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VZNIK, VÝVOJ, SOUČASNOST DVO
Historie firmy – původně mlýn, kolem 1928 předěláno 

na pilu, od té doby dřevovýroba, historicky cenná turbína 

na pohon katru (pily), kontinuální dřevovýroba dodnes.

 Posledních 10 let zaměstnáváni lidé se sníženou 

pracovní schopností, od 2012 implementace principů 

sociálního podnikání, 58 zaměstnanců – 54 OZP

 Hlavní surovina – dřevo je 100% zpracovávána.











SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V DVOT
Zaměstnání v DVOT není práce pod časovým tlakem, naši 
zaměstnanci pracují na zkrácené úvazky 4,5,6, a nejčastěji 7 
hodin dle individuálních potřeb a zdravotního omezení. Dvě 
pracovní přestávky

 Vzhledem k poloze podniku v malé vesnici s 300 obyvateli 
zajišťujeme pro své pracovníky svoz a rozvoz a ulehčujeme tím 
jejich přístup k zaměstnání.

 Zaměstnance kontinuálně vzděláváme a toto vzdělávání 
chápeme jako jedenu z nejdůležitějších investic, napomáhající 
prosperitě firmy. Dobrá platební morálka

Ekologie

Rozvoj technologií a pracovního prostředí



VÝROBNÍ PROGRAM
Výrobní program a jednotlivé produkty přizpůsobujeme přání zákazníka, 
jak v provedení, tak v objemu dodávek. (několik kusů – sériová výroba)

Dřevěné nástroje z oblasti běžného kuchyňského užití - vařečky, 
obracečky, vidličky, medonosky, kvedlačky, lisy na citrony, louskáčky, 
různé druhy kleští.
Pro průmyslové využití vyrábíme velké vařečky a kopisty

Prkénka - od  širokého sortimentu běžných kuchyňských až po 
profesionální řeznické špalky. DVOT je také jediným výrobcem řeznických 
válů v České Republice.
Vyrábíme také servírovací prkénka, sloužící k aranžování pokrmů 
v restauracích – prkna na steaky, tatarák, polévková prkna, která 
doplňujeme i keramickým sortimentem.

Kooperace – polotovary, samostatné díly pro konečný výrobek. Dřevka, 
bufetové systémy.



VÝROBNÍ PROGRAM

Palivové dříví, brikety, doprava

Laserové gravírování do dřeva

Zakázková výroba, renovace historických dřevěných podlah











ZAMĚSTNÁNÍ V DVOT –
ZDRAVOTNÍ SPECIFIKA
 Naši zaměstnanci jsou lidé s rozmanitými druhy 
zdravotních problémů. Nejčastější je postižení 
pohybového aparátu, především páteře a kloubů. Dále 
u nás pracují zaměstnanci s některými 
druhy psychických onemocnění, s cukrovkou, 
roztroušenou sklerózou a onemocněním vnitřních a 
smyslových orgánů.

 Práce v DVOT není vhodná pro astmatiky, osoby 
s jinými onemocněními dýchacího ústrojí, osoby se 
specifickými psychickými problémy, pro nevidomé a 
epileptiky (viz důvody níže)



ZAMĚSTNÁNÍ V DVOT –
PROSTŘEDÍ, POZICE, VÝKAZY

 Rizika prac. prostředí vyhodnocuje praktický lékař, příp. 
specialista. Prašnost, zvýšená hlučnost, ochranné pomůcky 
nutné. Z velké části se jedná o práci u rotačních strojů, která 
klade zvýšené nároky na bezpečnost a ochranu zdraví.

 Obdobné pracovní pozice, střídání zaměstnanců, zdravotní 
důvody, provozní důvody

 Pracovní náplně souvisejí s cestou dřeva – přecházení, práce v 
sedu, ohýbání, stroje se specifickou škálou pohybů
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