
7SVĚTLO  2011/1

trh, obchod, podnikání

V roce 1991 založil Miroslav Patočka 
Luminex, jednu z nejstarších a největších 
firem na osvětlení v České republice. Při 
příležitosti tohoto jubilea jsme mu polo-
žili několik otázek.

Pane Patočko, pohled zpět, jaké to bylo 
před dvaceti lety, když jste zakládal Luminex?

Tak to mně bylo 28 let a měl jsem 
asi o 20 kilo míň (směje se). Většina lidí 
v oboru byli lidé starší než já. Například 
mé účetní bylo asi tak dvakrát tolik co 
mně a já musel bojovat, aby mě lidé bra-
li vážně. Mladým se tehdy moc nevěřilo.

Jak to vypadalo ve společnosti?
To byla divoká doba. Lidé se teprve 

adaptovali na nové podmínky a všichni 
byli plní entuziasmu. My jsme začali do-
slova ve sklepě a měli jsme jen holé stě-
ny a pár použitých psacích stolů. V jedné 
místnosti nás pracovalo pět až šest. První 

LUMINEX slaví dvacáté 
narozeniny

mailingovou akci jsme rozeslali asi pade-
sátce architektů a víc než polovina z nich 
se přišla podívat na halogenové žárovky. 
Tehdy stála jedna dichroická halogenka 
v maloobchodních cenách přes 300 korun 
a platy byly kolem tří tisíc.

Jak to bylo v dalších letech?
Během roku 1993 přišla konkuren-

ce. Firmy vznikaly a rostly jako po dešti. 
S různými firmami se doslova roztrhl py-

tel a uprostřed devadesátých let byla doba 
asi nejhorší. Neplacení faktur, tunelová-
ní bývalých státních firem a hlavně všu-
de obrovská korupce – daleko horší než 
dnes. Veškeré ideály začaly mizet a lidé se 
chovali neomaleně. V této době jsme ztra-
tili hodně peněz, ale situaci jsme ustáli.

Jaké to bylo s vašimi zaměstnanci?
Tak jak to bývá i v běžném životě. Ně-

která období byla výborná a některá hor-
ší. V naší firmě jsme vychovali mnoho 
lidí, kteří dnes pracují v oboru v jiných 
firmách. Já jsem vždy sázel na mladé lidi, 
kteří se chtějí vypracovat a mají cíl před 
očima. Těžké ale bylo přesvědčit některé 
zaměstnance, že byznys se musí dělat po-
ctivě – bez korupce. Na to jsem hrdý, že 
jsme tomuto krédu zůstali věrni.

Jak vidíte budoucnost ve vašem oboru?
Vždy záleželo na znalostech a dobře od-

vedené práci. Na tom se nic nezmění ani 
v budoucnosti. Budou se ale i nadále měnit 
podmínky ve společnosti vlivem inovací a 
globalizace. Tak jako tomu bylo i v minu-
losti – jen ale vše probíhá rychleji. My jsme 
si vždy zakládali na tom, že jsme inovativ-
ní firma, a proto neustále hledáme mladé 
lidi, kteří jednak u nás dostanou možnost 
dělat kariéru a jednak přinesou nové ná-
pady a myšlenky. S

Obr. 3. Stropní svítidlo Vegas 753 
výrobce: Wofi, Německo 
obj. číslo: WO 9753.12.01.0000
provedení: chrom, křišťály 
rozměry: průměr 50 cm 
krytí: IP20
světelný zdroj: LED vč. RGB, 11× G4/12 V/20 W
dodáváno včetně světelných zdrojů
MOC: 9 650 Kč

Obr. 1. Stropní svítidlo Megan 098 
výrobce: Wofi, Německo
obj. číslo: WO 9098.06.01.0000
provedení: chrom
rozměry: šířka 70 cm 
krytí: IP20
světelný zdroj: 6× G4/12 V/20 W
dodáváno včetně světelných zdrojů
MOC: 10 537 Kč

Obr. 2. Stropní svítidlo Bissau 129
výrobce: Wofi, Německo
obj. číslo: WO 9129.05.01.9000
provedení: chrom 
rozměry: 28 × 28 cm 
krytí: IP20
světelný zdroj: LED, 4× G9/40 W
dodáváno včetně světelných zdrojů
MOC: 4 850 Kč

• dekorativní osvětlení
• interiérová svítidla
• venkovní svítidla
• zápustná svítidla
•  světelné systémy 

(lankové, tyčové na 12 V i na 230 V)

• technické osvětlení
• LED svítidla
• úsporná svítidla
• zdroje a příslušenství

Petra Rezka 10, Praha 4
Tel.: 261 090 950, 777 570 565
Fax: 261 215 875
E-mail: info@luminex.cz
V E L K O O B C H O D
Praha, stř. a sev. Čechy: 777 730 262
Východní Čechy a Morava: 777 570 562
Západní a jižní Čechy: 777 730 266
Slovensko: 777 730 264

P R O D E J N Y
SOHO INTERIÉROVÉ CENTRUM 
Svratecká 989, Brno – Modřice 
Tel./Fax: 547 213 661
Prodejní doba: Po–Ne 10:00 – 20:00

ZONA CB 
Krčínova 1608 (směr Písek) 
370 11  České Budějovice
Tel./Fax: 385 310 976
Prodejní doba:  Po–So 10:00 – 19:00

Klatovská třída 131/26, 301 00  Plzeň
Tel./Fax: 377 389 590
Prodejní doba:  Po–Pá 9:00 – 19:00 

So 9:30 – 15:00

Ječná 7, 120 00  Praha 2
Tel./Fax: 224 921 563
Prodejní doba:  Po–Pá 9:00 – 19:00 

So 9:30 – 15:00

e-Shop: shop.luminex.cz

Návrhy osvětlení pro rodinné 
domy, byty, hotely, restaurace, 

kanceláře, prodejny

www.luminex.cz
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