin La5, Spitfire či 
de Havilland Mosquito). Současnými 
nejčastějšími zákazníky jsou organizá
toři leteckých dnů a soutěží, vysloužilí 
i aktivní piloti a jejich rodinní příslušníci 
či přátelé. „Modely některých letounů 
si vyrábím jen pro sebe, protože se mi 
líbí a pomáhají mi k udržení dobré kon
dice,“ dodává výrobce s tím, že právě 
proto svoji produkci i nadále prezentuje 
na některých leteckých dnech a dvoj
jazyčných webových stránkách www.
topaeroplane.cz a jejich prodejem si 
přilepšuje k penzi. 

V současné době se V. Kolaja věnuje již pouze dřevěným modelům historických letounů vyráběným jako přesné kopie v různých 
měřítcích (1:20 až 1:40)

Řemeslník má ve firmě k dispozici svůj vlastní modelářský koutek


