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O NÁS

Rodinné blokařství BOBO

Založeno 1991

Specializujeme se na výrobu bloků,  
skicáků, zápisníků, kalendářů a diářů.

Naší parketou je také zakázková výroba  
se specializací na spirálovou vazbu.



Jsme rodinná firma, která miluje papír. Všechny  
výrobky pro vás tvoříme s láskou, pečlivostí, radostí  
a precizností a vyrábíme je tady, v České republice. 

Náš příběh se zrodil před 30 lety. V prázdných halách 
opuštěného kravína v malé vesnici u Sedlčan jsme 
začali budovat a tvořit. Chtěli jsme vytvořit rodinnou 
firmu, která bude dělat radost nám i zákazníkům.  

Firmu se srdcem na dlani, s myšlenkou v hrsti  
a s nápadem v kapse. Tak vznikla rodinná firma BOBO. 
Založili ji Václav a Helena Kabátovi, kteří dnes ve firmě 
pracují se svými syny a dalšími šikovnými lidmi.  
 
Naším cílem je vyrábět papírové výrobky v té nejlepší 
kvalitě. Na našem e-shopu najdete spoustu krásných  
i užitečných výrobků. 

Helena a Václav Kabátovi před  
fabrikou Bobo ve Voračicích u Sedlčan. 



HISTORIE
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30. narozeniny



Rodinná firma se 40 zaměstnanci

Milujeme papír a věříme v kouzlo lidské spolupráce

Specializujeme se na výrobu bloků, skicáků, zápisníků,  
kalendářů a diářů

Vše vyrábíme v naší fabrice v České republice

Naše sešity zná téměř každý školák

Jsme jedničkou na trhu ve zpracování kroužkové spirály

Naše produkty se prodávají po celé republice 

KDO JSME



CO DĚLÁME

ZAKÁZKOVÁ VÝROBAVLASTNÍ VÝROBKY

bloky

zápisníky

kalendáře

diáře

školní sešity

skicáky

nedatované výrobky

vazba 

snášení

laser

perforace

řezání

digitální tisk

ostatní polygrafické práce



Jak vzniká spirálová vazbaJak laserujeme do papíru

https://www.youtube.com/watch?v=pGpFsHvI06c
https://www.youtube.com/watch?v=YSVaXbcFduo


BOBO BLOK, spol. s r. o.

Voračice 4, Vojkov, 257 53

JAK TO U NÁS VYPADÁ

čtyři haly

výrobní linka

sklady

kanceláře

podniková prodejna



KAM JSME
DOŠLI



BOBO V ČÍSLECH

2,5 miliardy Kč

Tržby za 30 let

50 milionů Kč

Průměrný roční obrat

300 milionů Kč

Tolik jsme odevzdali  
do státní pokladny  
na daních za 30 let

1 470 000 ks

Počet prodaných výrobků  
za rok 2020

943

Počet zakázek, které  
jsme vyprodukovali  

za rok 2020

2,5 – 3,5  
milionu ks

Tolik produktů ročně  
vyrobíme na zakázku

500 – 650  
tisíc ks

Tolik našich vlastních  
produktů vyrobíme  

za rok

10 500 ks

Přibližný počet vazeb,  
které denně uděláme

60 000 ks

Rekord v počtu  
spirálových vazeb  

za jeden den



EDICE RETRO 
 

BESTSELLER

ŠKOLNÍ SEŠITY
vyrobeno vyrobeno

2,5 2
miliony ks



Kolik máme  
celkem prodejců: 

 

400 
 

Maloobchod, velkoobchod, 
řetězce

TOP zákazníci  
velkoobchod:  

 
Activa, Interpap, Office Depot,  

Moravel, Pape, Pas, Partner 
Czech, Pavlík CZ, Poprokan,  
Sevt, Smero, Stanislav Olšák

TOP zákazníci  
maloobchod:  

 
AKM, Global, JMS Servisní, 

Knihy Dobrovský, Koh-i-noor, 
McPen, Neoluxor, Oplet,  
Papírnictví Petruška, Rafo 

Kam dodáváme:  

350 
Maloobchodních prodejen, 
papírnictví a knihkupectví,  

do 30 velkoobchodů,  
do 2 řetězců a do 2 knižních 

velkoobchodů

PRODÁVÁME



E-SHOP



700
Položek na e-shopu

2012
Rok založení e-shopu

24
Za tolik hodin  
expedujeme  
objednávku

B2B
Platforma pro  

odběratele

4160
Odbavených zákazníků  
na e-shopu za rok 2020

23 000
Obsloužených zákazníků  

na e-shopu od jeho vzniku

E-SHOP V ČÍSLECH



LASERUJEME DO PAPÍRU

ONLINE VÝROBA BLOKŮ NA MÍRU

V nabídce na e-shopu najdou zákazníci  
výběr několika produktů, u kterých si mohou 
za pomoci jednoduchého webového  
konfigurátoru vytvořit vlastní obálku. 

Vytvořenou grafiku vylaserujeme do desek 
zápisníku, bloku, diáře nebo skicáku.

Vznikne tak osobní a jedinečný výrobek. 

Jak na to?

https://www.youtube.com/watch?v=H3g-KfArJU4


KAM
SMĚŘUJEME

Věříme, že papír má před  
sebou skvělou budoucnost.

Chceme i nadále vyrábět 
krásné, kvalitní a užitečné 
věci z papíru.



Manželé Kabátovi dnes vedou firmu 
společně se syny Vencou a Honzou.
Na fotce v pražské ulici Kateřinská, 
kde to celé začalo.



SLEDUJTE
NÁS

www.bobo.cz

www.instagram.com/bobo.blok

www.facebook.com/boboblok.cz

https://www.youtube.com 
/user/bobobloky

cz.linkedin.com/company/ 
bobo-blok

https://www.instagram.com/bobo.blok/?hl=cs
https://www.facebook.com/boboblok.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCL9l-pkrl_vnyNH-YcEeaKw
https://cz.linkedin.com/company/bobo-blok
https://bobo.cz



