
Třebíčská fi rma B TECHNIK 
slaví letos výročí založení. Na 
otázky odpovídal její provozo-
vatel Petr Šmejkal. 

 Antonín Zvěřina

Jak jste vlastně začínal a proč jste 
se rozhodl právě pro obor zaměře-
ný na nářadí a zahradní techniku?

Určité zkušenosti z oboru jsem měl 
ještě před tím, než jsem B TECH-
NIK založil. V devadesátých letech 
jsem navíc poznal, že v tomto oboru 
je na Třebíčsku díra na trhu. Nejprve 
jsem tedy začal provozovat prodejnu 
s nářadím. Ta se postupně rozrůsta-
la. Po dvacetiletém úsilí jsme vytvo-
řili fungující značku s velmi dobrým 
jménem.

Máte v tomto regionu vůbec ně-
jakou konkurenci?

Snažili jsme se vždy od konkuren-
ce co možná nejvíce odlišit. Chce-
me tak zákazníkům nabízet takové 
služby a zboží, které se jinde na Tře-
bíčsku dá sehnat skutečně jen vel-
mi složitě. Mluvím například o na-
šem sortimentu motorových pil či 
kompresorů. Podobnou nabídku 
doprovodných služeb jako my zkrát-
ka žádný jiný prodejce v okolí nemá. 
Obecně lze říci, že čím je naše nabíd-
ka specializovanější, tím méně máme 
konkurentů.

PETR ŠMEJKA L (vlevo) nabízí zákazníkovi svoje zboží. 
 Foto: archiv provozovny 

Začínal jsem s prodejnou nářadí, teď chci 
postavit novou provozovnu, říká Petr Šmejkal

Zmínil jste pily a kompresory. Ja-
ké další zboží nabízíte?

Náš sortiment dále tvoří široké 
spektrum čistících a úklidových pří-
strojů od výrobce, který před více 
než sto lety vynalezl vysavače. 

Pochopitelně se také snažíme naše 
služby co možná nejvíce přizpůsobit 
potřebám našich zákazníků.

Prodejem to ale nekončí…
Naše podnikání stojí na třech základ-

ních pilířích. Prodej, servis a poraden-
ství spojené s návrhem řešení. Osobně 
se domnívám, že právě poradenství je 
vůbec nejdůležitější součástí našeho 
byznysu. Všem zákazníkům se totiž 
snažíme doporučit takové zboží, které 
by bylo pro jejich potřeby ideální. Tím 
jim ušetříme hodně starostí a peněz, 
které by jinak musely obětovat při vý-
běru metodou pokus – omyl.  

A jak takovýto postup vypadá v 
praxi?

Do naší prodejny například přijde 

člověk, který by potřeboval kompresor 
pohánějící zařízení ve fi rmě s dvace-
ti zaměstnanci. Nebo přijde zákazník 
s tím, že má doma na dvoře vlečku pl-
nou dřeva a potřebuje ji něčím poře-
zat.  My jim s využitím našich znalostí 
a zkušeností pomůžeme vybrat takové 
řešení, o jehož optimálnosti jsme abso-
lutně přesvědčeni. 

Na začátku října oslavíte dvacáté 
narozeniny. Co připravujete?

Přímo v areálu naší fi rmy bude 10. 
října probíhat celodenní oslava se 
vším, co k ní patří. Každý zákazník do-
stane občerstvení, velmi kvalitní šrou-
bovací bit na křížový šroub a také bude 
moci využít dvacetiprocentrní slevy na 
naše zboží.

Co znamená pro Petra Šmejkala 
dvacetileté výročí B TECHNIKu?

Je to pro mě určitý zlom. Už to to-
tiž není „každodenní boj o přežití“. V 
uplynulých dvaceti letech jsme doká-
zali společně s kolegy vytvořit systém, 
který už nevyžaduje moji každodenní 
péči. Mám tak více času, který mohu 
věnovat dalšímu rozvoji našich aktivit. 
Naší prioritou bude výstavba nové 
provozovny, v níž bude sídlit prodej-
na, servis i veškeré zázemí, které je k 
našemu podnikání třeba. Naše nové 
sídlo navíc bude mít mnohem větší 
parkoviště či bezbariérový vstup, aby 
měli naši zákazníci skutečně absolut-
ní komfort.
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