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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Vážení čitatelia,

lesy po tisícročia plnili a plnia významné produkčné, ochranné, environmentálne, ale aj 
celospoločenské funkcie. Poskytujú človeku nielen nenahraditeľný zdroj energie vo forme 
dreva, ale pomáhajú tiež zachovávať biodiverzitu, predchádzať klimatickým zmenám, 
chránia pôdu a vodu. Sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov.
Lesy na Slovensku pokrývajú 41 % plochy nášho územia, čo nás radí na 11. miesto 
z krajín Európskej únie. Aj vďaka tomuto podielu majú lesy a drevospracujúci priemysel 
v krajine dlhodobú tradíciu. V sektore drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu pracuje 
v súčasnosti na Slovensku takmer 16 tisíc zamestnancov a 19 tisíc zamestnancov v oblasti 
lesného hospodárstva, čo predstavuje významný prínos v sociálnej oblasti aj v oblasti 
zamestnanosti. V roku 2016 sa na Slovensku spotrebovalo takmer 6,9 mil. m3 surového 
dreva, pričom drevospracujúci priemysel vykazuje výnosy 1407 miliónov eur ročne.
Podobne ako v iných krajinách, aj na Slovensku čelí drevospracujúci priemysel rôznym 
výzvam, problémom a zmenám. Tie so sebou prináša vývoj tohto odvetia a postupne sa 
meniaca doba. Za posledné roky sme svedkami globálnej zmeny klímy. Ak chceme zabezpečiť produkčné aj mimoprodukčné funkcie 
lesov, musíme byť na tieto zmeny pripravení. Diskusii o klimatických zmenách by sme sa preto nemali vyhýbať.
V posledných týždňoch sa na Slovensku rozbehla diskusia o poslaní lesov. Vnímam veľmi pozitívne, že verejnosť sa zaujíma o zdravie 
a ochranu našich lesov. Trvalo udržateľné hospodárenie v lese je dlhodobou prioritou rezortu pôdohospodárstva. Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka sa zasadzuje o to, aby diskusia týkajúca sa starostlivosti o les prebiehala na odbornej úrovni. Aj z tohto dôvodu 
sme pripravení hľadať riešenia spoločne s Ministerstvom životného prostredia v rámci pripravovanej medzirezortnej pracovnej skupiny.
Konkrétne kroky v oblasti lesníctva a drevárstva robí aj náš rezort. Pôdohospodárska platobná agentúra, rozpočtová organizácia 
agrorezortu, už spustila výzvu na predkladanie žiadostí na mimoprodukčné a verejnoprospešné funkcie lesov. Jej cieľom je motivovať 
obhospodarovateľov lesov, aby hospodárili trvalo udržateľným spôsobom a uplatňovali prírode blízke hospodárenie nie však za účelom 
zisku, ale na plnenie verejnoprospešných a mimoprodukčných funkcií lesov.
Štátny podnik LESY SR ohlásil novú obchodnú politiku, ktorá má eliminovať špekulácie s obchodom s drevom aj vývoz dreva do zahra-
ničia. Inak povedané, chceme podporiť domácich spracovateľov dreva. Taktiež LESY SR avizovali spustenie nového spôsobu ťažobnej 
činnosti v hospodárskych lesoch, ktorá má nielen zefektívniť spôsob ťažby, ale tiež ťažiť šetrnejšie a ekologickejšie.
Výziev v oblasti lesníctva aj drevárstva stojí pred nami nemálo. Držím palce všetkým, pre ktorých sú tieto sektory nielen prácou, ale aj 
koníčkom a poslaním.

Ing. Gabriela Matečná
ministerka pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR
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Flexibilní akustické panely

Flexibilní – ohebné dřevěné panely, které mohou zároveň sloužit jako 
akustické obklady či paravány v open-space kancelářích, společen-
ských prostorách apod., má ve své nabídce vícero firem. Využívají 
přitom různé principy, které umožňují původně tuhý materiál ohýbat 
až do relativně velmi malých poloměrů, a různé kombinace mate-
riálů, které mohou mít i velmi výrazný vliv na zvukovou pohltivost.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com

Foto: archiv autora

Vrstvené dřevo, MDF

U nás k nejznámějším v této oblasti patří 
desky dukta® od společnosti FK dřevě-
né lišty. Jedná se o jednostranně nebo 
oboustranně frézované desky na bázi 
dřeva s minimálním poloměrem ohnutí 
až 100 mm. Systém celoplošně frézo-
vaných rovnoběžných drážek nejenže 
umožňuje tuto extrémní flexibilitu, ale zá-
roveň zvyšuje absorpci zvuku (detailnější 
popis desky dukta® JANUS v provede-
ní 3vrstvá smrková deska, která získala 
ocenění WOOD-TEC Award 2017, naj-
dete na str. 38 tohoto vydání DM).

Sendvič s PU jádrem

Na podobném principu, ale na kombi-
naci více materiálů, jsou založeny obkla-
dové akustické panely belgické prove-
nience. Jejich sendvičová konstrukce 
se skládá z měkkého jádra, jímž je pruž-
ná PU pěna, a vnějších vrstev z překliž-
ky. Díky tomu jsou panely s celkovou 
tloušťkou 19 mm překvapivě lehké. Obě 
vnější vrstvy jsou prořezány rovnoběž-
nými drážkami až do PU jádra. To dává 
panelu vysokou pružnost a ohebnost. 
Aby zůstala zachována materiálová ce-
listvost povrchových překližek, nejsou 
řezy vedeny přes celou šířku panelu, ale 
střídavě vždy od jedné hrany zhruba do 
⅔ šířky desky.
Drážky umožňují průnik zvuku do PU 
jádra, kde dochází k jeho útlumu. Podle 
testů, provedených v akreditované zku-
šebně v Berlíně, dosahuje panel koefi-
cientu vážené absorpce αw 0,8 (ve frek-
venčním rozsahu 125–4000 Hz).

Základem je sendvičová konstrukce, kterou tvoří měkké jádro z PU pěny a vnější 
vrstvy z překližky

Flexibilní akustický panel belgické provenience



Panely výrobce dodává v různých rozměrech až do max. 2400 
x1200 mm. Je možné z nich vytvářet rovné nebo různě za-
křivené plochy, které umožňují v interiéru vytvářet rozličné 
organické tvary. Mohou být použity např. jako nízké přepážky 
oddělující pracovní stoly, vysoké paravány či zástěny vytváře-
jící intimnější prostředí pro jednací boxy nebo relaxační zóny 
apod. Díky své nízké hmotnosti jsou snadno přenositelné, 
přitom jsou samonosné, takže mohou stát samy i bez doda-
tečné fixace či jištění. V případě potřeby je lze srolovat jako 
koberec a skladovat nastojato ve vyhrazeném prostoru.

Systém rovnoběžných drážek vedených střídavě vždy od jedno-
ho kraje do cca ⅔ šířky desky poskytuje panelu vysokou oheb-
nost a přitom garantuje materiálovou celistvost vnějších vrstev

Panely jsou samonosné a mohou tedy stát i bez dodatečné fixace

http://www.bras.sk
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V čem spočívá tajemství kvality 
vysokých dveří?

Vysoké vchodové dveře s výškou nad dva a půl metru jsou žádaným estetickým a funkčním prvkem 
novodobé architektury zejména rodinných domů. Aby však byly skutečně funkční, musí splňovat 
několik důležitých kritérií. K těm hlavním patří především vzduchotěsnost, která má vliv na tepelně 
izolační parametry budovy, ale také bezpečnost, což je hlavně otázka správného uzamčení všech 
zamykacích bodů. Základním předpokladem pro splnění těchto požadavků je stabilita dveřního křídla 
a jeho odolnost proti prohýbání vlivem působení rozdílných teplotních a vlhkostních podmínek na 
vnější a vnitřní straně dveří.

Jsou-li dveře, umístěné na jižní či zá-
padní straně domu, povrchově dokon-
čeny tmavou lazurou či pigmentovou 
barvou, může vlivem slunečního záře-
ní během letních měsíců teplota jejich 
povrchu na vnější straně dosahovat až 
70–80 °C, zatímco teplota povrchu 
na vnitřní straně se pohybuje jen oko-
lo 20–25 °C. Vlivem tohoto značného 
teplotního rozdílu dochází k obrovské-
mu pnutí uvnitř konstrukce, které vede 
k prohnutí dveřního křídla. Čím jsou 
dveře vyšší, tím větší je vychýlení horní-
ho a spodního konce křídla. V zimních 
měsících může být efekt podobný, jen 
směr prohnutí bude opačný. Důsledek 
je ale stejný:

 Těsnění nedoléhá na rám po celém 
obvodu, vzniká netěsnost, která 

v zimě může vést ke srážení vlhkosti 
a přimrzání těsnění

 Pomocné uzavírací prvky jsou mimo 
úroveň protilehlých otvorů v proti-
plechu, nedochází k jejich uzavření, 
zhoršuje se schopnost zamykání

Největší problémy vznikají z neznalosti, 
kdy ve snaze vyhovět zákazníkovi vyrobí-
me vysoké dveře ze standardních oken-
ních profilů a za použití „nějakého“ zám-
ku pro vysoké dveře. Tato kombinace je 
již ve fázi myšlenky předzvěstí budou-
cích problémů. K těm obvykle začne 
docházet během prvního až druhého 
roku po osazení dveří do stavby.
Abychom těmto problémům předešli 
a ušetřili si tak spoustu času a peněz 
řešením následných reklamací, měli by-
chom při výrobě vysokých dveří rámové 

konstrukce dodržet několik základních 
pravidel:
1. Použít kvalitní dveřní konstrukci. K vý-

robě profilů nepoužívat okenní frézy, 
ale speciální dveřní sadu

2. Používat dvoustupňové těsnění s růz-
nými typy těsnicích profilů, kde ale-
spoň jeden profil zaručí, že bude těsnit 
i v extrémních teplotních a vlhkostních 
podmínkách, tj. při prohnutí křídla

3. Používat kvalitní zámky na vysoké 
dveře, které jsou navíc schopny eli-
minovat možné průhyby profilů

Zámky a lišty KFV

Jednu z možných variant kvalitních vyso-
kých dveří až do výšky 2600 mm nabízí 
kombinace dveřních profilů šířky 92 mm 

Systém dveřních profilů šířky 92 mm v kombinaci se zámky 
KFV umožnuje výrobu kvalitních a bezpečných vchodových 
dveří až do výšky 2600 mm

Dvoustupňové těsnění, které garantuje těsnost dveří i v extrém-
ních klimatických podmínkách. Nedojde tak k vzájemnému 
vzpříčení kování a dveřního křídla při pnutí materiálu

http://www.twd.sk
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a zámků KFV. Nedílnou sou částí zámků 
jsou i robustní lišty, což jsou ocelové 
U-profily o průřezu 30x10 mm a tloušť-
ce plechu 2,8 mm. Lišty se zapouští 
do vyfrézovaných drážek v křídlovém 
i rámovém profilu a fixují se vruty. Vruty 
jsou přitom zapuštěné až 15 mm hlu-
boko v profilu. Lišty slouží jednak jako 
funkční prvky (nesou samotný zámek 
se všemi uzamykacími prvky, slouží 
jako protiplechy) a jednak výrazně eli-
minují průhyb profilu vlivem rozdílných 
klimatických podmínek na vnější a vni-
třní straně dveří. Tento efekt názorně 
demonstruje pokus s napínací závito-
vou tyčí, zapuštěnou do jedné plochy 
dveřního profilu. Dotahováním tyče bylo 
simulováno jednostranné pnutí v profilu. 
Pokus jsme provedli na profilu bez lišty 
a následně s osazenou lištou. Abychom 
docílili odpovídajícího srovnání, pro 
dotahování jsme použili klíč s ráčnou 

a s nastavitelným krouticím momentem. 
Ten jsme nastavili na hodnotou 7 N. Po 
dosažení požadované síly se oba konce 
profilu bez použití lišty vychýlily o 4 mm, 
zatímco u profilu opatřeného lištou doš-
lo k vychýlení obou konců jen o 2 mm. 
Použitím lišty jsme tak zredukovali prů-
hyb profilu na poloviční hodnotu.
Použití představeného dveřního systé-
mu s KFV zámky má ale i další před-
nosti:

 Volné osazení zámkových kapes. 
Vyfrézovaný prostor má dostatečnou 
vůli, nedochází ke stlačení kování 
a ke ztrátě jeho funkčnosti

 Široký výřez pro pouzdra umožňuje 
regulaci protikusu ± 3 mm, přesto 
v profilu zůstává dostatek materiálu 
a zárubeň v tomto místě není oslabená

 Lišty poskytují dostateční prostor pro 
vedení elektrického kabelu k elektric-
ky ovládaným zámkům apod.

 Systém nabízí 4 typy zámků podle 
požadavku zákazníka od plně manuál-
ního ovládání až po aktivní elektro-me-
chanický zámek s elektrickým poho-
nem odemykání i zamykání

Dodavatel dveřního kování KFV:

twd CZ, s.r.o.
Velká Dlážka 2848/40
750 02 Přerov
tel. CZ: +420 737 272 922-3
tel. SK: +421 911 559 014
e-mail: cz@twd.sk
www.twd.sk

Profil bez lišty se na obou koncích vychýlil o 4 mm, zatímco s lištou jen o 2 mm

Testovaný profil pro demonstraci vlivu ocelové lišty na eliminaci průhybu Simulace jednostranného pnutí profilu 
byla docílena utažením zapuštěné na-
pínací závitové tyče

http://www.twd.sk
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„jsme stále s Vámi“

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

My a Pfleiderer

  více informací na 
 www.drevoobchod.cz

 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov  - Oldřichov 227, tel. 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 602 233 371

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Luční 4779, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda), tel. 378 139 135

Nová kolekce INSPIRATIONS CLOSE TO YOU má více 
jak 360 dekorů, všechny dekory dostanete jako HPL, 
z toho 300 dekorů ve spojení s kolekcí DST. DST kolekce 
má 300 dekorů pro individuální kombinaci s 14-ti strukturami 
a 20-ti nosnými materiály. 162 dekorů je zařazeno do DST 
XPRESS s rychlým termínem dodání.

http://www.imaczech.cz
http://www.drevoobchod.cz
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S WingLine L můžete realizovat skláda-
né dveře ve zcela nové dimenzi kom-
fortu. Převratné mechanismy Push to 
move a Pull to move zpřístupní celý 
obsah skříně pouhým jedním pohy-
bem ruky. Zapůsobí panoramatickým 
efektem!
Další významné přednosti: kultivova-
ný chod, tlumené otvírání i zavírání, 
montáž bez použití nářadí stejně jako 
minimální přesah otevřených dveří do 
světlé šířky, který umožní efektivní 
využití vnitřního prostoru. Kování pro 
skříně do ložnic, kuchyní i kanceláří.
Technické informace ve zkratce:

 pro skládané dveře se 2 křídly
 mechanismy Push to move, Pull to 
move a Pull to move Silent

 hmotnost křídla až 25 kg
 výška křídla do 2400 mm, šířka kříd-
la do 600 mm = max. velikost skříně 
2400x2400 mm

 dokonalý přehled a přístup k 6 m2 
plochy skříně

Výrobce: Hettich Prodejci: viz www.hettich.com

WingLine L: nové kování pro skládané dveře

S elektromechanickým systémem ote-
vírání Easys se chladnička harmonicky 
začlení do nábytku s bezúchytkovým 
designem. Otevírání Easys je tak vý-
konné, že snadno překoná magnety, 
které drží dveře chladničky v zavřené 
poloze, a otevře chladničku po lehkém 
zatlačení na dveře. Dveře chladničky 
se otevřou na několik vteřin natolik, 
aby bylo možné je rukou kompletně 
otevřít. 
Mimořádně příjemná je možnost in-
dividuálně nastavit dobu, po kterou 
jsou dveře pootevřeny. Inteligentní 
řídicí jednotka tak brání nechtěnému 
otevření chladničky při náhodném za-
vadění o dveře. Nedojde-li po uplynutí 
nastavené doby k plnému manuálnímu 
otevření, pootevřené dveře se auto-
maticky zavřou. Funkční jednotka není 
závislá na tloušťce boků korpusu ani 
směru dovírání dveří. Montuje se zpra-
vidla nad chladničku a zakrývá se vlo-
ženou policí. Pomocí designové lišty 
se pak Easys nenápadně začlení do 
designu kuchyně. 
Nový Easys pro bezúchytkovou vestav-
nou chladničku nabízí tyto výhody:

 snadná montáž do běžného korpu-
su

 kompaktní rozměry: vestavná výška 
jen 22 mm

 komfortní nastavení prodlevy před 
zavřením dveří: 4 až 8 vteřin 

 bezpečné zavírání bez rizika pora-
nění prstů

Výrobce: Hettich
Prodejci: viz www.hettich.com

Otvírání chladničky bez úchytky: Easys

http://www.hettich.com
http://www.hettich.com
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Společnost Dřevomateriál pro své 
zákazníky naskladnila sedm dekorů 
značky Pfleiderer ve vysokém lesku 
– šest unibarev a jeden dřevodekor. 
Z těchto sedmi dekorů je jich pět zce-
la nových ve skladové kolekci firmy. 
Partneři dostanou ke Kufříku plného 
dřevomateriálu také vzorník těchto le-
sklých LTD. Konkrétně se jedná o tyto 
dekory: U17008HG, U16179HG, 
U16130HG, U11027HG, U12204HG, 
U12018HG a R50076HG.

Výrobce: Pfleiderer
Prodejce: Dřevomateriál s.r.o.

Vzorník skladových dekorů LTD Pfleiderer ve vysokém lesku HG

A proč ne obojí? Nové hrany od 
Ostermann pojmenované „Texwood“ 
v sobě snoubí půvab přírodních dřevě-
ných dekorů s živou elegancí trendo-
vých textilií. Kombinace přirozené imi-
tace dřeva a textilního vzoru propůjču-
je těmto ABS hranám série „Texwood“ 
od Ostermann zcela osobitý a velice 
pozoruhodný efekt. Spojením obou 
těchto přírodních materiálů vzniká tep-
lý a zároveň nevtíravý dekor.
Tyto trendové hrany jsou v nabídce 
v hnědé, černé, bílé, hnědofialové 
a šedé barvě a  jsou ideální volbou ke 
stejnojmenným dekorům z aktuální ko-
lekce Pfleiderer. Vedle standardních 
rozměrů v tloušťce 1 a 2 mm jsou hra-
ny ze série Texwood – tak jako všech-
ny ABS hrany od Ostermann – k do-
stání též v jakékoliv libovolné šířce do 
100 mm. Samozřejmostí jsou dodávky 
hran v délce již od 1 metru. Zboží skla-
dem odesíláme ten samý den.

Prodejce: Rudolf Ostermann GmbH

Textil nebo dřevodekor?

U17008HG 
Červený rubín

U16179HG 
Cuba Libre

U16130HG 
Pískově šedá

U11027HG 
Arktická bílá

U12204HG 
Manhattan

U12018HG 
Čedič šedý

R50076HG 
Macassar Sulawesi černý

http://www.drevomaterial.cz
http://www.ostermann.eu
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Nespornou výhodou nestingu opro-
ti standardním výrobním metodám je 
vedle vypuštění operace řezání také 
přesnost opracování díky skutečnosti, 
že veškeré operace (vrtání, frézování, 
přesné formátování) jsou provedeny na 
CNC obráběcím centru na jedno upnutí 
materiálu. V úvodu zmíněným specifikem 
této metody je pak to, že vrtání a frézo-
vání může být provedeno pouze na jedné 
ploše dílců. Nesting neumožňuje vrtání 
a frézování do kolmých bočních ploch 
(hran). Zejména tuto skutečnost je nut-
né zohlednit již ve fázi návrhu nábytku. 

Rozebíratelné a beznářaďové 
nábytkářské spoje (část III.)

Výrobní metoda „nesting“, v počátcích svého vzniku využívaná hlavně k produkci tvarových dílců 
(např. pro kostry čalouněného nábytku), se díky rychlému technickému pokroku stále více prosa-
zuje i v oblasti výroby standardního korpusového nábytku. Pro svou vysokou flexibilitu splňuje také 
požadavky současné vysoce diverzifikované zakázkové výroby v duchu konceptu Průmysl 4.0. 
A s tím souvisí i vývoj pomocného materiálu, jako je spojovací kování apod. Nesting má totiž svá 
specifika, s nimiž je třeba počítat již při navrhování nábytku – zejména konstrukčních spojů. Ve třetí 
části našeho seriálu jsme se proto zaměřili právě na tuto oblast.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Spojovací kování tvoří pouze jednodílné konektory

Nový spojovací systém pro korpusový nábytek je vhodný zejména pro nestingovou 
výrobu nábytku, která díky své vysoké flexibilitě splňuje požadavky současné vysoce 
diverzifikované zakázkové výroby v duchu konceptu Průmysl 4.0

Otvory pro konektory se vrtají nebo fré-
zují jen do plochy dílců
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To znamená buď počítat s další operací 
(vrtání či frézování do hran), anebo zvolit 
spojovací kování, které tuto dodatečnou 
operaci nevyžaduje.
V letošním roce byla nabídka na trhu roz-
šířena o nové spojovací kování, určené 
právě pro spojování korpusových dílů 
vyrobených metodou nesting. Jedná se 
o jednodílný konektor pro spojování ná-
bytkových dílců a instaluje se do otvoru 
vrtaného nebo frézovaného pouze do 
plochy dílce, tzn. bez nutnosti vrtání 
hran. Díky tomu je možné dílce obrá-
bět na všech typech CNC strojů, včetně 
velmi jednoduchých 3osých a nestingo-
vých strojů. Ve srovnání se standardním 
spojovacím kováním na principu excen-
tru a kolíku tak nový konektor nabízí 
efektivnější výrobu, rychlejší montáž 
a podle výrobce také vyšší upínací sílu. 
A navíc nevyžaduje ani podpůrnou funk-
ci dřevěných kolíků.
Koncept kování byl navržen tak, aby vy-
užil minimální množství zdrojů při maxi-
mální funkčnosti. Konektor nabízí další 
výhody v přepravě a montáži. Po aplikaci 
do dílce nevyčnívají žádné součásti, kte-
ré by při stohování dílců během výrobní-
ho procesu mohly poškodit dokončené 
plochy. To umožňuje jeho aplikaci již ve 
výrobě, což odbourává nutnost balení 
a přidávání sáčků s kováním.
Protože konektory jsou instalovány již 
ve výrobním závodě, koncoví uživatelé 
jsou již této operace ušetřeni. To výrazně 
urychluje montáž a navíc snižuje riziko 
možných chyb.
Tvar oválného plastového tělesa konek-
toru vyztuženého skelnými vlákny (o roz-

měru 33,8x16,5x10,8 mm) je opticky 
složen ze tří vzájemně prolnutých vá-
lečků s povrchovým drážkováním. Díky 
tomuto tvaru se nemusí do dílce frézovat 
oválné lůžko, ale vyvrtají nebo vyfrézují 
se 3 překrývající se otvory v řadě o prů-
měru 15 mm a hloubce 11 mm s oso-
vou roztečí 11,2 mm, přičemž vzdálenost 
středu prvního otvoru od hrany dílce je 
3,6 mm. Tento tvar rovněž nabízí vyso-
kou pevnost při působení tažné síly ve 
směru spojování (výrobce uvádí pevnost 
v tahu ~ 900 N / ~ 90 kg). Jeden konec 
tělesa, určený pro umístění k hraně díl-
ce, je zarovnaný. V tomto místě je těleso 
opatřeno průchozím otvorem se závitem, 

v němž je předmontován vrut konfirmá-
tového typu s ostrým závitem a s válco-
vou hlavou s otvorem pro inbusový klíč. 
Přístup k hlavě je z oválného otvoru na 
horní straně tělesa.
V připojovaném dílci se vyvrtá otvor 
o průměru 5 mm. Montáž se provádí 
pomocí inbusového šroubováku nebo 
prodlouženého bitu s šestihranným ku-
lovým koncem (ball hex), a to z toho 
důvodu, že přístup k hlavě šroubu je 
s ohledem na jeho uložení možný pouze 
pod úhlem.
Součástí nového konektoru jsou také 
naklapávací plastové krytky, dodávané 
v různých barvách.

K montáži se používá inbusový šroubovák nebo prodloužený bit s šestihranným kulovým koncem (ball hex)

Konektor v jednotlivých fázích montáže
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Vrstevnice

V roce 2012 vystavoval na mezinárod-
ním nábytkářském veletrhu imm cologne 
čínsko-belgický architekt Hou Liang své 
práce ze série SITONCLOUD inspirova-
né přírodou a krajinou. Šlo o stoly Sky 
Lake a Grand Canyon. V prvním pří-
padě mu bylo inspirací Nebeské jezero 
(Tchien-čch’) – morénové ledovcové 
jezero s křišťálově čistou vodou nachá-
zející se v horském pásmu Ťan-šan v uj-
gurské autonomní oblasti Sin-ťiang v se-
verozápadní Číně. Kde čerpal inspiraci 
pro svůj druhý stůl je zřejmé z jeho názvu.
Vizuální efekt stolů je založen na myšlen-
ce přirozené členitosti terénu zvýrazněné 
přiznanými vrstevnicemi. Dominantním 
prvkem stolů je jejich podnož (resp. pod-
stavec), vyrobená z různě zakřivených 
pásků MDF lepených vrstevnicově na 
sebe a ve finále nalakovaná bílým pig-
mentovým lakem. Na podnoži je polo-
žena tabule z čirého skla. Vnitřní plochy 
podnože slouží jako 3D projekční plátno, 
na které jsou shora promítány různé ba-
revné videoprojekce. Tím se celý vnitřní 
prostor dává do pohybu a evokuje různé 
přírodní scenérie – odrazy vodní hladi-
ny, vlnící se koruny stromů, zapadající 
slunce atd. Na skleněné desce polože-
né předměty, zejména nepravidelných 
tvarů, vrhají do vnitřního prostoru stíny, 
což má podle záměru autora připomínat 
mraky.
„To není jen stůl, ale imaginární prostor 
pro setkávání lidí, aby si spolu popovídali, 
napili se, zatančili si, veselili se…, aby 

Stoly a stolky – trochu jiný pohled

Při pravidelných návštěvách nábytkových veletrhů nafotím spoustu exponátů, které mě „něčím“ 
zaujmou, aniž bych v tu chvíli tušil, jak se získanou dokumentací naložím. Často tím „něčím“ bývá 
netypický vzhled, zajímavý konstrukční detail, neobvyklý funkční prvek anebo jen nevšední způsob 
prezentace. Když si pak po nějaké době dělám pořádek ve své fotobance, objevuji různé zapomenuté 
kousky, o které by byla škoda se nepodělit…

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv autora

Stůl Grand Canyon (vlevo) a Sky Lake (autor: Hou Liang)

Světelná videoprojekce dává do pohybu celý vnitřní prostor stolu
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uvolnili své skutečné emoce, od medi-
tace až po oslavu,“ poznamenal autor 
k oběma designovým kouskům, které 
na svém webu nabízí za cenu 20–25 
tis. EUR.

Nastavovací nohy

Ve stejném roce a na stejném místě, 
jen o pár kroků dále, prezentovala svoji 
tvorbu pod značkou Studiokepenic dvo-
jice mladých designérů Mia Kepenek 
a Nicholas Frei z Curychu. Tehdy působi-
li pod společnou firmou Frei & Kepenek. 
V roce 2015 se ale rozešli a od té doby 
působí samostatně.
Mia Kepenek v tehdy ještě společné 
expozici představila variabilní stolový 
systém Plug & Play. Systém je založe-
ný na komponentech stolových nohou 
a desek, které lze snadno a volně kom-
binovat. Výška stolu se může libovolně 
měnit, čímž lze vytvořil jídelní stůl nebo 
konferenční stolek, a to jednoduchým 
spojením soustružených dřevěných nož-
ních prvků. Tyto soustružené segmenty 
jsou na horním konci opatřené kuže-
lovým otvorem s ocelovou vložkou, na 
spodním konci kuželovým zakončením. 
Kuželový konec jedné nohy se zasune 
do kuželového otvoru druhé nohy, čímž 
dojde k jejich spojení a pevnému zafixo-
vání vůči sobě. Fixaci zvyšuje gravitační 
síla. Stolové desky jsou na spodních 
stranách opatřené čtyřmi dřevěnými 
kuželovými čepy, které slouží k nasaze-
ní nohou. Nohy jsou vyrobené z jasanu 
s olejovou povrchovou úpravou, jsou 
sou stružené v různých tvarech o prů-
měru do 70 mm. Stolové desky jsou 
zhotovené z lehkých voštinových pane-
lů v různých velikostech a jsou lakované 
bílým matným lakem.

Délkové nastavování soustružených nožních segmentů umož-
ňují kuželové otvory s ocelovou vložkou na horním konci a ku-
želové zakončení na spodním konci Nohy se nasadí na kuželové čepy na spodní straně desky

Systém Plug & Play, jehož autorkou je švýcarská designérka Mia Kepenek, umož-
ňuje kombinací nožních dílů a desek sestavit jídelní stůl nebo konferenční stolek

Různě tvarované pásky z MDF jsou vrstevnicově lepeny na sebe a ve finále nalako-
vány bílým pigmentovým lakem
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Čtyřapůlkilový jídelní stůl

Jak lehká může být dřevěná konstrukce 
a jaká může být minimální hmotnost, aby 
byl výrobek stále funkční? Tyto dvě otáz-
ky stály na počátku studie, jejímž výsled-
kem je stůl, navržený jako součást pro-
jektu Wood Transformation pod vedením 
profesora Jakoba Geberta na Kasselské 
škole umění a designu. Autorem návrhu 
je německý designér Rubens Becker, 
který své dílo představil na imm colog-
ne v roce 2014. Pojmenoval ho výstižně 
„kleinergleich5“ (méně než nebo rovnají-
cí se 5). Stůl o rozměru 164x74,3x75,5 
cm váží pouhých 4,5 kg a podle autora 
jde pravděpodobně o nejlehčí dřevěný 
funkční stůl na světě.
Stolová deska, resp. její horní plocha, je 
zhotovena ze 4mm topolové překližky. 
Ze spodní strany je v podélném a příč-
ném směru vyztužena hustým žebrovým 
rastrem vyrobeným z masivních topolo-
vých latěk tloušťky 4 mm a spojených 
vzájemně tzv. přesunutím. Nohy jsou 
rovněž ze 4mm topolové překližky, vy-
tvarované do U-profilu. S plátem jsou 
spojené prostřednictvím vlepených 
kostek z masivního topolu a spojova-
cích šroubů. Na dotaz, jaké zatížení stůl 
snese, mi jeho autor vysvětlil, že zátě-
žový test neprováděl, ale předpokládá 
jeho využití jako standardní jídelní stůl. 
Sednout nebo stoupnout na něho si ale 
netroufnul…

Stůl na dřevěných šroubech

Na závěr svého „designového okén-
ka“ jsem si ponechal jeden netypický 
funkční prvek, který je zároveň i zajíma-

Ultra lehký dřevěný stůl Rubena Beckerse váží pouhých 4,5 kg

Spodní strana desky ze 4mm topolové překližky je vyztužena žebrováním ze 4 mm 
tenkých topolových latěk. Nohy ze 4mm topolové překližky vytvarované do U-profilu 
jsou k desce připojené prostřednictvím vlepených kostek z masivního topolu a spo-
jovacích šroubů
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vým designovým detailem – velký dřevěný šroub použitý jako 
hlavní součást podnože stolu. Tento prvek, vzbuzující ve mě 
pocit poctivého truhlářského řemesla, použil u návrhu stolu 
Vidun (v milánském dialektu „velký šroub“) italský designér 
Vico Magistretti už v roce 1987 (již dříve s tímto prvkem pra-
coval také např. Pierluigi Ghianda). Milánská společnost De 
Padova ho tehdy zařadila jako první stůl do svého výrobního 
sortimentu a nabízí ho již 30 let.
Základem stolu je dřevěná podnož, skládající se z horní 
a spodní trojnožky. Hlavním prvkem podnože je dřevěný šroub 
s maticí. Matice má tvar trojbokého hranolu. Ke každému 
boku je připevněna šikmo uložená plochá dřevěná noha. 
Hlava šroubu má obrácený půlkulatý tvar a v její horní ploše 
jsou zapuštěna tři vodorovná ramena. Na nich spočívá tabule 
z čirého tvrzeného skla. Otáčením šroubu můžeme upravovat 
výšku stolu od 63 cm do 80 cm.
Stůl je nabízen ve dvou základních variantách: s jednou pod-
noží a kulatou deskou nebo se dvěma podnožemi a s obdél-
níkovou deskou.

Dominantním prvkem stolu Vidun je třínohá dřevěná podnož, 
jejíž hlavní designovou i funkční součástí je velký dřevěný 
šroub (De Padova)
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Představovat značku Pfleiderer je dnes 
zbytečné. Nutné je si připomenout, že 
společnost byla založena v roce 1894 
panem Gustavem Adolfem Pfleidererem. 
Tak jako každá jiná firma, má společnost 
Pfleiderer několik milníků, za zmínku stojí 
rok 2013 a rok 2017, změnou rozložení 
struktury společnosti, představení nové 
kolekce a začlenění výrobních a orga-
nizačních složek pod jednu značku 
Pfleiderer. Těmito zásadními změnami 
došlo k rozšíření portfolia výrobních 
produktů v dekorové řadě, tak i použi-
tých nosných materiálů pro standardní 
– nenáročné prostředí, až po materiá-
ly určené pro specifické prostředí se 
sníženou odolností hoření skupiny B1, 
nebo prostředí se zvýšenou vlhkostí, či 
materiály s možnou zátěží pro stavební 
účely jako nosné materiály.
V roce 2017 představením nové kolekce 
společnost Pfleiderer opět ukázala svojí 
sílu, energii a vitalitu. Přišla s novou kon-
cepcí svých produktů. Za zmínku stojí 
kompletní kolekce, která čítá více jak 
300 dekorů. V další návaznosti na DST 
dekory jsou navzájem propojené s HPL 
a přímou laminací, tato kolekce čítá 200 
dekorů kombinovatelných s 11 struktura-
mi a s možnou aplikací na 16-ti nosičích.
Nová kolekce DST 2017–2020 je roz-
dělena do třech částí a reflektuje změny 

na trhu a jeho potřeby. První část je za-
měřena na nosné materiály, materiály, na 
které je možno aplikovat přímou lamina-
ci, nebo HPL do standardního prostředí, 
až po náročné použití do prostor se spe-
cifiky s odolnější ochranou proti hoření, 
nebo působením vlhkosti. Do prostředí 
s náročností na odvod elektrostatického 
náboje pod značkou ESA a na materiály 
k použití na stavbě, jako nosný stavební 
prvek. Druhou neméně důležitou částí 
je dekorová řada. Na začátku roku 2017 
nám byla představena nová dekorová 
kolekce. Kolekce je rozdělena do ně-
kolika sektorů dle jeho využití – počínaje 
chromatickými barvami, širokou škálou 
barevných odstínů a barev. Dekorativní 
materiály imitující dřevo v různých podo-
bách až po návrat ke kořenici v ušlechtilé 
struktuře vysokého lesku. Vše rozděleno 
do světů, které znázorňují rozmanité ži-
votní styly. Třetí částí je maximální servis.
Nová kolekce DST 2017–2020, která 
zahrnuje více jak 300 dekorů, 200 de-
korů navzájem propojených jako přímá 
laminace a HPL s možnou změnou struk-
tury v 11 provedení na 16-ti nosičích, 
je jedinečnou ukázkou v síle značky 
Pfleiderer. Každý produkt, počínaje 
nosičem, dekorový vývoj a jeho inova-
ce struktur a v neposlední řadě HPL je 
neustále v pohybu. V roce 2016 byla 
představena nová struktura XM matná 
struktura – struktura, která nezanechává 
mastné stopy po doteku a vhodná i na 
vertikální použití, proto se tato struktura 
používá v nové kolekci pracovních desek 
bez obav jejího poškození nebo zniče-

ní. V druhé polovině roku 2017 
přišel výrobce Pfleiderer s novou 
řadou inovativních výrobků a to 

v kompaktních deskách, kdy 
zařadil do svého portfolia kom-

paktní desky určené do ex-
teriéru. Druhou inovativní 

investicí je nová linka na 
lakování mate riálu a to 

do povrchu vysokého lesku a vysokého 
matu. Linka bude zprovozněna na počát-
ku roku 2018 a je evidentní, že rozšíří 
dekorovou řadu do další dimenze.
Každý materiál počínaje nosným, de-
korovým, struktury včetně inovativních 
materiálů je specificky vyvzorován do 
několika stupňů vzorkovníků a to buď 
v elektronické podobě, tištěné podobě, 
fyzického vzorku nebo uceleného vzor-
kovníku. Prospekty a elektronické vzor-
kovníky naleznete na www.pfleiderer.
com nebo na www.drevoobchod.cz. 
Společnost Dřevoobchod K&C Karlo-
vy Vary a.s. je dlouholetým a etablova-
ným partnerem výrobce Pfleiderer. Svojí 
znalostí materiálů – vycházejíc z dvaceti-
leté spolupráce, znalostí technologicko-
-výrobních možností, tak i profesionální-
ho přístupu oslovuje řadu oborů použití 
materiálu v bytovém i nebytovém, sta-
vebním prostředí. Máme co nabídnout 
a jdeme v před.

Pfleiderer – značka, která se nosí
2018 – inovace materiálu, struktur a povrchu

Dřevoobchod K&C 
Karlovy Vary a. s.
Rosnice 70
360 17 Karlovy Vary
www.drevoobchod.cz

K&C
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Jak to všechno začalo?

Po vyučení truhlářem nastoupil na jaře 
roku 1989 na vojenskou základní služ-
bu. Koncem roku ale vypukla „sametová 
revoluce“, díky níž byla vojna zkrácena 
o čtyři měsíce. Domů se tak vrátil již na 
konci roku 1990. Nastoupil do původní-
ho zaměstnání, jenže situace v podniku 
se nevyvíjela příliš dobře, tak se s ka-
marádem rozhodli rozjet vlastní byz-
nys. Naštěstí technické zázemí pro své 
podnikání měl díky prozřetelnosti svého 
otce již několik let připravené, tak že firma 
U Pilouse mohla začít okamžitě fungovat. 
Z vojny si navíc do začátku přinesl cenné 
zkušenosti.
„Když jsem nastoupil do učení, přišel za 
mnou táta s nápadem, že postavíme díl-
nu, abych měl možnost si po práci něco 
přivydělat. Díky tomu jsme po revoluci 
s mým kamarádem měli kde začít,“ vzpo-
míná na dobu před třiceti lety plzeňský 
živnostník roku a pokračuje: „Štěstí jsem 
měl i v tom, že jsem z truhlařiny nevy-
padl ani na vojně. Byl jsem tak trochu 
protekční dítě a sloužil jsem v Plzni, kde 
jsem byl převelen jako truhlář na vojen-
skou správu budov. To pro mě byla vel-
ká škola, protože jsem si se vším musel 
poradit sám. Dělal jsem všechno možné 
od údržby až po nový nábytek snad pro 
všechny šarže v kasárnách včetně velite-
le útvaru. Další štěstí jsem měl v tom, že 
tamní truhlárna byla v dezolátním stavu, 

Živnostník roku Plzeňského kraje 
provozuje „továrnu na sny“

Truhlář Jiří Procháska není jen úspěšný živnostník, od září je rovněž držitelem titulu Česká spořitelna 
Živnostník roku 2017 Plzeňského kraje. Porotu zaujal svojí 26 let trvající historií, během níž svoji 
firmu U Pilouse, zaměstnávající 30 lidí, provozuje stále na základě živnostenského listu. Rizika s tím 
spojená samozřejmě vnímá, ale jak sám říká, eliminuje je tím, že se vyhýbá velkým rizikovým zakáz-
kám, které by mu mohly „zlomit vaz“. Zajímavý je ale celý podnikatelský příběh Jiřího Prochásky, 
který se na vlastní nohy postavil již ve svých 21 letech.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor a archiv výrobce

„Rizika se jako živnostník nebojím, protože nikdy nepůjdu do nějaké velké zakázky, 
která by mi mohla zlomit vaz,“ říká Jiří Procháska, majitel firmy U Pilouse

Současný výrobní areál firmy vzniknul postupně přebudováním původního objektu 
drůbežárny
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tak jsem se s velením domluvil, že na 
zakázkách budu pracovat doma v Plzni 
– Bukovci ve své dílně. Odveleli mě na 
práce mimo útvar a já jsem do kasáren 
de facto dojížděl jen na noc.“

Včasný rozchod

Ve své původní dvojčlenné sestavě ale 
fungovali jen jeden rok. A to byl možná 
další důležitý zlom na cestě k úspěšné-
mu rozvoji firmy. „Asi po roce odešel ka-
marád za prací do Německa, takže jsem 
ve firmě zůstal sám. Hned nato jsem 
ale přijal prvního zaměstnance a firma 
začala pomalu růst. První zakázky byly 
velice pestré. Od psí boudy jsme se 
pomalu posunuli přes běžné truhlářské 
prvky až ke kompletnímu vybavení pen-
zionů. Naším hlavním cílem bylo dodávat 
kvalitní nábytek a předvést poctivé truh-
lářské řemeslo,“ doplňuje Jiří Procháska 
a přiznává, že pozdější rozchod se spo-
lečníkem by pro rozjetou firmu mohl být 
komplikací.
Práce přibývalo a v jeho malé dílně o roz-
měru 6x6 m začalo být těsno. V roce 
1993 si proto pronajali větší truhlářskou 

dílnu v nedaleké Dýšině, kterou však 
museli zrekonstruovat. S příchodem dal-
ších zaměstnanců se kolektiv rozrostl na 
7 pracovníků. Mohli si tak dovolit přijímat 

i větší zakázky, např. vybavení poboček 
České pošty v západních Čechách 
nebo náročnější zakázky pro soukromé 
investory.

V posledních čtyřech letech obnovili a rozšířili svůj technologický park o šest nových strojů

Nová skladovací hala, zprovozněná v roce 2014, slouží zároveň jako montážní dílna 
a od příštího roku by její součástí měl být i showroom
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Moderní areál bez dotací

S přibývající prací a s nárůstem zaměst-
nanců ale přestávaly vyhovovat i prona-
jaté prostory. Proto se Jiří Procháska 
rozhodl vybudovat novou vlastní provo-
zovnu a v roce 1996 zakoupil v Dýšině 
nevyužitý objekt bývalé drůbežárny. Její 
rekonstrukce trvala čtyři roky a s novým 
miléniem firma v roce 2000 odstartovala 
svoji novou éru ve vlastních prostorách. 
Areál se postupně rozrostl o nové haly 
a samozřejmě o nové moderní technolo-
gie, které Jiří Procháska pro současnou 
výrobu považuje za nezbytné. Jen v po-
sledních čtyřech letech obnovili a rozšířili 
svůj technologický park o šest nových 
strojů (nářezové centrum, olepovací lin-
ku, 5osé CNC obráběcí centrum, ver-
tikální CNC vrtací centrum, CNC vrtací 
a kolíkovací stroj, širokopásovou brusku) 
a výrobně-konstrukční software. To vše 
bez dotací z evropských fondů. „Dotace 
jsou časovaná bomba. Defor mují konku-
renční prostředí a já to nechci podporo-
vat. A nechci podporovat ani ty, kteří se 
na tom přiživují. Raději si na novou tech-
nologii vydělám nebo si vezmu leasing 
a pořídím si jen to, co opravdu potřebuji, 
na co mám nebo co jsem schopen splá-
cet. Nechci být na nikom závislý a nechci 
být svázaný nějakými omezujícími pod-
mínkami, které jsou s dotacemi spoje-
né,“ vysvětluje J. Procháska.

Poučen z krize – o osm let dříve

Většími či menšími krizemi ve svém pod-
nikání si u nás prošli snad všichni výrob-
ci. Asi nejtěžší byla ta, co přišla po roce 
2008. Pro firmu Jiřího Prochásky ale 
nejkritičtějším obdobím byl rok 2000. 
Paradoxně právě ten, ve kterém zahá-
jili novou etapu podnikání. „Od našeho 
tehdejšího odběratele jsme dostali in-
formaci, že budeme mít spoustu práce 
pro Českou poštu, pro kterou jsme již 
nějaký čas dělali. Abychom to kapacitně 
zvládli, spěchali jsme s dokončením nové 
provozovny a já jsem do toho investoval 
všechny peníze, které jsem měl. Udělal 
jsem tento riskantní krok navzdory svým 
zásadám, že firma se musí rozvíjet po-
stupně a rozumně, přičemž stále musí 
stát na nějakých pevných základech. 
A tento krok se mi vymstil. Právě v tom 
roce totiž vláda neschválila státní rozpo-
čet, takže byly zmraženy všechny státní 
investice a my jsme najednou neměli 
práci. Naštěstí s pomocí různých půjček 
se nám to podařilo ustát. Ale nebylo to 
lehké a pro mě to byla velká zkušenost,“ 
říká Jiří Procháska, jehož další zásadou je 

Ukázky z realizací firmy: Vzorkovna firmy G. Benedikt, Karlovy Vary

Ukázky z realizací firmy: Interiéry vily v jižních Čechách
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vyhýbat se rizikovým zakázkám. „Já nikdy 
nepůjdu do žádné velké rizikové zakázky, 
která by mi mohla zlomit vaz, např. pro růz-
né developerské společnosti apod. My 
se naopak od počátku prezentujeme jako 
firma, která nedělá nábytkářskou konfek-
ci, ale snažíme se zákazníkům nabídnout 
to nejlepší. Stavíme na tradičních postu-
pech, na vysoké kvalitě a na individuálním 
přístupu ke každému klientovi. Prostě na 
vysoké přidané hodnotě. A zatím se nám 
to daří. V poslední době zaznamenáváme 
nárůst hlavně v zakázkách pro koncové 
zákazníky ve střední a vyšší cenové ka-
tegorii. Jedná se především o lakovaný 
nábytek. Zákazník je ochoten akceptovat 
vyšší cenu když ví, že za ni dostanou oče-
kávanou kvalitu. A spokojený zákazník je 
základ pro úspěšné podnikání. Získat 
nové zákazníky na doporučení je pro nás 
největší odměnou,“ uzavírá náš rozhovor 
Živnostník roku 2017 Plzeňského kraje 
a majitel firmy U Pilouse, která nese pod-
titul …továrna na vaše sny.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Jiří Procháska – U Pilouse
Místo: Dýšina
Rok založení: 1991
Počet zaměstnanců: 30
Obrat: 45 mil. Kč
Web: www.upilouse.cz

● Dýšina

Ukázky z realizací firmy: Interiéry vily v jižních Čechách

Ukázky z realizací firmy: Rodinný dům v Karlových Varech

Ukázky z realizací firmy: Rodinný dům v Hlubočanech
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Když okouzlí děti, 
proč by neoslovily dospělé

Třiačtyřicetiletý živnostník Petr Marek 
je vyučeným truhlářem v oboru výro-
ba nábytku. Po absolvování učiliště ve 
Valašském Meziříčí pracoval ve vzorkov-
ně dnes již neexistujícího výrobního druž-
stva LIPTA se sídlem v obci Liptál, kde se 
od roku 1946 až do jeho zániku v roce 
2002 vyráběly kromě jiného i dřevěné 
hračky. Zde v pozici zaměstnance, který 
při práci vnímal svět spíše očima dětí, se 
však začal zcela vážně zabývat myšlen-
kou, zda dřevěná hračka, jejíž specifické 
kouzlo ve vztahu k dětem je neoddisku-
tovatelné, by na podstatně vyšším stupni 
řemeslného provedení neoslovila také 
svět dospělých. Tuto myšlenku pak za-
čal realizovat od roku 1995 nejprve při 
zmíněném hlavním zaměstnání a o dva 
roky později už ve formě hlavní výděleč-
né činnosti jako OSVČ. Od této doby 
totiž vyrábí dřevěné modely automobilů 
(od historických osobních přes nákladní 
až po současné zahraniční trucky), kte-
ré, jak říká, sice nikdy nejsou přesnými 
kopiemi daných vozů, ale je do nich vlo-
žen originální design, který se projevuje 
kombinací barev dřeva a respektování 
specifik přírodního materiálu. Nicméně 
z pohledu laika jsou modely natolik věrné 

Ačkoliv jsou ze dřeva a zmenšené, 
vypadají jako skutečné a funkční

V polovině 60. let minulého století jsem si jako malý kluk rád hrával s dřevěným cca 80 cm dlouhým 
náklaďákem, jenž se do jisté míry podobal do roku 1962 vyráběnému typu nákladního automobilu 
Tatra 111. Záviděli mi ho snad všichni kluci z ulice. Takový náklaďák totiž v té době nebylo možné 
nikde koupit a já ho měl jen díky mému otci truhláři, patřícímu k řemeslníkům, kteří po práci ve 
svých domácích dílnách čas od času popustili uzdu své fantazii, aby s přidáním trochy řemeslného 
fortelu připravili radost svým potomkům. Stejnou činností, ale na profesionální bázi a s výrazně 
vyšší technickou propracovaností, se již více jak 20 let zabývá také truhlář – nábytkář Petr Marek 
z Liptálu u Vsetína. Jím vyráběná dřevěná auta a v posledních dvou letech i ohýbané židličky však 
nejsou určeny dětem, ale firmám jako originální dárky pro jejich významné partnery či návštěvy.

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

„V začátcích se mně vyplatilo vsadit na typy vozů, které stály u zrodu dané automo-
bilky,“ říká třiačtyřicetiletý výrobce dřevěných modelů aut Petr Marek

Modely coby luxusní dárky jsou dodávány včetně skleněné vitríny s pískováním 
a dřevěným podstavcem

26
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svým skutečným předlohám, že jim snad 
kromě funkčního motoru už nic jiného 
nechybí. Jedná se většinou o modely 
takových vozů, které výrazným způso-
bem ovlivnily historii a vývoj konkrétní 
automobilky a nebo jsou nějakým způ-
sobem spjaty s dřívější nebo současnou 
činností té či oné výrobní firmy respektive 
poskytovatele služeb. S ohledem na je-
jich značnou pracnost a s ní související 
vyšší cenu, která se v závislosti na typu 
pohybuje v rozmezí od 5 tis. Kč do 30 
tis. Kč za kus, slouží tyto modely pře-
devším jako luxusní dárky, které výše 
zmínění odběratelé nakupují za účelem 
obdarování svých obchodních partnerů, 
klíčových zákazníků nebo významných 
osob politického či veřejného života, 
a to zejména při příležitosti významných 
firemních událostí a výročí.

Co bylo impulzem 
a proč právě veteráni?

„Při výrobě modelů se snažím co nejvěr-
něji vystihnout jednotlivé charakteristické 
znaky daných vozidel do té míry, jakou 
mi dovolují specifika použitého dřeva. Při 
jeho zpracování používám kromě sou-
časných i některé starší a dříve méně po-
užívané technologie, jako např. vykládání 
dřeva dřevem, intarzování, dřevořezbu, 
ohýbání nebo velmi jemné soustružení 
a ruční broušení či leštění,“ sdělil nám 
Petr Marek v úvodu naší návštěvy jeho 
dílny, situované do přízemí novostavby 
rodinného domu v obci Liptál, kde při 
sledování jeho doslova piplavé práce ne-
bylo možné se nezeptat, co jej vlastně 
k výrobě modelů aut přivedlo. 
„Bylo to ještě v době mého tehdy prv-
ního a současně i posledního zaměst-
nání, kdy jsme s bývalými kolegy v rámci 
inspirace navštívili mezinárodní veletrh 
hraček Spielwarenmesse v Norimberku. 
Zde kromě různých druhů hraček jistá 

zahraniční firma prezentovala CNC obrá-
běcí centrum, na kterém se z borového 
dřeva vytvářela před zraky návštěvníků 
asi metr dlouhá karoserie vozu Porsche. 
Její konečná podoba měla takový efekt, 
že mě hned napadlo zkusit něco podob-
ného v našich podmínkách. No a protože 
jsem neměl a stále nemám žádné obrá-
běcí centrum, zvolil jsem jako předlohu 
pro své modely automobilové veterány,“ 
vzpomíná výrobce na své živnostenské 
začátky a dodává, že u těchto vozů je 
sice daleko více různých viditelných 
prvků než u vozů současných, ale tyto 
prvky, stejně jako hranatý tvar karoserie, 
jsou při běžném dílenském opracování 
snadněji dosažitelné, než aerodynamic-
ké oblé tvary např. dnešních sporťáků. 
Navíc tato volba, jak se později ukázalo, 
hrála podle Petra Marka i jednu z roz-
hodujících rolí při navazování prvních 
obchodních kontaktů s jeho dnes nej-
většími odběrateli, jako je ŠKODA AUTO 
a.s., IVECO Czech Republic, Mercedes-
Benz a další.

Důležité bylo tzv. správně se 
trefit

Petr Marek v současné době směruje ke 
svým odběratelům zhruba stovku mode-
lů aut ročně, aniž by ve většině případů 

musel jejich objednávky, na rozdíl od 
svých začátků, nějakým způsobem sám 
iniciovat. A to zejména díky referencím, 
jejichž budování ale nebylo zdaleka tak 
jednoduché, jak se v současnosti jeví. 
S hledáním prvních zákazníků začal, teh-
dy ještě společně s kolegy ze zaměst-
nání, u mladoboleslavské Škodovky, 
které nabídli 4 různé vzorky aut, ale 
neuspěli. On se však nevzdal a vyrobil 
nové, podstatně propracovanější proto-
typy, po jejichž nabídnutí Škodovce už 
následovala první rozsáhlejší objednáv-
ka, která mu umožnila se osamostatnit 
a postupně navázat spolupráci i s dalšími 
automobilkami a firmami. 
„Spolu s touto objednávkou jsem získal 
i jednu důležitou profesní zkušenost. A to 
v tom smyslu, že pokud by moje modely 
měly firmám sloužit jako ne zrovna levné 
dárkové předměty, tak je třeba ve firmě 
najít a oslovit patřičně kompetentní oso-
by, nabídnout jim prvotřídní kvalitu a pře-
devším pak zvolit takové typy automobilů, 
které jsou nějakým způsobem neodmys-
litelně spojeny se vznikem nebo největší-
mi úspěchy příslušné automobilky, které 
byly vyráběny podobně jako v případě 
modelů ručně a v několika kusech, a kte-
ré po ztvárnění do dřevěného modelu 
jsou tudíž pro současný management ur-
čitým symbolem firemní slávy a řemeslné  

Spolupráci se ŠKODOU AUTO odstartovaly vozy Laurin & Klement Voiturette – typ A z roku 1906 a Pullman limousine typ M 
z roku 1913

Modelovány ve dřevě jsou i mladší vozy, autobusy, či nákladní automobily včetně 
speciálních nástaveb
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dovednosti mnoha generací svých za-
městnanců,“ odtajňuje nám Petr Marek 
část svého know-how s tím, že u zrodu 
spolupráce se ŠKODOU AUTO a.s. 
stály např. modely vozů značky Laurin 
& Klement Voiturette – typ A z roku 1906 
nebo Laurin & Klement Pullman limosine 
typ M z roku 1913.

Čím a jak dřevěný model 
začíná…

Výše zmíněnou zkušenost Petr Marek 
postupem času úspěšně uplatňoval 
a i dnes uplatňuje také u dalších z řady 
svých zákazníků, a to i mimo sektor au-
tomobilek u nejrůznějších novodobých 
firem, jejichž majitelé se na něj zpravidla 
už sami obracejí na základě doporučení 
jiných, prostřednictvím jeho webových 
stránek, díky pořadu České televize 
Toulavá kamera (rok 2015) nebo po 
návštěvě restaurace hotelu Bouček 
v Mochově u Prahy, kterou Petr Marek 
v rámci dlouhodobé spolupráce s maji-

telem využívá jako svoji improvizovanou 
vzorkovnu. 
„Majitel hotelu patří již léta k mým stálým 
odběratelům a vlastní téměř všechny 
typy modelů, které jsem vyrobil. Některé 
z nich (např. fekální vůz na podvozku 
Praga V3S, kanalizační sací speciál 
Wiedeman-Reichhard Super 2000 na 
podvozku MAN a další nákladní auta se 
speciálními nástavbami) jsem začal vy-
rábět právě z jeho podnětu a pro jeho 
potřeby. Kromě provozování hotelu to-
tiž podniká v Praze a okolí ještě např. 
v oblasti technických služeb, zabývá se 
montážemi speciálních nástaveb na ná-
klaďáky apod. a moje modely jsou pro 
něj, jak sám říká, dárkem pro klíčové 
zákazníky, jehož prostřednictvím stále 
setrvává v jejich povědomí,“ doplňuje vý-
robce s dovětkem že, u výše jmenované 
Pragovky, stejně jako u každého nově vy-
ráběného typu modelu, musí být nejprve 
vytvořen prototyp, jehož zhotovení v zá-
vislosti na značce a typu auta trvá cca 
měsíc i déle. Pro vytvoření prototypu se 

Petr Marek vždy nejprve snaží opatřit si 
nějaký dokonalejší plastový nebo kovový 
model daného automobilu, podle něhož 
by mohl stanovit příslušné rozměry a vzá-
jemné poměry jednotlivých součástek. 
Pokud takový model neexistuje, je nu-
cen (přímo u příslušné automobilky, ve 
sbírkách technického automobilového 
muzea nebo u nějakého soukromého 
sběratele veteránů) najít skutečný au-
tomobil a změřit jeho základní rozměry, 
dále rozměry jeho jednotlivých částí 
a nafotit jejich potřebné detaily z různých 
pohledů. Takto zjištěné rozměry si pak 
pomocí stanoveného měřítka přepočte 
do jedné ze tří standardně vyráběných 
velikostí modelů s půdorysem přibližně 
120x300 mm, 180x460 mm nebo v pří-
padě autobusů 200x700 mm (šířka x 
délka), přičemž některé z modelů spe-
ciálních vozů, jako např. americký truck 
MACK s cisternovým návěsem, jsou 
vyráběny až v délce kolem 2,5 metru. 
„Některé další rozměry, zejména u vel-
mi malých součástek, musím bez ohle-

Součástky modelovaných vozů jsou vyráběny na běžných dřevoobráběcích strojích a dvou soustruzích na kov, včetně hodinářského

Dřevěnými modely byli obdarováni mimo jiných i bývalí čeští prezidenti Václav Havel a Václav Klaus
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du na měřítko přizpůsobit možnostem 
opracování dřeva, ale jen do té míry, aby 
nebyl narušen celkový kontext daného 
modelu. Kromě toho si musím o kaž-
dém modelovaném autu zjistit veškeré 
dostupné informace, abych náhodou ne-
vynechal některé pro něj charakteristic-
ké detaily, které z pohledu laika mohou 
vypadat jako banální záležitost, ale pro 
automobilové znalce by byly nepřijatel-
né. Z těchto důvodů proto v některých 
případech konzultuji rozpracované nebo 
hotové prototypy s automobilovými od-
borníky na dané značky,“ upřesňuje Petr 
Marek a dodává, že podle objednavate-
lem schváleného prototypu je pak každý 
typ modelu vyráběn vždy v menších či 
větších sériích po 10 až 20 kusech v zá-
vislosti na velikosti objednávky.

…a z čeho a jak vzniká?

Při vlastní výrobě modelů Petr Marek 
používá kombinaci nejvíce dvou druhů 
dřevin (třešeň a ořech), aby některé 
části byly sice barevně zvýrazněny, ale 
současně, a to zejména u starých vozů, 
byla zachována pro ně charakteristická 
střízlivost. Gró každého modelu neboli 
většinu z jeho součástek, pohybujících 
se v desítkách až stovkách kusů, tvoří 
světlé dřevo třešně a pro barevné zvý-
raznění některých součástek je použit 
ořech. 
„Po pravdě řečeno, ve skutečnosti po-
užívám trojici dřevin, neboť u velmi ma-
lých soustružených součástek nahra-
zuji hlavní dřevinu třešeň hrušní, která 
se lépe opracovává, nicméně při malé 
ploše je od ní barevně a hlavně struk-
turálně nerozeznatelná,“ upřesňuje vý-
robce. Jednotlivé součástky zhotovuje, 
s výjimkou prototypových modelů, za 
pomoci řady přípravků a šablon na běž-
ných dřevoobráběcích strojích a dvou 

soustruzích na kov, z nichž jedním je sou-
struh hodinářský. Hotové a obroušené 
součástky pak vzájemně spojuje (s vylou-
čením všech kovových spojovacích pros-
tředků) pouze lepením natupo, prostřed-
nictvím drobných čepů a dlabů, drážek 
s vloženým perem a nebo tak, že konec 
jedné součástky vkládá do vyvrtaného 
otvoru v součástce druhé. Pro povrcho-
vou úpravu používá dvousložkový poly-
uretanový lak, který aplikuje stříkáním ve 
dvou až třech vrstvách. „Broušení mezi 
jednotlivými vrstvami u součástek, které 
jdou odmontovat (např. kola), provádím 
na bruskách, jinak ručně,“ doplňuje vý-
robce s tím, že každý jeho automobilový 
model, přestože jsou vyráběny v sériích, 
je s ohledem na určité odchylky při ruční 
výrobě a především pak díky přirozené 
struktuře a barvě dřeva, originálem.

Nejinak je tomu také 
u ohýbaných židlí „TON“

Originalita každého z výrobků Petra 
Marka a jejich technická propracova-
nost pravděpodobně podle něj přispěly 
k tomu, že do seznamu jeho zákaz-
níků se před dvěma lety zapsala také 
akciová společnost TON Bystřice pod 
Hostýnem. Vyrábí pro ni miniatury čtyř 
typů židlí a křesel z jejího sortimentu 
(v měřítku 1:10), konkrétně pak žid-
li 002, židli Merano, křeslo Merano 
a křeslo 30. Jsou produkovány ve stov-
kách kusů ročně a stejně jako dřevěná 
auta určeny k obdarování významných 
zákazníků či obchodních partnerů TON 
a.s. Pro výrobu součástek tohoto „se-
dacího nábytku“ jsou používány dřeviny 
buk, dub, jilm a javor a některé jsou zho-
tovovány podobnou technologií ohýbání 
jakou používají v TONu. K napařování 
používá Petr Marek vlastnoručně zho-
tovenou napařovací komoru v podobě 

novodurové trubky, napojené na průmys-
lově vyráběný elektrický vyvíječ páry. Po 
napaření dílce ohýbá ručně v ocelových 
nebo plastových formách, kde setrváva-
jí až do úplného vysušení na cca 10 % 
vlhkosti. 
„Při ohýbání takovýchto malých dílců 
je problém v tom, že oproti velkým tak 
dobře nedrží svůj tvar a mají tendenci 
pořád pružit. Proto je zpravidla nutné je 
opakovaně (někdy i dvakrát po sobě) do-
ohnout respektive celý proces zopako-
vat,“ upřesňuje výrobce. Při kompletaci 
se jednotlivé součástky rovněž spojují 
lepením natupo nebo pomocí miniatur-
ního provedení spojů na čep a dlab. Pro 
povrchovou úpravu je použit akrylátový 
lak. „Kromě tohoto ‚ohýbaného nábytku‘, 
jehož výhradním odběratelem je firma 
TON, občas uplatním svoji vystudovanou 
profesi i při výrobě skutečného nábytku. 
Ale to jen tehdy, pokud mám zrovna čas 
a někdo mě o to sám požádá, neboť bez-
mála 95 % mé produkce tvoří modely,“ 
konstatoval Petr Marek závěrem naší 
návštěvy jeho „automobilky a nábytkár-
ny“ v Liptálu.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Petr Marek
Místo: Liptál
Rok založení: 1994
Počet pracovníků: 1
Web: www.drevene-modely.cz

Liptál ●

Originálními dárky pro potřeby TON a.s., zhotovovanými ve stovkách kusů, jsou miniatury (zleva) designových křesel 30, křesel 
Merano, židlí 002 a židlí Merano
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Během konání této dvojice veletrhů za-
vítalo na výstaviště v Letňanech celkem 
29 742 platících návštěvníků, což je 
o 1507 více než v loňském roce, kdy 
se do Letňan s tím nejaktuálnějším na 
českém trhu v oblasti interiérů přišlo 
seznámit 28 235 návštěvníků. V šesti 
výstavních halách s celkovou obsazenou 
čistou plochou 16 199 m2 měli návštěv-
níci možnost vidět vše od bytového či 
kancelářského a hotelového nábytku 

přes domácí techniku až po různé dů-
myslné interiérové doplňky a podobně 
jako v předchozích dvou ročnících také 
ochutnat nejrůznější pokrmy. Postaralo 
se o to 549 vystavovatelů (loni 551), 
z nichž 297 (loni 251) se prezentova-
lo v rámci veletrhu For Gastro & Hotel 
(2 výstavní haly s obsazenou čistou plo-
chou 7 935 m2) a 252 (loni 260) bylo 
účastníky veletrhu For Interior, který 
svými expozicemi s čistou obsazenou 
plochou 18 264 m2 naplnil 4 výstavní 
haly. V nich se kromě výrobců, desig-
nových studií či prodejců nábytku nebo 
interiérových doplňků z České republiky 

prezentovalo také 44 vystavovatelů ze 
zahraničí, konkrétně pak ze Slovenska, 
Německa, Rakouska, Holandska, Itálie, 
Polska, Ruska, Bulharska, Indie, Norska 
a Maďarska.

O dalším zvyšování roční 
produkce hovoří i výrobci

Veletrh For Interior byl již tradičně 15 
minut po otevření bran letňanského 
výstaviště zahájen tiskovou konferencí 
Asociace českých nábytkářů (AČN). 
Začala pozitivní zprávou o dalším před-
pokládaném zvýšení produkce českých 

FOR INTERIOR byl mimo novinek
také ukázkou nejedné zajímavé kooperace

V prvním říjnovém týdnu (5. – 8. 10. 2017) se na výstavišti 
PVA EXPO v Praze – Letňanech uskutečnil v pořadí osmý roč-
ník podzimního veletrhu nábytku, interiérů a bytových doplňků 
FOR INTERIOR souběžně s veletrhem hotelového a restauračního 
zařízení FOR GASTRO & HOTEL. Mezi 252 expozicemi z oblasti 
navrhování, výroby a importu nábytku, dveří, podlah či interiérových 
doplňků zde několik tuzemských výrobců a designérů prezentovalo 
bezmála 30 tisícům návštěvníků jak svoji vlastní současnou pro-
dukci, tak i např. řemeslný um svých předků či zajímavý sortiment 
jiných firem, s nimiž úspěšně spolupracují při naplňování představ 
svých zákazníků z řad majitelů bytů a rodinných domů, ale také 
hotelů, restaurací a dalších komerčních objektů.

Společnost JELÍNEK kromě současného exportního sortimentu prezentovala i řemeslný fortel svých předků doložený více jak 
stoletým příborníkem s natřikrát ohnutými dvířky a intarzovanou deskou

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz

Foto: autor
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výrobců nábytku na letos odhadovaných 
více jak 45 miliard korun (v přímé sou-
činnosti s trvale rostoucím exportem) 
a pokračovala z pohledu českých pro-
ducentů naopak negativní informací 
o nedostatku dřeva s certifikací FSC 
na českém trhu, jehož včasné nevyře-
šení by mohlo výše zmíněný růst výroby 
zastavit (viz podrobná informace AČN 
v DM 10/2017). 
Po vyhlášení nového ročníku oborové-
ho ocenění Nábytek roku 2018 se v zá-
věru tiskové konference zhruba desítce 
novinářů dostalo pozvání do expozice 
společnosti JELÍNEK výroba nábytku 
z Valašského Meziříčí. Tato dlouholetá 
členská firma AČN si totiž v letošním 
roce připomíná 120 výročí své existen-
ce, během níž prošla mnoha událostmi, 
ať už vlastnickými či politickými změnami 
nebo ekonomickou krizí. Přes všechny 
události si ale podle ředitele Tomáše 
Jelínka dokázala zachovat tvář ryze 
české nábytkářské firmy, která se již po 
pět generací spolu se současnými 75 
zaměstnanci řídí heslem „Poctivou prací 
získat důvěru zákazníků“. Naplňování to-
hoto hesla pak firma na veletrhu prezen-
tovala novinářům, obchodním partnerům 
a všem návštěvníkům ve dvou časových 
rovinách. Jednak jakýmsi ohlédnutím se 
za svojí historií, kdy v části expozice na 
všechny čekala minigalerie nábytkových 
ilustrací, které dříve sloužily jako výrobní 
výkresy, dobových fotografií z výroby, fo-
toalbum realizací a také starý příborník, 
vyrobený zaměstnanci firmy před více 
jak 100 lety. Druhou časovou rovinu 
představoval výběr ze současných ko-
lekcí vyráběného nábytku v čele s de-
signovou levitující ložnicí Flabo, která 
spolu s dalšími designovými kolekcemi 
ložnic a ostatním nábytkem (jídelní ses-
tavy, sedací soupravy, obývací stěny) 

pomohla firmě v oblasti zdravého spán-
ku a výroby nábytku z masivu k získání 
jednoho z předních míst na trhu a k trvale 
rostoucímu objemu výroby. A to jak na 
trhu v České republice, kde podle ob-
chodního ředitele Davida Srněnského 
dnes přibývá lidí, kteří kvalitní materiál 
a poctivé řemeslo umí zaplatit, tak zej-
ména na trzích v zahraničí, kde se ob-
rat společnosti JELÍNEK každoročně 
zvyšuje o 100 % a kam spolu s výrobky 
z vysokohorské borovice limby stále víc 
směřuje také dubový nábytek.

Vsadili i na ne zrovna 
charakteristický sortiment

S další pro danou firmu neobvykle 
pojatou expozicí, tentokrát z pohledu 
celkového provedení a vystavovaného 
sortimentu, se v Praze prezentovala 
i společnost EXIT 112 z Červeného 

Kříže u Jihlavy. Expozice společnosti 
byla rozdělena do dvou výstavních hal 
(hala 3 a 6), kdy v hale 3 se nacházela 
její hlavní část vytvořená z lehkých varia-
bilních očalouněných paravánů. Tyto pa-
ravány firma podle obchodního ředitele 
Jaroslava Frantála původně vyvinula pro 
potřebu určitého rozčlenění prostoru ex-
pozice a ke zvýraznění některých svých 
produktů na jarním veletrhu Mobitex 
v Brně, kde však oslovily i zástupce ně-
kolika firem z řad návštěvníků, které je 
posléze začaly poptávat a používat jako 
dělicí příčky nebo protihlukové stěny ve 
sdružených kancelářích apod. 
„Naše paravány mají i velmi dobré akus-
tické vlastnosti, a proto jsme se v případě 
výstavby expozice rozhodli jimi nahradit 
standardní systém Octanorm, čímž jsme 
dosáhli kýženého odhlučnění a vytvoření 
lepších podmínek pro jednání se zákaz-
níky,“ pochlubil se nám Jaroslav Frantál 

EXIT 112 produkující pod značkou BÖHM se pochlubil mimo odhlučněné expozice, 
oceněné pohovky Maranello a modulární sedací soupravy Blok…

…také skládacím tanečním parketem
Jednotlivé panely včetně okrajového profilu se spojují zaklap-
nutím do speciálních zámků
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s tím, že poslední větší série v počtu 
60 paravánů nedávno směrovala do 
showroomu královéhradecké společ-
nosti PETROF, kde slouží k odhlučnění 
miniprostorů kolem jednotlivých hudeb-
ních nástrojů. V „paravánové“ části ex-
pozice společnost prezentovala mimo 
luxusních pohovek typu Maranello, ur-
čených pro náročnější klientelu, i např. 
svoji letošní novinku – modulární systém 
sedací soupravy Blok, poptávanou hlav-
ně mladými lidmi, a v neposlední řadě 
také čalouněná křesla a pohovku pro ho-
telové pokoje, restaurace či kanceláře. 
Toto vybavení komerčních interiérů, tvoří-
cí v současné době asi 30 % firemních 
zakázek, je v mnoha případech zákazní-
kům firmou dodáváno komplexně s dal-
ším nábytkem (např. stohovatelné židle, 
skládací konferenční nebo cateringové 
stoly, apod.), importovaným ze zahraničí 
od vybraných partnerů, kdy židle, nezříd-
ka nakupované formou polotovarů, firma 
sama čalouní. 

Novinkou v importovaném sortimentu, s 
nímž se společnost EXIT 112 poprvé po-
chlubila široké veřejnosti právě na letoš-
ním veletrhu For Interior ve výše zmíněné 
hale 6, je certifikovaný skládací taneční 
parket Macarena. Je tvořen čtvercovými 
panely o délce hrany 90 cm a nízkým 
profilem, jejichž základem je plastová 
strukturovaná podkladová deska po-
tažená vinylovou nášlapnou vrstvou. 
Jednotlivé panely se vzájemně spojují 
bez jakéhokoliv nářadí pouhým zaklap-
nutím do speciálních zámků, přičemž 
hotový celek se po obvodu (rovněž 
pomocí speciálních plastových zámků) 
olemuje zešikmeným hliníkovým profi-
lem, minimalizujícím riziko zakopnutí. 
Stejně jednoduše se panely i demontují. 
„Lze z nich poskládat jakýkoliv rozměr 
a konfiguraci, a to jak na různý exterié-
rový povrch (beton, trávník apod.), tak 
v interiéru, kde díky struktuře podklado-
vé části (tzv. včelí plástvi) nepoškozují 
koberce a dlažbu,“ doplnil obchodní ře-

ditel s dovětkem, že o skládací parket je 
zájem hlavně mezi provozovateli hotelů, 
restaurací, cateringových a eventových 
firem nebo organizátory svateb a spole-
čenských akcí.
K dalším pro řadu návštěvníků zajíma-
vým místům veletrhu patřila i např. ex-
pozice v Praze se poprvé prezentující 
firmy RWIN Interier čtyřiatřicetiletého 
bývalého učitele bojových umění Jana 
Říhy z Děčína, zabývajícího se realiza-
cemi interiérů na klíč. Této činnosti se 
již třetím rokem věnuje ve spolupráci 
s více jak desítkou místních živnostníků 
různých profesí (interiérová návrhářka, 
truhláři, zámečník, elektrikář, zahradník 
a další), kterým dal prostor se zviditelnit 
ve společném stánku. Vedle jím vyrá-
běných šatních skříní z lamina zde tak 
návštěvníci mohli obdivovat i např. de-
signovou manželskou postel z ořechové 
spárovky, mozaiková krájecí prkénka 
či desky konferenčních stolků lepené 
z různých domácích a cizokrajných 

V expozici firmy RWIN se návštěvníci zajímali hlavně o mechové obrazy a mozaikový sortiment Sandstone Rock, vyráběný 
strojařem Stanislavem Zušťákem z Děčína

Expozice Well-being living byla o materiálech a výrobcích, mezi kterými se lidem dobře žije…
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dřevin nebo překližky (prezentované na trhu pod značkou 
Sandstone Rock), rustikální podnosy a truhlíky na květiny 
nebo dnes velmi moderní mechové obrazy.

Inspirativní doprovodný program

Zelené rostliny a různé přírodní materiály jako každý rok 
nemohly chybět ani v expozici pražské designérky Ing. Ivy 
Bastlové z ateliéru LOXO, nazvané Well-being living (návod na 
spokojený život) a zaměřené, stejně jako s ní spojená přednáš-
ka v rámci doprovodného programu, na téma nadčasové styly, 
přírodní materiály a wellness prostory. V této přednášce Ing. 
Bastlová odpověděla na podle ní nesčetněkrát jí položenou 
otázku, o čemže vlastně ten Well-being je. Že vyjadřuje pocit 
životní pohody a spokojenosti, a že tudíž je o zdraví, sociálním 
zajištění, rodinném zázemí, o možnosti seberealizace atd. 
a v neposlední řadě také o interiérech a v nich použitých tako-
vých materiálech a výrobcích, mezi kterými se nám dobře žije 
a do kterých se vyplatí investovat. Pro inspiraci pak zájemce 
odkázala na svoji expozici, kde byly k vidění např. nejrůznější 
samozavlažovací pěstební nádoby, květináče, truhlíky či cenou 
Red Dot Award 2017 se pyšnící vermikompostér Urbalive od 
firmy Plastia. Dále pak ratanový nábytek Hitra z Indonésie, 
dřevěné skládací stoličky a relaxační křesla Lusito, či další 
v Red Dot Award 2017 oceněný designový výrobek – radiátor 
Tomton R4 s vnějším krytem zhotoveným kombinací kovových 
spojovacích prvků, dřevěných lamel a překližky, povrchově 
upravené transparentním lakem.
Nejeden z návštěvníků si také nenechal ujít přednášku Návrh 
domu a jeho interiéru podle principů Feng Shui, pořáda-
nou Evropskou školou Feng Shui Mgr. Radky Hozmanové. 
Představovala ukázku, jakým způsobem se vytváří z pohledu 
Feng Shui dispoziční řešení a usazení domu na pozemek a jak 
se dotváří ve stejném duchu i jeho nebližší okolí, zahrada.
Z doprovodného programu nelze opomenout panelovou dis-
kusi Best of Interiér roku 2016, pořádanou Institutem byto-
vého designu. Proběhla za účasti několika porotců loňského 
ročníku sou těže Interiér roku 2016, kteří účastníkům odpo-
věděli nejen na otázku jaké jsou nejlepší české a slovenské 
interiéry soukromých bytů a veřejných prostor, ale také na 
to, jestli jen sledují pomíjivé trendy nebo našly vlastní origi-
nální styl a jejich design je díky tomu nadčasový, zda snesou 
srovnání se zahraničím apod.

…přičemž největší pozornost patřila „dřevěnému“ radiátoru 
Tomton R4

Barva 
Materiál 
Povrchová 
Úprava
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Již po první uzávěrce pro vystavovatele 
koncem května pořadatelé avizovali, že 
letošní ročník oproti minulým ročníkům 
naroste. Necelý měsíc před zahájením 
veletrhu pak byly zveřejněny informace 
o nárůstu plochy expozic u tradičních 
vystavovatelů zhruba o 20 procent. 
Tyto zprávy naznačovaly pozitivní obrat 
v dosavadním spíše negativním vývoji 
veletrhu. Avšak díváme-li se na veletrh 
optikou pravidelného návštěvníka, po-
zitivní očekávání pořadatelů se naplnila 
jen v některých ukazatelích.

Více značek – méně vystavovatelů

Podle údajů pořadatelů se na letošním 

Wood-Tecu prezentovalo 319 firem z 18 
zemí. V roce 2015 to podle vydané zá-
věrečné zprávy bylo 297 firem z 19 
zemí. Jenže tento údaj je poněkud zavá-
dějící, protože zahrnuje nejen vlastní vy-
stavovatele, ale i firmy, které jednotlivé 
společnosti zastupují. Skutečně, tedy 
fyzicky přítomno, bylo letos na Wood-
Tecu podle zveřejněného seznamu 121 
vystavovatelů, zatímco před dvěma lety 
136, tedy o 15 více než letos.

Informace o zcela zaplněných dvou pavi-
lonech byla v kontextu s posledním roč-
níkem veletrhu také poněkud zavádějící. 
Hala V, kde byly umístěny stroje a nástro-
je, zůstala zhruba na stejné úrovni jako 
v roce 2015, avšak mate riály a kompo-
nenty byly z předloni poloprázdné haly 
F přesunuty do menší haly A2. Celková 
výstavní plocha tak zůstala zhruba zacho-
vána. Zatímco předloni činila 7452 m2, 
letos to bylo 7429 m2.

Návštěvnost posílila hlavně 
v kvalitě

Návštěvnost podle pořadatelů vzrostla, 
a to z předloňských 10 770 na letošních 
11 750 (předběžný výsledek). Tedy zhru-
ba o tisícovku. Tento nárůst byl znatelný 
od prvních hodin po otevření veletrhu 
a na rozdíl od předchozích ročníků bylo 
možné pozorovat nezvykle silnou náv-
štěvnost i v poslední den veletrhu – pátek 
3.11. Mnohem důležitějším ukazatelem 
pro přítomné vystavovatele bylo ale to, 
že vzrostla především „kvalita“ návštěv-
níků, tzn. jejich chuť investovat. To ostat-
ně koresponduje s obecnou situací na 
tuzemském trhu, kde ekonomický vývoj 
dlouhodobě vykazuje růstový potenciál. 
Obchodní účinnost návštěvnosti tak byla 
podle mnohých vystavovatelů srovnatel-
ná anebo lepší než před dvěma lety.
„V porovnání s minulým ročníkem se nám 
zdá, že je o trochu vyšší návštěvnost, 

WOOD-TEC jede 
na vlně ekonomického růstu

Ve zcela naplněných pavilonech A2 a V se prezentovalo 319 firem a 210 
značek z 18 zemí. Ve srovnání s posledním ročníkem se zvýšil zejména 
počet prezentovaných značek. Výrazně vzrostl i počet návštěvníků, 
kterých během čtyř dnů na výstaviště přišlo přes 11 tisíc. Takové jsou 
podle pořadatelů předběžné výsledky letošního 15. ročníku veletrhu 
WOOD-TEC, který proběhl v termínu 31. 10.–3. 11. 2017 v Brně. A jaká 
byla skutečnost z pohledu účastníků, tedy návštěvníků a vystavovatelů?

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Letošního veletrhu WOOD-TEC se oproti tomu minulému zúčastnilo méně vystavovatelů, ale více značek, a také více návštěvníků
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ale i to, že se projevuje oživení české 
ekonomiky. Je vidět, že firmy více in-
vestují, aniž by čekaly na dotační evrop-
ské programy,“ konstatoval v průběhu 
veletrhu Stanislav Beran, obchodní 
zástupce firmy TEKMA. Petr Novák, 
jednatel společnosti PREBENA CZ, byl 
ještě optimističtější: „S účastí na veletrhu 
jsme maximálně spokojeni. Podařilo se 
nám překročit plány už po prvním dnu, 
vše ostatní je třešničkou na dortu. Když 
srovnám současnou návštěvnost s minu-
lostí, řekněme před deseti lety, přichází 
sice menší počet lidí, ale jsou to přesně 
ti vyselektovaní návštěvníci, kteří mají 
odborné dotazy, poptávají, objednávají 
a jsou pro nás přínosem.“
Proti minulým ročníkům se zvýšil také po-
čet návštěvníků ze zahraničí, zejména ze 
Slovenska. To opět potvrzují i samotní vy-
stavovatelé. „S letošním ročníkem jsem 
velmi spokojený, návštěvníků podle mě 
přibylo. Obával jsem se termínu, protože 
na Slovensku byl ve středu 1.11. státní 
svátek, ale opak byl pravdou, naši zá-
kazníci svátku využili k cestě do Brna,“ 
uvedl Jozef Kmetík, jednatel společnosti 
BRAS, s.r.o.
Velmi dobrým počinem od pořadatelů 
bylo vytvoření „návštěvního dne“ pro žáky 
a studenty odborných škol v poslední 
den veletrhu. Na tento termín totiž na-
plánovali téma doprovodného programu 
„Den odborného školství“ a pro posíle-
ní účasti nabídli školám speciální akci, 
v rámci níž měly organizované školní sku-
piny v tento den vstup na veletrh zdarma.
Tento počin samozřejmě kvitovali přede-
vším vystavovatelé, kteří se tak v před-
chozích dnech mohli plně věnovat svým 
zákazníkům.

Pestrý doprovodný program

I když o letošním ročníku veletrhu Wood-
Tec s ohledem na výše uvedená fakta 

nelze jednoznačně prohlásit, že by byl 
výrazně lepší než ten minulý, organizá-
torům je nutno přiznat snahu o pozved-
nutí jeho úrovně – což se jim v mnoha 

ohledech zcela jistě podařilo. Z tohoto 
pohledu lze zmínit např. obnovenou 
exponátovou soutěž s novým názvem 
WOOD-TEC Award, o jejíž první ročník  

Vysokou kvalitu návštěvnosti si pochvalovali nejen prodejci strojů, nástrojů a elektrického ručního nářadí,…

…ale také prodejci materiálů a komponentů

Relativně dobrou návštěvnost měla díky pestrému a zajímavému doprovodnému 
programu také letošní WOOD-TEC Aréna
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byl ze strany vystavovatelů až překvapivě 
vysoký zájem.
Dále odborný doprovodný program, te-
maticky rozdělený do jednotlivých dnů, 
který lze snad poprvé v historii veletrhu 
označit slovem zajímavý. Pořadatelům 
se (ve spolupráci s oslovenými odbor-
níky) podařilo přenést na pódium arény 
několik aktuálních témat zajímavých pro 
odbornou veřejnost, což bylo znát i na 
návštěvnosti. Takže letošní WOOD-TEC 
Aréna mohla opravdu fungovat jako plat-
forma pro diskusi a výměnu názorů mezi 
odborníky z praxe.

Novinky mimo soutěž

O nové exponátové soutěži WOOD-
TEC Award jsme se již krátce zmínili. 
Oceněným exponátům se podrobněji 

věnujeme v samostatném článku v tom-
to vydání DM. Za zmínku ale stojí i řada 
dalších na veletrhu prezentovaných no-
vinek. Některé z nich zde krátce před-
stavíme.
Např. společnost Axima Morava před-
stavila horkou novinku značky Weinig. 
Jednalo se o nástroj ServoLock určený 
pro přesné dotahování upínacích matic 
frézovacích hlav na čtyřstranných fréz-
kách. Dosud se k tomuto účelu používa-
ly ruční kombinované klíče. Manipulace 
s nimi ale vyžaduje značnou dávku ne-
jen zkušeností (zejména kvůli opačnému 
směru stoupání závitu upínací matice), 
ale i síly a citu v rukách kvůli vyvinutí správ-
né utahovací síly 80 Nm. ServoLock je 
speciální utahovací/povolovací nástroj 
ovládaný klikou se zabudovaným převo-
dem s kluznou spojku, která podobně 

jako momentový klíč zajišťuje, že vřeteno-
vá matice je vždy utažena správným krou-
tícím momentem, který je v nástroji nasta-
vený. Směr otáčení pro utahování nebo 
povolování je na klikovém kole označen 
šipkami. Další výhodou je úspora času 
instalace rychlým uvolněním a upnutím 
vřetenové matice. ServoLock nahrazuje 
tradiční nástrojový klíč a může být použit 
u většiny frézek Weinig.
Mezi nábytkářskými technologiemi, 
určenými hlavně pro menší výrobce, 
stojí za zmínku kompaktní olepovačka 
hran řady Master, kterou v Brně před-
stavila společnost BRAS. Olepovačka 
je vybavena předfrézovacím agregátem 
s diamantovými nástroji, olepovacím ag-
regátem, frézovací jednotkou s šikmo 
uloženými vysokofrekvenčními motory 
a s patentovaným systémem tvarových 
frézovacích nožů pro profil 0° + r 1–3 
mm bez nutnosti výměny nástroje, dále 
rožkovacím agregátem SYNCRO PLUS 
a plošnými cidlinami. Zajímavým je právě 
plně elektronický patentovaný rožkova-
cí agregát SYNCRO PLUS, nahrazující 
současně kapovací jednotku. Opuštění 
klasické koncepce kapování – tedy 
vypuštění standardní kapovací jednot-
ky z konfigurace stroje, se pozitivně 
projevuje na výši pořizovacích nákladů 
a úspoře místa na dílně díky zkrácené 
délce olepovačky.
V kategorii elektrického ručního nářadí 
bychom rádi upozornili na nové aku-
mulátorové ruční brusky RTSC 400, 
DTSC 400 a ETSC 125 společnosti 
Festool, nabízející při práci naprostou 

Jedním ze „symbolů“ letošního Wood-Tecu byl celodřevěný motocykl Jawa 250 pérák, 
který na svém stánku vystavovala společnost Festool. Autorem modelu v „životní“ 
velikosti zhotoveného z 22 druhů dřeva je truhlář Pavel Svoboda z Horní Cerekve

Dosavadní metoda utahování a povolování upínacích matic frézovacích hlav na čtyřstranných frézkách Weinig pomocí kombi-
novaného klíče je minulostí. Německý výrobce představil nový, jednodušší a přesnější způsob v podobě nástroje ServoLock
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volnost pohybu a vysoký pracovní kom-
fort díky nízké hmotnosti 1,4 kg s výkon-
ným 18V/3,1Ah akumulátorem. V pří-
padě potřeby lze akumulátor vyjmout, 
na jeho místo zasunout speciální síťový 
adaptér a brusku kabelem připojit do 
zásuvky na 220 V.
V oblasti dřevoobráběcích nástrojů sto-
jí za zmínku diamantová úhlová fréza 
C420-5 z řady nástrojů KONSTANTIN 
pro zhotovování rohových spojů korpusů 
pod úhlem 45° na CNC obráběcích 
centrech. Na Wood-Tecu ji představila 
společnost Aigner TOOLS. Hliníkové 
tělo nástroje s pracovním úhlem 45° je 
osazené diamantovými výměnnými bři-
ty s velkým řezným úhlem, díky kterým 
je výsledný obrobený povrch dokonale 
hladký. Také při frézování čelně olepené-
ho materiálu zůstává hrana neporušená. 
Chytrý systém výměnných diamantových 
břitů KONSTANTIN umožňuje v několika 
jednoduchých krocích otupené či po-
škozené nože vyměnit za nové přímo 
v dílně a nástroj bez dalších úprav znovu 
používat. Úhlovou frézu lze použít v běž-
ném 3osém CNC obráběcím centru, ale 
také v průběžných olepovacích strojích. 
Přídavné frézovací agregáty mohou být 
jimi osazeny pro průběžné frézování pod 
úhlem 45°. Geometrie diamantových 
břitů má navíc mírné zaoblení ze středu 
nástroje k materiálu. To znamená, že je 
vytvořen potřebný prostor pro lepidlo 
a spoj materiálů pod úhlem 45° je té-
měř neviditelný.

Úhlová fréza KONSTANTIN C420-5 pro 
zhotovování rohových spojů korpusů 
pod úhlem 45° na CNC obráběcích cen-
trech nebo v olepovacích linkách

Nové akumulátorové ruční brusky Festool lze díky speciálnímu adaptéru používat 
i jako síťové (foto: Festool)

Patentovaný rožkovací agregát SYNCRO PLUS, nahrazující současně kapovací jed-
notku, umožnil zkrátit délku olepovací linky Master
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Početnější kategorie „Stroje, nástroje, 
zařízení a příslušenství“ byla podle před-
sedy hodnotitelské komise Ing. Karla 
Krontoráda, CSc., z Lesnické a dře-
vařské fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně na rozhodování velmi náročná: 
„S posuzováním 21 exponátů jsme měli 
opravdu těžkou práci a dlouho jsme ře-
šili, jak mezi nimi vybrat ty nejlepší pro 
maximálně tři ocenění. Nakonec jsme se 
rozhodli udělit ještě dvě zvláštní ocenění 

veletrhu WOOD-TEC, protože přihlášené 
exponáty měly skutečně velmi vysokou 
úroveň. Je to dáno i tím, že roste jak kva-
lita dřevozpracující techniky, tak úroveň 
českých výrobců.“
Předsedkyní hodnotitelské komise pro 
kategorii „Komponenty“ byla Ing. Iva 
Bastlová, DiS., interiérová designérka 
a vydavatelka časopisu Interiéry. „Jsem 
velmi ráda, že komise byla naladěná na 
stejnou notu a nepanovaly v ní vůbec 
žádné rozpory. Na to, že jsme takto spo-
lupracovali poprvé, bylo rozhodování vel-
mi harmonické. Do budoucna doufám, 
že se počet exponátů v kategorii kom-
ponentů ještě rozšíří,“ zhodnotila letošní 
první ročník.

Z výše uvedených důvodů jsme se roz-
hodli oceněné exponáty představit čte-
nářům Dřevařského magazínu poněkud 
podrobněji.

Komponenty

dukta® JANUS v provedení 3vrstvá 
smrková deska
Vystavovatel a výrobce: FK dřevěné 
lišty, spol. s r.o.
Posudek komise: Je to inovativní multi-
funkční deska vhodná pro řešení akus-
tiky v interiéru. Lze ji použít jako nos-
nou konstrukci a má mnoho dalšího 
využití. Její předností je nejen funkce, 
ale i estetika.
Desky dukta® jsou jednostranně nebo 
oboustranně frézované desky na bázi 
dřeva určené do interiéru. Je použit 
speciální způsob frézování, při kterém 
dochází k systematickému jednostran-
nému nebo oboustrannému profrézo-
vání celé plochy materiálu souběžnými 
drážkami, místy procházejícími celým 
průřezem materiálu. Drážky jsou v ploše 
rozmístěny v hustém pravidelném rastru 
a původně tuhou desku změní na vysoce 
pružný ohýbatelný materiál s minimálním 
poloměrem ohnutí až 100 mm.
Systém celoplošně frézovaných drá-
žek zároveň výrazně zvyšuje absorpci 
zvuku, takže panely jsou vhodné i pro 
použití jako akustický obklad či volně 
stojící stěny např. v nahrávacích stu-
diích, divadlech, koncertních sálech, 
restauracích, společenských saloncích, 
přednáškových místnostech, školicích 
sálech apod.

Na Wood-Tecu bylo oceněno 
osm exponátů

Na mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC 
se po letech opět vrátila exponátová soutěž. Tentokrát pod názvem WOOD-TEC 
Award. Soutěž se setkala s mimořádnou odezvou u vystavovatelů, přihlášeno 
bylo 34 exponátů, které soutěžily ve dvou základních kategoriích: „Stroje, ná-
stroje, zařízení a příslušenství“ a „Komponenty“. Exponáty v těchto kategoriích 
hodnotily dvě nezávislé komise složené z odborníků v oboru designu, výroby 

nábytku, obrábění dřeva a dřevozpracujících strojů. Historicky první vítězové 
byli vyhlášeni v úterý 31. 10. dopoledne ve WOOD-TEC Aréně v pavilonu A2.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Flexibilní a akustická 3vrstvá smrková deska dukta® JANUS
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P-systém a spoje Clamex a Tenso
Vystavovatel: Nobia s.r.o., výrobce: 
Lamello AG
Posudek komise: Předností tohoto 
uceleného systému je univerzální po-
užití – pro ruční i CNC frézování. Mezi 
další klady lze zařadit přesnost, jedno-
duchost přípravy a montáže.
P-Systém, který úzce souvisí se strojem 
Zeta P2 nebo s CNC stroji (např. Homag, 
Holz-Her, SCM atd.) je relativně novou 
metodou spojování nábytku, interiéro-
vých doplňků apod. Neustále inovovaný 
a rozšiřovaný systém spojovacích prvků 
(Clamex, Tenso, Divario) nabízí vysokou 
flexibilitu, zrychlení celého procesu vý-
roby, montáže a přepravy.
Princip P-systému je založen na oblouko-
vé profilové T-drážce, zhotovené speciál-
ní kotoučovou frézou na CNC obráběcím 
centru nebo pomocí ruční frézky Zeta 
P2, do které se zasouvají jednotlivé díly 
spojovacích prvků. 

Úhlové a plošné svorníky DOMINO
Vystavovatel: Festool CZ s.r.o., výrob-
ce: Festool GmbH
Posudek komise: Výhodou tohoto sys-
tému je rychlost montáže a pevnost 
spoje. Kladně hodnotíme i možnost 
demontáže a jednoduchost procesu 
výroby při aplikaci.
S novými svorníky se pracuje stejně 
jako s kolíky DOMINO – bez náročného 
měření a komplikovaného vyznačování 
– pouze za pomoci dorazového systé-
mu. Stačí jen vyfrézovat přídavný otvor. 
Kombinace kolíku a upínacího prvku po-
skytuje silný konstrukční spoj, který lze 
v případě potřeby znovu rozpojit. Firma 
Festool k tomu nabízí nové úhlové svor-
níky pro spojování rámů a konstrukcí 
a plošné svorníky pro spojování desek 
od tloušťky materiálu 30 mm. Nové 
svorníky lze zpracovávat pomocí frézky 

DOMINO XL, frézky na kolíkové otvory 
DF 700 – zcela bez šablon nebo dalších 
zařízení.

Stroje, nástroje, zařízení 
a příslušenství

Crafter a Versa
Vystavovatel a výrobce: SOUKUP s.r.o.
Posudek komise: Kombinace strojů 
s promyšleným komplexním řešením 
jak mechanické části, tak řídicího 
softwaru, který umožňuje snadné při-
způsobení pro zákazníky na globálním 
trhu. Soubor je určený pro výrobu oken 
a dveří dílcovou metodou s důrazem 
na tradiční konstrukce a klasické če-
pové spoje.
Tradiční, staletím ověřené, čepované 
okenní konstrukce je možné moderně 

a efektivně vyrábět dílcovou metodou 
pomocí propojené kombinace strojů 
CRAFTER a VERSA. CNC úhlová obrá-
běcí část CRAFTER, programově spoje-
ná s vrtací a frézovací jednotkou VERSA, 
je vhodné řešení pro malé a střední vý-
robce oken a dveří s častou výměnou 
okenních profilací od moderních euro-
oken (a to jak kolmých, tak šikmých) 
až po repliky historických špaletových 
oken. Umožňuje výrobu až 20 ks oken 
za směnu. Nejmodernější systém počíta-
čového řízení IPC Beckhoff je provázán 
s kanceláří a jednoduše načítá výrobní 
data z vlastního nebo externího progra-
mu na projektování okenních zakázek.
Obráběcí centrum CRAFTER bylo vyvi-
nuto pro malé výrobce oken a dveří, kteří 
své výrobky dosud vyráběli na spodních 
frézkách a jednostranných čepovacích  

Ruční frézka Zeta P2 a spojovací prvky Clamex, Tenso a Divario tvoří základ spo-
jovacího systému P-System

Úhlové a plošné svorníky DOMINO
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strojích. CRAFTER nabízí výrobu na 
kompaktním čepovacím a profilovacím 
stroji, kdy v sekvenci je dílec čepován 
a pak profilován. Čepovací jednotka 
(11 kW) má hřídel dlouhou 320 mm se 
spodním uložením pro snadnou výměnu 
nástrojů. Doplňkem je jednotka pro vo-
dorovné frézování. Jednotka je řízena ve 
svislé ose. Motorický vozík s automaticky 
nastavitelným délkovým pravítkem nasta-
vuje rozměr v závislosti na automaticky 
nastavené kapovací pile. Čepovací cyk-
lus má až 4 programové kroky a může 
tak opakovaně opracovávat složité čepy 
a kontraprofily.

Profilovací jednotka 7,5 kW) má také 
hřídel 320 mm a stavba podavače 
umožňuje výměnu nástrojů při pouhém 
odklopení kabiny. Hřídel je řízena svis-
le i vodorovně a umožňuje tak pracovat 
s různými průměry nástrojů – např. při 
následném opracování. Podavač využívá 
pro plynulý posuv šnekovou převodovku. 
Výškové nastavení je ruční s digitálním 
odečtem hodnoty.
CNC centrum VERSA slouží pro opera-
ce, jako je vrtání otvorů pro kolíky či kliky, 
dlabání otvorů pro zámky apod. Centrum 
je vyrobené jako kompaktní monolitické 
zařízení s hlavní tříosou CNC jednotkou 

(5,5 kW) s upínáním HSK 40 pro ruční 
výměnu nástrojů, dále spodní vrtací jed-
notkou pro vrtání závěsů nebo okenní 
kliky. Stopkové nástroje o délce do 150 
mm umožňují hluboké dlabání. Osa X je 
řízená pomocí odměřovacího pravítka, 
poháněná servo-drive jednotkou a pra-
cuje s narážkou ze dvou stran.
Výhodou strojů CRAFTER a VERSA je 
velmi malý půdorysný rozměr, který je 
vhodný i do malých dílen.

Pilový kotouč BrillianceCut
Vystavovatel: Leitz-nástroje s.r.o., vý-
robce: Leitz GmbH&Co.KG
Posudek komise: Inovativní geometrie 
zubů s originálním konvexním tvarem 
boků, který poskytuje čistou řeznou 
plochu ve vysoké kvalitě bez rýh a vy-
štípání umožňující vynechání operace 
začišťování.
Pilový kotouč BrillianceCut je určen pro 
řezání transparentních plastů v nejvyšší 
kvalitě řezu bez potřeby dalšího začisťo-
vání. Jedná se zejména o materiály na 
bázi polymethylmethacrylátu (PMMA) 
nebo na bázi polycarbonátu (PC). 
Výborné vlastnosti tohoto pilového ko-
touče jsou dosaženy především tuhým 
tělesem kotouče s novým tvarem lasero-
vých ornamentů vyplněných speciálním 
tlumícím plnivem a inovativní geometrií 
tvrdokovových zubů s konvexním tvarem 
boků zubu a přísnější třídou tolerance 
pro rovinnou házivost, které zabezpe-
čují kvalitně nařezanou hladkou hranu 
bez vyštípání. Kromě vysoké kvality řezu 
se pilový kotouč vyznačuje také extrém-
ně nízkou hlučností. Testování nové 
konstrukce ukázalo, že pilový kotouč 
BrillianceCut lze také úspěšně používat 
na řezání Corianu a Varicoru, dále kom-
paktních desek (HPL), sendvičových 
materiálů (Alucobond a Dibond) nebo 
kompozitních desek (Rauvisio Crystal).

Lanková pila na izolační materiály 
DSS 300cc
Vystavovatel a výrobce: MAFELL A.G.
Posudek komise: Inovativní systém 
dělení dřevovláknitých izolačních 
desek s možností tvarového řezání. 
Komfortní obsluha a důmyslné řešení 
čištění řezné spáry.
Nová pila Mafell DSS 300cc je schopná 
řezat až 300 mm tlusté, vysoce pevné 
dřevovláknité izolační desky s vysokou 
hustotou od 140 kg/m3. A to s vysokou 
přesností a precizností, které je dosa-
ženo unikátní kombinací materiálových 
vlastností jak řezacího ocelového lanka, 
tak rozvíracího klínu. Lanko, osazené 
23 řeznými mističkami a 23 unášecími 

Kombinace úhlového centra CRAFTER a vrtacího stroje VERSA umožňuje v malých 
a středních firmách moderní a efektivní výrobu tradičních, staletím ověřených, če-
povaných okenních konstrukcí dílcovou metodou

Pilový kotouč BrillianceCut umožňuje díky zvýšené tuhosti tělesa a inovativní geo-
metrii tvrdokovových zubů s konvexním tvarem boků zubu řezání transparentních 
plastů v nejvyšší kvalitě bez potřeby dalšího začisťování řezné plochy
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články, je vyrobeno ze speciální tepel-
ně upravené oceli, která snižuje opo-
třebení a nabízí velmi dlouhou životnost. 
Rozvírací klín, vyrobený ze speciálního 
uhlíku, který je o 60 % pevnější než 
konvenční ocel, zajišťuje přesný a rov-
noměrný řezný výkon. Čisticí ozubený 
řemen odstraňuje piliny z řezné spáry 
a zvyšuje tím přesnost řezu a pracovní 
komfort. Nový systém umožňuje vyřezá-
vání rohů a zářezů. Ty jsou obvykle zapo-
třebí při montáži izolačních desek kolem 
střešních oken, vikýřů a komínů. Je ale 
rovněž možné snadno řezat jakýkoliv jiný 
tvar (ostrohranný, zaoblený nebo kulatý), 
například je-li třeba se přizpůsobit vazni-
cím, krokvím nebo vedenému potrubí či 
rourám. Pro tyto účely lze pilu naklonit 
dozadu pod úhlem až 45° a pro provádě-
ní pokosových řezů až do 60° na stranu.

Mimořádné ocenění 
hodnotitelské komise

DMC System T
Vystavovatel: PANAS, spol. s r.o., vý-
robce: SCM Group S.p.A.
Posudek komise: Technicky originální 
řešení agregátu pro drásání využívají-
cí dvou nezávislých rotačních pohybů 
v kombinaci s příčnou oscilací. 
Bruska DMC System T je určená pro 
speciální efekty drásání povrchů. 
Hlavním drásacím agregátem je jednot-
ka PLANETARY (patent SCM), která se 
skládá ze 4 rotačních hlav, kdy na každé 
hlavě jsou neseny 4 ks rychloupínacích 
rotačních unašečů (diskových kartáčů) 
s ocelovými nebo nylonovými vlákny. 
Rotační pohyb hlav a unašečů je na sobě 

Pila Mafell DSS 300cc s unikátním řezným nástrojem – ocelovým lankem osazeným 23 řeznými mističkami a 23 unášecími 
články – je schopná řezat až 300 mm tlusté, vysoce pevné dřevovláknité izolační desky, a to s vysokou přesností a čistotou

Základem oceněného systému DMC System T pro povrchové efekty starého dřeva 
je pracovní jednotka PLANETARY, která se skládá ze 4 rotačních hlav, kdy na každé 
hlavě jsou neseny 4 ks rychloupínacích diskových rotačních kartáčů s ocelovými 
nebo nylonovými vlákny. Rotační pohyb hlav a kartáčů je na sobě nezávislý
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nezávislý – mají vlastní pohony. Kromě 
toho celá jednotka vykonává ještě stra-
nový oscilační pohyb. Tím je docíleno 
tzv. „všesměrného“ drásání povrchu, 
které se od běžného v podélném směru 
prováděného kartáčování liší v tom, že 
výsledný povrch je výrazně přirozenější 
a blíží se charakteru přirozeného opo-
třebení.

Formátovací pila Concept 350
Vystavovatel: BRAS, s.r.o., Slovensko, 
výrobce: F.I.MA.L. Srl, Italy
Posudek komise: Zajímavé technické 
řešení formátovací pily tvořící mezistu-
peň mezi stolovou formátovací pilou 
a nářezovým centrem. Má originálně 
vyřešenou funkci předřezu pomocí 
hlavního pilového kotouče.
Formátovací pila Concept 350 s výho-
dami nářezového centra nabízí progre-
sivní způsob pořezu plošného materiálu 
tradičním způsobem, avšak mnohem 
pohodlnější a efektivnější. Kompaktní 
rozměry ušetří místo v dílně a výhody 
nářezového centra ušetří jednu pracovní 
sílu. Concept je vybaven snímacím sys-
témem panelu pro automatické určení 
šířky. Pilový kotouč končí řez v blízkosti 
konce samotného panelu, aby se zabrá-
nilo čekání na prázdné řezy. Přestože 
pilová jednotka není vybavena předře-
zovým kotoučem, funkcí předřezu pila 
disponuje. Zajišťuje ji hlavní pilový ko-
touč, který nejprve souběžným pohybem 
provede předřez a při zpětném chodu 
provede protiběžným pohybem vlastní 
řez. Jelikož předřezová spára, aby plnila 
svoji funkci, musí být o několik desetin 
mm širší než řezná spára, při předřezu 
se pilová hřídel mírně vytočí do strany. 
Požadovaná šířka předřezové spáry se 
nastavuje změnou úhlu vyosení hřídele.
Stroj se vyznačuje vysokou bezpečností 
díky přítlačné liště po celé délce řezu, 
která zároveň zajišťuje vysokou stabili-
tu dílce. Ideální je i pro pořez nerovné-
ho a tenkého materiálu. Jako všechny 
formátovací pily vyšších sérií i model 
Concept disponuje možností naklápění 
pilového kotouče, a to motoricky přes 
digitální displej od 0° do 46°. Pevné te-
leskopické pravítko s možností prodlou-
žení až do 2500 mm se dvěma dorazy 
je nainstalováno na velkém stole, čímž 
se získá dostačující podpora pro panel. 
Pro přesné nastavování rozměrů využívá 
zadní motorizovaná a programovatelná 
vodítka s dvojitým dorazem a sklápěním. 
Standardně obsahuje rychle odnímatel-
né a snadno přesunutelné stoly umísti-
telné jak na přední, tak i na zadní straně 
stroje jako podporu pro velké panely.

Výsledný povrchový efekt je již po dvou průchodech strojem velmi výrazný

Formátovací pila Concept 350, určená hlavně malým firmám, tvoří mezistupeň 
mezi stolovou formátovací pilou a nářezovým centrem. Disponuje funkcí předřezu 
i naklápění pilového kotouče
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20 let veletrhu STŘECHY PRAHA

Na jubilejním 20. ročníku veletrhu STŘECHY PRAHA se budou prezentovat největší výrobci a do-
davatelé střešních materiálů, silně budou zastoupeny všechny druhy střešních krytin, ale i izolací, 
střešních doplňků či vybavení pro řemeslníky. Veletrh proběhne 8. – 10. 2. 2018 v PVA EXPO PRAHA 
Letňany spolu s veletrhy ŘEMESLO PRAHA, SOLAR PRAHA a projektem PURPO PRAHA.
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Z již přihlášených společností můžeme 
jmenovat například Besk, Betonpres, 
Bramac, Creaton, Dehtochema, Ejot, 
Fakro, Fenestra, Gradus, Juta, KM Beta, 
Lindab, Linzmeier, Mafell, Metal Trade 
Comax, Prefa, Roto, Satjam, Stanley 
Black & Decker, Studio Conti, Tondach, 
Topwet či Velux. Velkolepou expozicí se 
bude prezentovat společnost Gunnex 
a poprvé také slovenská firma KJG.

Konference, semináře, fóra

Fórum Dřevěné konstrukce střech, 
které již po čtvrté připravuje v rámci ve-
letrhu Česká komora autorizovaných inže-
nýrů a techniků, je zaměřeno na poruchy 
a vady dřevěných konstrukcí střech, a to 
v oblasti konstrukčně statické, tepelně 
technické se zaměřením na oblast kon-
denzace vodní páry, a dále na chyby při 
provádění staveb. Součástí přednášek 
bude i postavení technického dozoru při 
provádění staveb v kontextu novely sta-
vebního zákona. Těšit se můžete napří-

klad na přednášku doc. Ing. Milana Vaška 
CSc. na téma „Poruchy střech z pohledu 
soudního znalce“, kde bude mimo jiné 
rozebírat i nedávné havárie střech včet-
ně zřícení střechy sportovní haly v České 
Třebové. Tématem 19. ročníku konferen-
ce Izolace jsou Provozní střechy a dal-
ší problematika plochých střech. Pro 
širokou veřejnost jsou určeny semináře 
o nejčastějších chybách ve střešním pláš-
ti či jak ochránit půdní trámy a krovy. Pro 
vlastníky a správce budov, ale i projektan-
ty je určen soubor přednášek na téma 
„Vnitřní prostředí v budovách – vliv 
stavu konstrukcí a údržby budov na 
jeho kvalitu“. Posluchači se dozvědí, jak 
provoz a údržba budov ovlivňují zdravot-
ní nezávadnost vnitřního prostředí, co je 
důsledkem defektů obálky budovy a chyb 
při zateplování, jak zajistit vyvážené mikro-
klimatické podmínky, jak řešit nadměrnou 
vlhkost v interiéru, výskyt plísní a radonu, 
jak je důležitá pravidelná údržba a revize 
spalinových cest. Zazní přednášky uži-
tečné pro všechny podnikatele a OSVČ 

týkající se například EET nebo nového 
evropského nařízení o nakládání s osob-
ními údaji (GDPR). Velkým tématem bude 
střešní fotovoltaika a praktická řešení pro 
energetickou soběstačnost domácností.

Poradenství

Návštěvníkům budou k dispozici bez-
platná poradenská centra. Odborníci ve 
Stavebním poradenském centru ČKAIT 
poradí ve všech oblastech výstavby. 
Možnosti využití alternativních zdrojů 
energie budou doménou poradenství na 
stánku České fotovoltaické asociace či 
v Centru pro obnovitelné zdroje energie. 
Problematiku fasád mohou návštěvníci 
konzultovat v Centru fasád. Užitečné 
rady poskytnou a kvalitní realizační fir-
mu doporučí odborníci na stánku Cechu 
klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Další 
poradenská centra budou k dispozici 
v rámci souběžných veletrhů FOR PASIV 
a CESTY DŘEVA.
Podrobnosti na www.strechy-praha.cz

http://www.strechy-praha.cz
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www.drevomaterial.cz/kufrik

KUFŘÍK PLNÝ VZORNÍKŮ
PRO VÝROBNÍ FIRMY I DESIGNÉRY

KUFŘÍK OBSAHUJE:

www.drevomaterial.cz/kufrik

KUFŘÍK OBSAHUJE:
Vzorník A5 LTD Pfleiderer | Vzorník A5 pracovních desek Pfleiderer | Vzorník A5 pracovních desek Polyform | 
Klapkarta A4 LTD Byspan | Katalog kování | Vzorek MFP (multifunkčního panelu) Pfleiderer | Vzorek LTD Byspan 
601PE/621PE bílá/šedá | Vzorky lišt k pracovním deskám Kooplast | Vzorky lišt pro osvětlení GTV | Produktové 
listy k výše uvedenému

Dřevomateriál s.r.o.  |  Orlická kasárna 738  |  564 01 Žamberk  |  info@drevomaterial.cz  |  +420 465 611 611

http://www.drevomaterial.cz
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Letošní ročník semináře INTERIÉRY byl 
stejně jako loňský sice pouze jednoden-
ní, ale programově bohatší a v mnohém 
zajímavější, přičemž mu nechyběl ani 
společenský večer, umožňující účastní-
kům neformálně probrat ožehavá témata 
a navázat nové kontakty. Pestrá skladba 
odborného programu v podobě 24 před-
nášek (loni 22) přilákala do Volyně 435 
účastníků (loni 347), z nichž 297 (loni 
207) bylo mimo školu z nejrůznějších fi-
rem, designérských studií, projekčních 
ateliérů apod.

„Letošní postjubilejní ročník semináře 
je organizován s podprahovým názvem 
‚Myslete jinak‘. I proto jsem si ve svém 
úvodníku v časopise Interiéry, který 
vydává naše spolupořadatelka a ab-
solventka školy Ing. Iva Bastlová, DiS., 
a jehož podzimní vydání je vždy spojeno 
s naším seminářem, dovolil propůjčit ci-
tát Steva Jobse ‚Mysli odlišně a pak ještě 
jednou‘. Ten nám jednoznačně říká, že 
pokud budeme dělat věci jako ostatní, 
bude daleko těžší vyniknout. Proto nyní 
začínám nabývat přesvědčení, že uve-
dený název je příčinou rekordní účasti, 
která v součtu s našimi studenty výrazně 
překračuje hranici čtyř set účastníků. 
Letošní provokativní téma je totiž pro nás 
nesmírně důležité, neboť myslet jinak 
patří k základním pilířům kreativity, bez 

které se žádný designér nebo projektant 
neobejde. Je obecně známou pravdou, 
že pouze úspěšní lidé najdou odvahu 
myslet a jednat jinak, což koresponduje 
s cílem každé moderní školy – vychová-
vat odvážné, schopné a kreativní jedin-
ce, kteří jsou úspěšní ve svém oboru.“ 
uvedl při zahájení semináře ředitel VOŠ 
a SPŠ Volyně RNDr. Jiří Homolka. Poté 
jako vždy neopomněl osobně přivítat po-
zvané hosty a poděkovat nejen přítom-
ným zástupcům odborných časopisů 
a nakladatelství za jejich nezpochybni-
telný podíl na letošní rekordní účasti, ale 
také všem svým kolegům a studentům, 
kteří podle něj mají odvahu „myslet ji-
nak“ a na něm je pouze to, vytvořit jim 
podmínky k tomu, aby vše mohli „dělat 
jinak“.

INTERIÉRY 2017 s jiným myšlením, 
ale ne za každou cenu

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 proběhl na půdě VOŠ a SPŠ ve Volyni v pořadí již 6. ročník mezinárod-
ního odborného semináře INTERIÉRY 2017 s hlavním tématem „Myslete jinak“. Zvoleného tématu 
se prostřednictvím přednášejících designérů, výrobců interiérů, prodejců komponentů a materiálů 
a dalších odborníků více či méně dotkla většina z 24 zajímavých přednášek, které si letos nene-
chalo ujít rekordních 435 účastníků, jejichž počet oproti loňsku narostl o 28 %. Takovýto zájem, 
a to především ze strany na semináři převažujících mladých lidí, je podle pořadatelů signálem, že je 
třeba otevřít i choulostivá témata a vybočit ze stereotypu.

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

Upcyklací vytvořená komoda Oil barel furniture (design Carsten Trill) z plechového sudu na olej se svítidlem Pet lamp (Gaetan 
Bobichon) z PET lahví
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Ačkoliv je pohyb zdravý, 
nechme si ho do přírody

Po zahajovacím projevu RNDr. Homolky 
následovaly čtyři ucelené bloky před-
nášek. První blok tradičně odstarto-
vala spoluorganizátorka semináře Ing. 
Bastlová ohlédnutím se za květnovým 
veletrhem Interzum v Kolíně nad Rýnem, 
respektive za jednou z jeho expozic 
Circular thinking. Jednalo se o speciál-
ní přehlíd ku inovací designérů a výrobců 
From Upcycling to Biofabrication (před-
zvěst ideální koncepce průmyslové kul-
tury 21. století) s asi stovkou exponátů, 
vytvořených procesem upcyklace neboli 
opětovným využitím a zpracováním ma-
teriálu nebo produktu nikoli zpět do stej-
né podoby (recyklace), ale o řád vyšší 
– tedy vytvořením nového výrobku. Při 
simulované prohlídce touto expozicí 
zmínila např. židli Beleaf slovenského 
designéra Šimona Kerna, zhotovenou 
ze směsi listů a bio pryskyřice (viz DM 
7-8/2017 str. 56), svítidla a misku na 
ovoce Decafé (Raúl Laurí) z kávové sed-
liny, komodu Oil barel furniture (Carsten 
Trill) z plechového sudu na olej, židli 
Eddi seat (Bernd Brinkmann) s podnoží 
z rámu starého kola, svítidla Pet lamp 
(Gaetan Bobichon) z PET lahví a další, 
načež v závěru apelovala na přítomné 
designéry, aby se již nyní při řešení pro-
jektů zamýšleli nad tím, jak dlouho bude 
interiér sloužit, co se pak s jeho vybave-
ním stane a jaký je jeho původ.
Poté se pozornost posluchačů, zejména 
pak návrhářů a výrobců kuchyňských inte-
riérů, upnula na přednášku „Fitness v ku-
chyni?!“ Richarda Sajdla ze společnosti 
Blum. Představovala úvahu o tom, jak se 
při nevhodném uspořádání kuchyň ského 
interiéru a koncepčně i technicky zasta-
ralém provedení nábytku můžeme dostat 
do role vzpěrače (např. při zvedání štosu 
talířů z myčky do horní skříňky), gymnasty 
a zároveň potápěče (při nutném dřepnutí 
a „potopení“ se do skříňky při vyndávání 
hrnce z nejspodnější police), akrobata 
či vytrvalostního běžce, a co všechno 
se nám nebo našim dětem při tom může 
stát. Poté plynule přešel k firmou nabíze-
nému řešení pomocí speciálních výsuvů 
s vysokou nosností, které nás v kuchyni 
těchto „sportovních“ disciplín zbaví, na-
vzdory tomu, že nedostatek pohybu má 
negativní vliv na naše zdraví. „My si však 
myslíme, že než mít fitness v kuchyni, je 
lepší mít práci v kuchyni co nejrychleji 
a nejsnáze hotovou a za pohybem pak 
raději vyrazit do přírody nebo někam do 
toho ‚fitka‘,“ uzavřel R. Sajdl svoji před-
nášku.

Některé v kuchyni provozované „sportovní disciplíny“ lze „odpískat“ správným ře-
šením nábytku v kombinaci se speciálními výsuvy s vysokou nosností

Příkladem nového myšlení podle Prof. Fišera může být netradiční řešení opěráku 
židle studenta Miroslava Nachlingera nebo křeslo Veroniky Pechmanové
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Méně mnohdy znamená více

Trefou takříkajíc přímo do černého byla 
přednáška „Myslete jinak, za každou 
cenu?“ Prof. ak. arch. Jana Fišera, 
vedoucího Ateliéru průmyslový design 
na ČVUT Praha. „Myslet jinak je pro 
designéra, tvůrce z oblasti architektury 
a nábytkové tvorby něco jako výzva a pro 
studenty ve školách designu, kde něk-
teří působíme jako pedagogové, je ten-
to termín téměř povinností – rozkazem,“ 
uvedl prof. Fišer úvodem s tím, že na 
současném trhu zaplaveném nejrůzněj-
ším nábytkovým mobiliářem je vytvoření 
nového, zajímavého designu na mnoho-
krát opakované téma opravdu těžký úkol. 
Znamená to podívat se na existující pro-
dukci novýma očima a v ideálním případě 
najít nové řešení. Posunout kvalitu a zvolit 
dokonalý soulad mezi formou, materiá-
lem a technologií znamená provést pečli-
vou analýzu celé problematiky zadaného 
úkolu, znát všechna pro a proti, hledat 
jiný úhel pohledu a způsob zpracování 

do podoby nového produktu. Cestou ke 
zdokonalování již známých oblastí nábyt-
kové tvorby jsou podle něj nové výrobní 
procesy a technologie vstřikování do fo-
rem, digitální 3D tisky, lepidla a exaktní 
povrchové úpravy. „Myslet jinak, respek-
tive podle mne spíše ‚myslet nově‘, je 
opravdu v ideálním případě cesta změny 
a novosti, která konkrétní produkt zdoko-
nalí. Ne vždy se ale vyvinuté úsilí dočká 
kvalitních výsledků, designér je často 
vystaven mnoha tlakům od objednavate-
le, výrobce nebo distributora a nezbytná 
snaha o inovaci vede občas k myšlení za 
každou cenu,“ zkonstatoval Prof. Fišer 
a jako příklad pozitivního myšlení v ob-
lasti designu a architektury uvedl ukázku 
z tvorby ikony světového designu Zahy 
Hadid, českých designérů Michala Brixe 
a Jaroslava Juřici (nové pojetí klasické 
nábytkové produkce firmy TON) a v ne-
poslední řadě i několika svých studentů 
Davida Pacáka, Miroslava Nachlingera 
a Veroniky Pechmanové (netradiční 
a zajímavé provedení židlí a křesla). 

Jako příklad „myšlení za každou cenu“ 
zmínil nově vzniklý „hřbitov“ nepoužitel-
ných betonových květináčů na pražském 
Smíchově, původně určených jako nosi-
če doplňkové zeleně pochozích komuni-
kací a ze své vlastní tvorby sebekriticky 
uvedl neuchopitelná madla v objektu 
pražského Transgasu.
S rovněž nemalým zájmem posluchačů 
se v závěru 1. bloku setkaly přednášky 
„Aplikace skla, jak ho neznáte“ Mgr. Kláry 
Soukupové z a.s. AGC Flat Glass Czech 
a zejména pak ředitele královéhradec-
ké SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku 
Ing. Jana Opitze na téma „Vizualizace to 
nezachrání“. Šlo o zajímavou polemiku 
o tom, jakou roli vizualizace v designér-
ské profesi hrají, jak k nim lze přistupovat 
a pracovat s nimi, o jejich vlastní zbytné 
či nezbytné existenci v projektech a také 
o jejich budoucnosti.

I němý sluha se někdy musí 
uklonit

Druhý dopolední blok otevřela před-
náškou „I konkurence může spolupra-
covat“ předsedkyně Klastru českých 
nábytkářů Ing. Lucie Haraslínová, 
Ph.D. představením kolektivních v rámci 
klastru řešených nebo připravovaných 
projektů – např. vědecko-výzkumného 
projektu Výzkum, vývoj a inovace v ná-
bytkářském průmyslu – ekologizace vý-
roby. Od Lenky Novotné, spolumajitel-
ky společnosti Plastia z Nového Veselí, 
se zájemci mohli dozvědět, jaký vliv na 
business může mít ocenění Red Dot 
Award, které firma získala již dvakrát, 
a jak je třeba s touto informací pracovat. 
V dalším příspěvku se Ing. arch. Hynek 
Maňák, Ph.D. podělil s účastníky semi-
náře o vlastní zkušenosti s autorskými 
právy v oblasti průmyslové ochrany ná-
bytku, kdy mimo jiné kromě typu ochrany 

Němý sluha ze Scale collection, který se musí uklonit,…

…a věšák, který se naklání
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zmínil např. důležitost jejího správného 
načasování. Další zajímavosti, tentokrát 
z oblasti povrchové úpravy dveří, přinesl 
Václav Větrovec z benešovské společ-
nosti VETOS. Týkaly se firmou na na-
šem trhu prodávaných bíle lakovaných 
dveří Dextüra, opatřených mechanicky 
i opticky vysoce odolným Superlakem 
EPC (elektronová polymerová barva vy-
tvrzovaná kalením), vyvinutým původně 
pro letecký průmysl, kde však z důvodu 
aplikace nebyl nikdy použit. V předpo-
sledním příspěvku „Made in Italy“ se 
prezentoval italský architekt Alessandro 
Piesino, který svoji přednášku uzavřel 
pozvánkou do muzea Abet Laminati. 
Dopolední program semináře uzavřel 
pražský produktový designer MgA. 
Karel Matějka představením jednoho 
ze svých poslední projektů „Scale col-
lection“, tvořeným němým sluhou, který 
se jako dobře vychovaný musí uklonit, 
a ve stejném duchu laděným stojanovým 
věšákem, který se naklání. A to od jejich 
vývoje přes výrobu v otcově dřevosous-
tružnické dílně až po finální podobu, kdy 
na rozdíl od tradiční konstrukce těchto 
výrobků nemají stabilní ale vypouklou 
základnu. Tento tvar v kombinaci se za-
budovaným skrytým ocelovým závažím 
jsou zdrojem jejich houpání, které podle 
autora při každodenním používání přináší 
uživatelům radost.

Ergonomie, světlo versus 
barvy, atypičnost

Na stejnou notu, po úvodním příspěvku 
„Degradace podstaty?“ mladé desig-
nérky Bc. Ivety Tesařové, byl naladěn 
i první odpolední přednáškový blok. 

A to hned v pořadí druhá přednáška 
„Ergonomie – wellness – sauna“ Ing. 
Karla Dyntara, MBA, nastiňující vývoj 
jeho firmou vyráběných saunových ka-
bin VIZIO a MAYO, vytvořených mladými 
designérkami Ing. Šárkou Finsterlovou 
a MgA. Janou Černou v souladu s er-
gonomickými požadavky. Nabízejí nejen 
klasickou finskou saunovací lázeň, ale 
posouvají saunování do nové dimenze. 
Kromě ergonomického interiéru obsa-
hují barevné osvětlení (colourterapii), au-
diosystém (muzikoterapii), umožnují aro-
materapii a v neposlední řadě je design 
celé saunové kabiny sladěn se stávajícím 
interiérem. Jejich nejmenší velikost má 
rozměr 160x100x200 cm a nejčastěji 
se umísťují do větších koupelen, ložnic 
nebo na terasy.
Jak mocné jsou barvy a na co si při jejich 
volbě do interiéru dát pozor, upozornila 
autorka Velké knihy barev Ing. Mgr. Jana 
Dannhoferová, Ph.D. z Brna svojí před-
náškou „Nepropadejte barevným iluzím“. 
V souvislosti s barvami mimo jiné zmínila 
důležitost světla, zrádné odstíny modré, 
barvami způsobenou únavu očí, barvy 
neodpovídající realitě, současný a ná-
sledný kontrast, a také barvocit neboli 
omezenou či sníženou schopnost vní-
mat a rozlišovat barvy (nejčastěji snížená 
citlivost na zelenou, často však dochází 
ke splynutí červeného a zeleného pig-
mentu), kdy výraznější poruchy barvoci-
tu má přibližně každý dvanáctý člověk. 
„Vnímání barev je vždy velmi subjektivní 
a s věkem se často mění. Malé děti jsou 
oslabeny ve vnímání červených odstínů, 
(vlivem nazelenalého zbarvení čočky), 
staří lidé mají ještě více sníženou citlivost 
na modrou (čočka i sklivec se zbarvují do 

žluta). Lidé s ochablým zrakem mohou 
vnímat barvy, ale potřebují daleko silnější 
intenzitu barevného podnětu. Vždy, když 
pracujete s barvami, je proto třeba mít 
na mysli fyziologii lidského zraku a po-
čítat s tím, že ne vše je takové, jak se 
nám na první pohled jeví,“ uvedla Ing. 
Dannhoferová směrem k designérské 
části publika.
Ergonomie a lidské zdraví bylo i námě-
tem přednášky „Vybavení kanceláře 
a jeho vliv na výkonnost“ Mgr. Michala 
Krátkého ze společnosti HON – KOVO, 
který představil vychytávky firmou vyvíje-
ných a vyráběných výškově stavitelných 
kancelářských stolů. Např. rychlou 
změnu výšky pouhým stiskem tlačítka 
či speciální tvar desky, která umožňuje 
uživateli, aby si ve správném ortopedic-
kém úhlu „odložil“ svá předloktí a s nimi 
i váhu celých paží. Ta podle konstituce 

Saunové kabiny VIZIO a MAYO s ergonomickým interiérem

Detail podnože jednoho z výškově stavi-
telných kancelářských stolů HON



člověka činí 8–12 kg, které jinak zatě-
žují zejména trapézy a další svaly krku, 
ramen a zad.
Podobné zaměření měla také následu-
jící přednáška Norberta Brakoniera 
z Lucemburska s názvem „Anders ko-
chen – atypické kuchyně“. Účastníkům 
semináře odkryl vývoj kuchyní Nomad, 
který realizoval ve spolupráci s kamará-
dem, profesionálním kuchařem. Cílem 
bylo vytvořit flexibilní kuchyni s co nej-
větším důrazem na ergonomii, aniž by 
museli obětovat vlastní vysoké požadav-
ky na kvalitu. Vznikly tak tři linie Nomad 
– Kitchen, které lze snadno integrovat do 
všech oblastí mobilního života, z nichž 
každá je určena různým cílovým skupi-
nám. Série Nomad – Classic především 
profesionálním kuchařům, série Nomad 
– Loft designově orientovaným lidem 
a série Nomad – DeLuxe těm, kdo milují 
luxus a výjimečné vlastnosti.
Tento přednáškový blok uzavřeli Ing. 
Miroslav Matějka ze společnost REHAU 
ukázkou, co je flexibilní sklo a jak ho 

využít a po něm vystoupivší Michal Vlček 
s prezentací nové „9 grids“ – EGGER 
kolekce dekorativních materiálů.

Motivace bez motivace

Poslední část semináře začala tématem 
veganského a etického designu, které 
poutavě přednesla Ing. Jana Pěkná. 
O tom, jak obložit stěny a sjednotit je 
s dveřmi, následně informoval Jakub 
Colon z přerovské společnosti J.A.P. 
představením jejího obkladového sys-
tému Efekta. Zajímavé vychytávky do 
koupelny (např. novou toaletu s integ-
rovanou sprchou, speciální odpadovou 
sprchovou vaničku či snadno čistitelný 
sprchový kanálek) následně představil 
David Pánek ze společnosti Geberit. 
Velký ohlas pak vzbudila přednáška 
Ing. Milana Vrbíka z brněnské společ-
nosti design ATAK, který hovořil o design 
managementu, finanční stránce provo-
zování činnosti interiérového designéra, 
zda lze či nelze designérskou tvorbu 

systematizovat apod. Po ochutnávce 
z nové kolekce materiálů KRONOSPAN, 
zprostředkované Simonou Hynkovou, 
uzavřela letošní program přednáška 
„Motivace bez motivace“, kterou se na 
rozdíl od předchozích ročníků jen má-
lokdo rozhodl vypustit. Tato pozornost 
patřila PhDr. Marianu Jelínkovi, Ph.D., 
hokejovému trenérovi a kouči vrcholo-
vých sportovců, který např. více jak 10 
let spolupracoval s Jaromírem Jágrem. 
Hlavním cílem jeho vystoupení bylo 
účastníky motivovat v tom smyslu, že 
pokud chtějí ve svém oboru hrát první 
ligu, nesmí se přitom chovat tak, jako 
by hráli okresní přebor. Obecně řeče-
no to znamená, že k dosažení úspěchu 
nestačí jen touha po vítězství (ve sportu) 
nebo penězích (v businessu), ale také 
láska k tomu, co děláme. Potvrzením, že 
v kontextu s letošním tématem „Myslete 
jinak“ se i tentokrát Marian Jelínek trefil 
do „branky“, bylo to, že po cca 40minu-
tovém příspěvku nejen pomyslně zvedl 
posluchače ze židlí.

Flexibilní lucemburské kuchyně v sérii Nomad – Loft …

… Nomad – Classic a nejluxusnější provedení Nomad – DeLuxe

50

odborné téma



Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o.
Družstevní 56 | 594 01 Velké Meziříčí | Česká republika
Tel.: +420 566 501 411 | Fax: +420 566 520 310
info.cz@sherwin.com | www.sherwin-williams.eu

Děkujeme všem našim přátelům a obchodním partnerům za dosavadní přízeň

Přejeme úspěšný rok 2018

Váš dodavatel průmyslové povrchové úpravy

http://www.sherwin-williams.eu


DM 12/201752

odborné téma

Do soutěže se letos zapojilo 66 studentů 
či absolventů z 9 VOŠ a bakalářských 
a magisterských studijních programů od-
borných VŠ z České a Slovenské repub-
liky. U jimi přihlášených 50 soutěžních 
děl, vytvořených vesměs v rámci jejich 
závěrečných nebo diplomových prací, 
odborná porota hodnotila výtvarné zpra-
cování návrhu, technickou kvalitu díla 
a v neposlední řadě, stejně jako hlasující 
veřejnost, také jeho originalitu. Každému 
ze soutěžících se pak stejně jako v loň-
ském ročníku dostalo od odborné po-
roty tzv. zpětné vazby, proč jeho práce 
byla ohodnocena tak, jak byla. Čtveřice 
celkově nejlepších děl (respektive jejich 
autorů) mimo to již tradičně získala řadu 
hodnotných cen od Nadace a dvě z vy-
braných prací pak výše zmíněné ceny 
partnerů soutěže.

Rodinný dům u Lipna

Nejlepším soutěžním dílem 5. ročníku 
„Staveb s vůní dřeva“ v kategorii „Návrhy 
moderních dřevostaveb“ se z pohledu 
odborné poroty stal Rodinný dům 
u Lipna autora Bc. Matyáše Vrtišky 
z ČVUT Praha (Fakulta stavební). Je si-
tuovaný na pozemek o výměře 1051 m2 
na západním břehu vodní nádrže Lipno 
v nově řešené stavební oblasti mezi ob-
cemi Frymburk a Lipno nad Vltavou.

Stavby s vůní dřeva – 1. část

V říjnovém vydání Dřevařského magazínu (DM 10/2017) jsme přiblížili průběh slavnostního vy-
hlášení vítězů 5. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2017, pořádané jako jeden ze 
stálých projektů Nadace dřevo pro život. V soutěži, letos vypsané na téma „Dřevo je cesta“, kdy 
poprvé o vítězích kromě odborné poroty rozhodovala i široká veřejnost, se mezi sebou „utkalo“ 50 
studentských projektů, z toho 23 v kategorii „Návrhy moderních dřevostaveb“ a zatím rekordních 
27 v kategorii „Návrhy dřevěných konstrukcí“. Celkem sedmi předanými cenami, z nichž pět udělila 
Nadace za technickou úroveň a nápaditost řešení a dvě partneři soutěže STORA ENSO a KRONOSPAN 
za použití jimi vyráběných materiálů (CLT panelů a OSB desek), byla tentokrát „ověnčena“ šestice 
architektonicky a konstrukčně zajímavých děl, ztvárněných třemi studentkami a pěti studenty.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv oceněných studentů

Rodinný dům u Lipna z pohledu od přehrady a z příjezdové komunikace
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„Místo je silně turisticky vytížené, což se 
projevilo v návrhu stavby. Investorem je 
sportovně založená čtyřčlenná rodina, 
jejíž požadavky na stavbu však nebyly 
nijak svazující a daly autorovi architek-
tonické studie, z níž jsem při zpracování 
projektové dokumentace vycházel, na-
prostou volnost,“ doplňuje autor potřeb-
né souvislosti svého návrhu a dodává, že 
prostředí (nejbližší okolí), ve kterém se 
navržený dům nachází, je lesnaté a ve 
svažitém terénu. Parcela je ze severu 
ohraničena hlavní silnicí a z jihu, s výhle-
dem na vodní nádrž Lipno, cyklostez-
kou, což byly ideální podmínky umístit 
stavbu tak, aby její severní strana byla 
orientována k lesu a jižní až jihozápadní 
k Lipnu. Při návrhu byly intenzivně vyu-
žity prosklené plochy, a to s ohledem 
jak na zmíněné prostředí domu, tak pro 
romantický výhled na jezero a volnou 
krajinu. Proto je rodinný dům navržen 
jako jednopodlažní objekt kopírující te-
rén, čímž došlo k minimalizaci terénních 
úprav a k citlivému začlenění stavby do 
okolní krajiny. Prostředí domu, ať se 
jedná o svah nebo o vzrostlé stromy, 
na které dům reaguje a snaží se přizpů-
sobit přírodě, v neposlední řadě nejvíce 
ovlivnilo jeho výsledný tvar. Dům (se za-
stavěnou plochou 294 m2 a užitnou plo-
chou 238 m2) je složen celkem z devíti 
hmot, které klesají, stoupají a ustupují 
stromům v souladu s rozložením terénu. 
Jeho návrh podle autora dále ovlivnily 
dva pojmy, a to horizontalita / vertikalita. 
„Horizontalitu zde představuje uklidňují-
cí jezero, to v návrhu zdůrazňují proskle-
né stěny, jejichž horní hrana je v jedné 
linii až na narušující ateliér. Vertikalitu 
představují stromy a kopec, které se 
v návrhu promítly různou výškou jednot-
livých hmot,“ vysvětluje autor s tím, že 
rodinný dům je k jezeru zcela otevřen, 
a to posuvnými okny od podlahy ke stro-
pu, přičemž veškeré tyto otevřené části 
jsou obytné. Naopak funkční část domu 
je zcela uzavřena.

Z dispozičního hlediska je objekt řešen 
tak, že jeho vstupní podlaží je ve stejné 
rovině jako příjezdová komunikace, s níž 
je dům spojen lehkou dřevěnou rampou 
na ocelovém roštu. Ve stejném podlaží 
se nachází garáž pro dva automobily, jejíž 
součástí je samostatně přístupný sklad 
na zahradní nářadí a dále výklenek pro 
uschování kol. Garáž je protipožární-
mi dveřmi propojena se vstupní halou, 
z níž vedou ještě vždy samostatné dveře 
do šatny a technické místnosti, kde je 
umístěné veškeré technické vybavení, 
náčiní pro domácí práce včetně pračky 
a sušičky. Ze vstupního podlaží se po 
šesti dřevěných schodech schází do 
hlavní obytné části, začínající kuchyň-
ským koutem s malou spíží. Na kuchyň-
ský kout po sestoupení po dalších třech 
schodech navazuje jídelna a na ni znovu 
po třech schodech obývací pokoj. Z jí-
delny je možné po samostatných šesti 
schodech vystoupat do odděleného 
prostoru ateliéru, sousedícího s obý-
vacím pokojem, který je kromě sklop-
né postele vybaven i malou koupelnou 
a v případě potřeby může sloužit jako 
pokoj pro hosty.
V úrovni kuchyňského koutu je umístěna 
toaleta přístupná z předsíně, na kterou 
navazuje spojovací chodba pokojové 
části domu s dvěma dětskými pokoji, 
rozdělenými pouze skříňovou stěnou, 
a ložnicí rodičů přístupnou přes průchozí 
šatnu. Ze společné chodby vedou dveře 

do hlavní koupelny s malou saunou, sa-
mostatnou toaletou a luxusním sprcho-
vým koutem, která je jediným místem 
v severní části domu, které je opatřeno 
oknem stíněným venkovními lamelami. 
Do ostatních prostor této části proniká 
denní světlo šesti kruhovými střešními 
světlíky, z nichž největší je umístěn ve 
vstupní hale, další nad kuchyňským kou-
tem a ostatní čtyři nad chodbou před po-
koji a šatnou. Opakem je celá prosklená 
jižní strana, sjednocená dřevěnou tera-
sou, která je přístupná z každého pokoje 
a stíněná přetaženou střechou. Z této 
terasy se mimo přístupu do zahrady při 
nadměrném slunečním svitu ovládají dře-
věné posuvné skládací panely v barvě 
fasády, kterými lze dům zcela uzavřít.
Z konstrukčního hlediska je objekt na-
vržen jako dřevostavba na vyztužené 
betonové izolované desce, založené na 
železobetonových základových pasech 
a podezdívce ze ztraceného bednění. 
Nosnou konstrukci obvodových stěn 
tvoří 124 mm silné CLT panely Novatop 
Solid, které jsou z vnitřní strany zateple-
né dřevovláknitou izolací Steico flex tl. 50 
mm, opláštěnou 10 mm silnou pohledo-
vou překližkou. Z vnější strany jsou pane-
ly opatřené dvěma vrstvami dřevovláknité 
izolace Steico therm (v tloušťkách 140 
a 60 mm), 60 mm širokou odvětrávanou 
mezerou z latí a kontralatí a obkladem ze 
svisle uložených fasádních prken tl. 20 
mm s opáleným povrchem.

Jižní celoprosklené stěny lze v případě potřeby zcela uzavřít posuvnými skládacími panely

Pohled do interiéru z obývacího pokoje přes jídelnu a kuchyň-
ský kout až ke dveřím vstupní haly…

…a naopak z jídelny na schodiště do ateliéru a přes obývací 
pokoj na terasu z výhledem na hladinu přehrady
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Podobnou konstrukci má také střecha 
objektu se sklonem 2 %, kde nosnou 
funkci plní CLT panely Novatop Element 
tl. 300 mm s minerální tepelnou izolací. 
Tyto panely jsou z vnitřní strany opatře-
né PVC parozábranou a laťovým roštem 
s 40 mm silnou minerální izolací pro 
ukotvení pohledových stropních palu-
bek. Shora jsou nosné panely potažené 
pojistnou hydroizolační fólií, na které jsou 
dále položené spádové klíny z extrudova-
ného polystyrénu XPS 200-50 mm, PVC 
hydroizolace, drenážní vrstva a ochranná 
vrstva z geotextilie, mechanicky přitížené 
50 mm silnou vrstvou kačírku.

Inštitút Vidieckej Architektúry

Druhou příčku v hodnocení odborné 
poroty obsadila slovenská student-
ka Fakulty architektury na VUT Brno 
Ludmila Jankovichová s dílem Inštitút 
Vidieckej Architektúry (česky Institut 
venkovské architektury). Je navržený pro 
umístění v blízkosti biodynamické farmy 
Tablehurst Farm v Anglii, ležící nedaleko 
vesnice Forest Row směrem na jih od 
Londýna, kde by měl sloužit jako místo, 
kde se člověku může dostat informací 
nejen o venkově a jeho architektuře 
(jak z minulosti, tak ze současnosti), ale 

také o možnostech využití dřeva a dalších 
přírodních materiálů (např. slámy, hlíny 
apod.) ve stavebnictví. Z tohoto důvodu 
se skládá ze dvou částí: z hlavní (stalé) 
provozní budovy sloužící jako zázemí 
celého objektu (s kavárnou, hlavním 
přednáškovým sálem a výukovým pros-
torem s knihovnou a malým přednáško-
vým sálem) a z kolem ní rozmístěných 
tzv. dočasných staveb, jejichž vzhled by 
se v průběhu roku měnil pod rukama 
účastníků zde plánovaných worksho-
pů. Zmíněná Tablehurst Farm, která 
se na rozdíl od historických zvyklostí 
nerozprostírá kolem řeky, ale směrem 
do kopce, byla pro autorku hlavním in-
spirujícím faktorem při tvorbě architekto-
nického konceptu hlavní budovy Inštitútu 
Vidieckej Architektúry, situovaného do 
svažitého prostoru nad jezerem, kdy, jak 
říká, přemýšlela nad tím, jak lidé ovlivňují 
zemi, a že po každé stavbě zůstane zá-
řez do krajiny. Hlavní budovu, tvořenou 
šesti vzájemně propojenými hmotami, 
situovala přístupovou stranou k severu, 
kde je zčásti zapuštěna do terénu. Tímto 
zapuštěním dosáhla u hlavní (středové) 
haly téměř třímetrového převýšení mezi 
vstupním prostorem, umožňujícím bez-
bariérový přístup do sousedních hal 
s restaurací a kavárnou (napravo) či 
s knihovnou (nalevo) a samotným hlav-
ním přednáškovým sálem. 
„A práve tu sa hrám so zárezom v zemi, 
ako som písala vyššie. A to tak, že každá 
stavba vytvorí zárez, ale nie vždy si toho 
všimneme. Ja som chcela tento pocit 
trochu vyzdvihnúť. Tým, že vojdeme do 
priestoru z jednej strany priamo z teré-
nu a potom zídeme na inú úroveň a sme 
zase na teréne, som chcela podchytiť 
aj zmenou výšky odkvapu drevených 
rámov. Výška odkvapu lemuje sklon 
terénu, tak aj vo vnútri vidíme, že terén 
sa vonku mení a budova je zarezaná do 
zeme. Zaujímavý moment vzniká aj keď 
kráčate popri oknách, ktoré nemenia 
svoju veľkosť, ale konštantne sa dvíhajú 

Náhled dispozičního uspořádání objektů Inštitútu Vidieckej Architektúry

Půdorys a příčný řez rodinného domu u Lipna ovlivněné horizontalitou / vertikalitou
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hore s terénom aj odkvapovou výškou, 
a tak vnímate aj terén dvíhajúci sa okolo. 
Hrebeň strechy sa ale nemení, jeho výš-
ka je v priebehu celej stavby rovnaká, čo 
umožnuje viacej svetla prichádzajúceho 
z juhu preniknúť do vnútra,” vysvětluje 
autorka s tím, že tento koncept s otevře-
ným stropem, připomínajícím strop staré 
stodoly, je použitý v hlavních prostorách 
určených pro veřejnost, kde se bude 
potkávat více lidí. V objektech spojova-
cích chodeb s toaletami a nad kuchyní 
jsou stropy a střechy rovné.
Z hlediska konstrukčního je trvalá stavba 
navržena jako dřevostavba založená na 
izolované betonové desce tl. 200 mm. 
Nosnou funkci plní těžký dřevěný skelet 
(přiznaný zevnitř) z lepených CLT profilů 
o průřezu 400x120 mm (pro obvodové 
stěny) a 350x120 mm pro střechy, které 
jsou v úrovni stropu zpevněné šikmými 
a vzájemně překříženými prvky o průřezu 
250x90 mm. Obálku bočních obvodo-
vých stěn ve spodní části pod okny tvoří 
cihelná zídka z vnitřní 20 mm silnou omít-
kou. Zvenčí je zídka opatřena tepelnou 
izolací z pěnového skla tl. 150 mm, hyd-
roizolačním asfaltovým pásem a dřevě-
ným odvětrávacím roštem z vertikálních 
latí 40x30 mm pro upevnění vertikálního 
fasádního obkladu z palubek 150x25 
mm ze dřeva jedlého kaštanu. Ve vyšších 
partiích bočních stěn a u stěn bez oken 
je obvodový plášť navržený jako dřevěný 
rám s vloženou tepelnou izolací ze sliso-
vané slámy o tloušťce 400 mm, který je 
zevnitř opláštěný 20 mm silnou hliněnou 
omítkou a zvenčí difúzně otevřenou DHF 
deskou. Na ni je dále aplikována vnější 
dešti odolná omítka nebo horizontální 

latě 40x30 mm pro upevnění fasádní-
ho obkladu ze svisle uložených profilů 
150x25 mm. Čelní částečně nebo celo-
prosklené obvodové stěny mají základ 
v nenosných předsazených svislých 
hranolech. Střešní plášť je navržen ve 
směru zevnitř ven ve složení:

 prkenný pohledový záklop (150x25 
mm),

 parozábrana,
 nosný rám z lepených 400 mm širo-
kých prvků vyplněný tepelnou izolací 
se slámy z místní farmy,

 ochranné pletivo proti škůdcům,
 ventilační mezera z kontralatí 60x30 
mm,

 hydroizolace,
 střešní latě 50x20 mm,
 hliněné tašky o rozměrech 350x200 
x30 mm.

Stejné hliněné tašky, zhotovené z dosta-
tečných zásob jílu u jezera, by byly pou-
žité také pro zastřešení výše zmíněných 
dočasných staveb, umístěných v okol-
ním terénu na vodorovných plochách 
ohraničených gabiony, bránícími sesuvu 
zeminy ze svahu. Tyto stavby, připomína-
jící seníky či větší krmelce, jsou navrženy 
s jednoduchou dřevěnou konstrukcí zho-
tovenou v kombinaci nosných dubových 
kůlů, doplněných střešními smrkovými 
či jedlovými prvky. Tyto konstrukce by 
účastníci workshopů vždy na začátku 
srpna (po žních) měli možnost zevnitř 
zateplit balíky slámy z blízké Tablehurst 
Farm a vytvořit si tak malé domečky, ve 
kterých by přespávali. Později na začát-
ku zimy by se toto dočasné ubytování 
rozebralo a sláma se vrátila na farmu jako 
podestýlka pro zvířata.

Severný pohľad 1:150
Pohľad z cesty

Južný pohľad 1:150
Podhľad od jazera

Hlavní provozní budova ze severní vstupní strany a z jihu od jezera

Pôdorys 1:150

Hlavná budova Inštitútu Vidieckej Architektúry
1.01 Kuchyňa, sklady, zázemie, +1.485
1.02 Reštaurácia/Kaviareň, +1.485
1.03 Reštaurácia/Kaviareň, +2.640
1.04 Terasa, +2.640
1.05 WC, +2.640
1.06 Chodba, +2.640
1.07 Vstupný priestor, +2.640
1.08 Prednášková hala, 0.000
1.09 Chodba, +2.640
1.10 Recepcia. +2.640
1.11 WC, +2.640
1.12 Knižnica, +2.640
1.13 Malá prednášková miestnosť, +1.485

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06
1.07

1.08

1.09

1.10 1.11

1.12

1.13

Půdorysné řešení hlavní provozní budovy
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Účastníci rokovania skonštatovali, že je 
pozoruhodné, do akej šírky sa vyprofi-
lovala činnosť ZSD SR a šírka priorít, 
na ktoré aj v uplynulom roku upria-
mili v ZSD SR svoju pozornosť. Azda 
najviditeľnejšia je na výstave Nábytok 
a bývanie v Nitre, kde sa opäť sústre-
dili na účasť vystavovateľov v Pavilóne 
slovenských výrobcov nábytku a moder-
ných drevodomov. Podobnú pozornosť 
venujú predovšetkým drevostavbárske 
firmy výstave CONECO v Bratislave, 
pre ktorú v roku 2017 pripravili nielen 
výstavné expozície ale aj tradičný od-
borný program.
ZSD SR intenzívne spolupracoval v rám-
ci Republikovej únie zamestnávateľov 
(RÚZ) a Rady ministra pri príprave a re-
alizácii nového zákona o odbornom 
vzdelávaní. Zväz je garantom pre duálne 
vzdelávanie, v rámci ktorej sa podieľal 
na pasportizácii stredných odborných 
škôl v drevárskom rezorte, spolupra-
cuje s vybranými strednými odbornými 
školami, garantuje odbornú stránku 
vzdelávania v rezorte DSP. Je to dôleži-

Valné zhromaždenie ZSD SR potvrdilo oprávnenosť 
existencie i programové priority zamestnávateľskej 
organizácie drevárov a nábytkárov Slovenska

Pravidelné výročné stretnutie konateľov významných firiem, ktoré 
pôsobia v drevospracujúcom priemysle a sú členmi zamestnávateľ-
ského Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) splnilo očakávania. 
10. novembra 2017 na Štrbskom Plese v hoteli PATRIA členské 
spoločnosti ZSD SR bilancovali svoje pôsobenie v roku 2017, ako 
aj ročný odpočet hospodárenia a činnosti. Navyše to bolo v roku 
20. výročia existencie zamestnávateľskej organizácie, ktorá v rámci 
lesnícko-drevárskeho komplexu Slovenskej republiky dôsledne presa-
dzuje záujmy podnikateľských subjektov v drevospracujúcej branži.

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR

Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: autor a archív ZSD SR

Z pracovnej časti Valného zhromaždenia ZSD SR
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té predovšetkým z pohľadu skvalitnenia 
výchovy strených odborných kádrov pre 
pracovný trh v DSP.
Je dôležité, aby sa v budúcom období 
ZSD SR sústredil na efektívnu komu-
nikáciu a spoluprácu s rozhodujúcimi 
partnermi v lesníckom a drevárskom 
segmente.

Predstavenstvo ZSD SR 
na roky 2018 – 2019

V tomto roku si ZSD SR zvolil aj no-
vých reprezentantov v Predstavenstve 
ZSD SR na dvojročné funkčné obdo-
bie:

 I ng .  Kve tos l a va  Ded ins ká , 
D-NÁBYTOK ING. KVETOSLAVA 
DEDINSKÁ, Lučenec –predsedníč-
ka SOSN ZSD SR

 Ing. Milan Benco, TATRA TIMBER 
Logistik, a. s., Banská Bystrica – 
predseda DS ZSD SR

 Ing. Igor Patráš, Trendwood – twd, 
s. r. o., Banská Bystrica – predseda 
NS ZSD SR

 Ing. Roman Chovanec, EXCELLENT 
CD, s. r. o., Zvolen – predseda SDTM 
ZSD SR

 Ing. Róbert Lukáč, WHC, s. r. o., 
Bratislava – predseda SD ZSD SR

 Ing. Ján Báťka (DS), ROVEN, spol. 
s r. o., Hriňová

 Ing. Martin Graňák (NS), MATERASSO 
Slovakia, spol. s r. o., Oravské Veselé

 Radoslav Tkáč (NS), Antares Euro-
trade, spol. s r. o., Zlaté Klasy – Rastice

 Ing. Pavol Král (SDTM), KRÁL, spol. 
s r. o., Žilina

 Ing. Ján Sitek (SD), DREVODOM 
ORAVA, s. r. o., Podbiel

 Ľuboslav Kuzmin (SD), a.l.k. export-
-import trade spol. s r. o., Slovenská 
Ľupča

 Ing. Jakub Čajko (SD), TEPORE, 
s. r. o., Bratislava

 Marian Podhorský (SD), DREVODOM 
ŽILINA, s. r. o., Žilina

 Ing. Ivana Pittnerová (SOSN), IDEA 
NÁBYTOK, Ing. Ivana Pittnerová, 
Nitra

 PhDr. Peter Zemaník, generálny sek-
retár ZSD SR

Prezidentom ZSD SR bol zvolený 
Ing. Igor Patráš.

20. výročie vzniku ZSD SR pripravilo 
primeraný rámec, aby si „zväzáci“ pri-
pomenuli cestu, ktorou ZSD SR od 
začiatku prešiel. Stalo sa tak v rámci 
slávnostného večera, ktorého hlav-
nou hviezdou bol Martin Babjak, člen 
Opery Slovenského národného divadla. 
Svojím originálnym vystúpením potvrdil, 
že je nielen Stredoslovák, ale aj fanúšik 
a obdivovateľ dreva.

Ocenenia

Súčasťou večera bolo aj ocenenie 
osobností a kolektívov, ktoré najviac 
prispeli k rozvoju drevospracujúceho 
priemyslu na Slovensku a svojou prá-
cou pomáhali formovať ciele a výsledky 
ZSD SR.

Valné zhromaždenie 
Zväzu spracovateľov dreva SR
Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
10. a 11. november 2017

Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby

Partneri Valného zhromaždenia

Mediálny partner ZSD SR

Generálny partner Valného zhromaždenia

Partneri ZSD SR

Drevárska sekcia
ZSD SR

ROKOV
PRE
DREVO

Pohľad na účastníkov Valného zhromaždenia ZSD SR
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Predstavenstvo ZSD SR udelilo dva 
tituly „Čestný člen ZSD SR“.
Získali ho: Ing. Antonín Juříček, bývalý 
konateľ Bučina DDD, spol. s r.o. Zvolen 
a Technická univerzita Zvolen, za ktorú 
cenu prebral Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf 
Kropil, PhD., rektor univerzity.

Predstavenstvo ZSD SR vyjadrilo poďa-
kovanie Za dlhoročnú konštruktívnu 
spoluprácu a podporu rozvoja dre-
várskeho priemyslu. 
Získali ho: Republiková únia zamestná-
vateľov, prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., 
prof. Ing. Anton Osvald, CSc., LESY SR, 
š.p., Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR.

Za vytrvalú a efektívnu podporu 
ZSD SR pri príležitosti 20 rokov pô-
sobenia ZSD SR získali diplom:
Trendwood – twd, s.r.o., Banská Bystri-
ca, D-nábytok, Lučenec, Fines, a.s., 
Žilina, GKT, s.r.o., Topoľčany, ForDom, 
s.r.o., Zvolen, Drevodom Orava, s.r.o., 
Podbiel, KRÁL, s.r.o., Žilina, StrojCad, 
s.r.o., Michalovce, Rettenmeier Tatra 
Timber, s.r.o., Liptovský Hrádok, 
IDONA, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, 
IW Trend, s.r.o., Bratislava, agrokomplex 
– NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Nitra, š.p.

Už neodmysliteľnou súčasťou spoločen-
ského programu na valnom zhromaždení 
je aj tradičný turnaj v bowlingu o Putovný 
pohár prezidenta ZSD SR. V tomto roku 
súťažili štyri družstvá: Drevárska sekcia 
(DS), Nábytkárska sekcia (NS), Sekcia 
obchodníkov so slovenským nábytkom 
(SOSN) a Sekcia drevostavieb (SD). 
Svoju víťaznú pozíciu s prehľadom ob-
hájili drevostavbári.

Bodkou za vydareným podujatím bola spoločná prechádzka odvážlivcov, ktorí sa nedali odradiť ani nevľúdnym počasím

Hlavnou hviezdou slávnostného večera k 20. výročiu ZSD SR bol člen Opery SND 
Martin Babjak (druhý sprava)

Družstvo Sekcie drevostavieb pri preberaní víťaznej trofeje z rúk prezidenta ZSD SR
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DOVOZCI - VÍTE OPRAVDU CO DOVÁŽÍTE? 

Veškeré výrobky ze dřeva dovážené ze zemí mimo EU podléhají legisla�vě 
týkající se legální těžby dřeva, která musí být doložena patřičnými dokumenty.

Polínko....
Řezivo, MDF desky, 
překližky, papír.....

I pokud se nejedná jednoznačně o dřevěné výrobky a dřevo, 
může vaše zboží dřevo obsahovat, aniž tušíte. 

A může se jednat o výrobky z nelegální těžby dřeva. 
Informujte se včas o vašich legisla�vních povinnostech. 

Předejdete �m případným pos�hům při kontrole.

EU č. 995/2010 - Nařízení EU pro� obchodu s nezákonně vytěženým dřevem
 a s výrobky ze dřeva

www.uhul.cz

http://www.imaczech.cz
http://www.uhul.cz
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informace ačn

V pondělí 30.10.2017 byla na půdě Hospodářské komory ČR v Praze předána 
Ocenění INVESTICE ROKU 2017 VE VÝROBĚ NÁBYTKU. Ocenění byla udělena 
ve dvou kategoriích:
1. Malé podniky a drobné podniky
2. Velké a střední podniky

Ocenění za Investice roku 2017 
byla předána

Ocenění INVESTICE ROKU 2017 VE 
VÝROBĚ NÁBYTKU vyhlásila Asociace 
českých nábytkářů na začátku září 2017 
s cílem přitáhnout pozornost potenciál-
ních zákazníků ke kvalitě výsledného vý-
robku – nábytku a posílit argumentaci 

výrobců při odůvodňování ceny výrobků. 
AČN chce touto novou iniciativou před-
stavit moderně vybavené nábytkářské 
provozy v České republice, zviditelnit 
oceněné společnosti a tím pomoci 
i celkovému vnímání oboru. Medializací 

soutěž přispěje k cílenému zvyšování 
povědomí o české výrobě nábytku 
a průmyslovém oboru výroby nábytku.
Ocenění má rovněž ukázat zájemcům 
o zaměstnání v oboru výroby nábytku, že 
tento obor má budoucnost. Že v oboru 
výroby nábytku budou rozvíjeny jejich 
profesní znalosti a zkušenosti. Cena 
má také za cíl motivovat výrobce nábytku 
k moderním investicím a tím přispět ke 
zvyšování jejich konkurenceschopnosti 
na domácím i zahraničním trhu.
V letošním 1. ročníku soutěže ocenění 
„INVESTICE ROKU 2017 VE VÝROBĚ 
NÁBYTKU“ získali:
V kategorii „Malé podniky a drobné 
podniky“ byla na návrh odborné ko-
mise oceněna Asociací českých ná-
bytkářů společnost JN Interier Česká 
republika, s.r.o.
Ocenění bylo uděleno za investici 
do nové velkoplošné formátovací pily 
Schelling FH 4430/330-M, olepovačky 
hran OTT Tornado plus a lakovací kabi-
ny TETRIS 354SSV. Do určité míry se 

V kategorii „Malé podniky a drobné podniky“ získala ocenění společnost JN Interier 
Česká republika, s.r.o.

Ocenění bylo uděleno za investici do nové velkoplošné formátovací pily Schelling FH 4430/330-M, olepovačky hran OTT 
Tornado plus a lakovací kabiny TETRIS 354SSV
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sice jedná o obnovu starých technologií, 
nové zařízení však přinese zdokonalení 
a zkvalitnění procesu výroby.
Štěpán Vondrášek, obchodní ředitel 
společnosti vysvětluje: „Využíváme 
příznivou dobu pro investice do nových 
technologií, tak abychom našim zákaz-
níkům dodávali ještě lepší kvalitu našeho 
nábytku. V letošním roce jsme do výroby 
pořídili tři nové technologie, které nám 
pomáhají uspokojit očekávání zákazníků. 
Děláme zakázkovou výrobu, každý díl je 
jiný, má jiný rozměr a specifickou barvu.“ 
Ve společnosti JN Interier dlouhodobě 
vyvíjí provázanost vlastního softwaru 
s výrobou. Vlastní aplikace umožňuje 
zefektivňovat a zkvalitňovat průběh za-
kázky firmou. Štěpán Vondrášek dále 
říká: „Nákup lakovací kabiny je reakcí 
na trendy ve výrobě nábytku, reaguje-
me tím na zvýšený podíl lakovaných dílů 
ve výrobě – navýšení podílů lakování 
je oproti předchozím 4–5 rokům cca 
o 250 % větší. Nákup nové moderní 
lakovací kabiny s větší kapacitou nám 
umožňuje uspokojovat potřeby lakování 
pouze ve vlastní produkci.“ Nová techno-
logie přinesla společnosti také urychlení 
procesu a zefektivnění výroby.
V kategorii „Velké a střední podni-
ky“ byla na návrh odborné komise 
oceněna Asociací českých nábyt-
kářů společnost JELÍNEK – výroba 
nábytku s.r.o.
V roce 2017 realizuje firma JELÍNEK – 
výroba nábytku s.r.o. projekt rozšíření 
vývojové a inovační kapacity společ-
nosti. Projekt spočívá v zakoupení no-
vého 5osého CNC obráběcího centra 
HOMAG Venture BMG 311/60/F/K. 
To je však pouze část projektu. V rámci 
technické přípravy výroby vzniklo zcela 
nové Oddělení vývoje a inovace. Toto 
oddělení je vybaveno dvěma výkonnými 
počítači s příslušenstvím, CAD software 
SolidWorks a SWOOD Design, softwa-
re SWOOD CAM SolidWorks a postpro-
cesorem pro převod dat na zmíněné 
5osé CNC obráběcí centrum HOMAG 
Venture. Investice usnadňuje a zejmé-
na urychluje vývoj nových typů nábytku. 
Vytvoření samostatného vývojového od-
dělení znamená pro společnost JELÍNEK 
– výroba nábytku změnu stávající organi-
zační struktury. Dochází ke změně stáva-
jících firemních procesů. Tomáš Jelínek 
k realizované investici říká: „Investice 
přináší větší specializaci a konkrétní od-
povědnost jednotlivých pracovníků. Naše 
očekávání jsou zejména rychlejší reakce 
na externí i interní potřeby v oblasti inova-
cí a vývoj vlastních výrobků.“

Zdroj: Tisková zpráva AČN

V kategorii „Velké a střední podniky“ byla oceněna společnost JELÍNEK – výroba 
nábytku s.r.o.

Ocenění bylo uděleno za investici do nového 5osého CNC obráběcího centra 
HOMAG Venture BMG 311/60/F/K a nového Oddělení vývoje a inovace s výkonným 
hardwarovým a softwarovým vybavením

Partneři Ocenění Odborný mediální 
partner Ocenění

Záštitu poskytuje

Generální partner 
Ocenění
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Súčasný 13. ročník medzinárodnej 
súťaže o Cenu prof. Halabalu hodno-
til 54 projektov, ktoré tvorili záverečné 
a semestrálne práce 1. a 2. stupňa vy-
sokoškolského dizajnérskeho štúdia. 
Zúčastnili sa ho študenti 6 univerzít a vy-
sokých škôl zo SR a ČR. Úroveň prác 
hodnotila odborná porota, ktorá okrem 
ocenených prác v 4 kategóriách vybra-
la aj tri desiatky prác pre rovnomennú 
výstavu v SNG na Zvolenskom zámku. 
Výstava bola prístupná od 9. novembra 
do 3. decembra 2017. Z ocenených 
prác je najviac z Katedry dizajnu nábytku 
a interiérov DF TU Zvolen. Kurátorkou 
výstavy a patrónkou priebehu súťaže 

bola MgA. Katarína Boborová, ArtD. 
Čestnú kuratelu tvoril prof. Ing. Štefan 

Schneider, PhD., ktorý vyrastal pod 
priamym pôsobením prof. Halabalu.

Najlepšie projekty 
študentského nábytkového 
a interiérového dizajnu

Z ocenených projektov sme vybrali oce-
nenia 13. ročníka ktoré získali študenti 
slovenských škôl.
Hlavnú cenu v 1. kategórii Dizajn nábyt-
ku (klauzúrne práce – semestrálne) zís-
kala stolička INA, autor Miroslav Truben 
– Vysoká škola výtvarných umení 

v Bratislave, vedúci práce doc. Mgr. 
Miroslav Debnár. Dizajn stoličky je 

založený na výraznej re-
dukcii objemu materiálu 
na sedenie. Je pokusom 
o vytvorenie novej archi-

Cena prof. Jindřicha Halabalu 2017

Prínos profesora Jindřicha Halabalu, ktorý patrí medzi výrazné osobnosti nábytkárskej tvorby bý-
valého Československa v 20. storočí, vyzdvihli a naplno ocenili v roku 2004. Od medzivojnového 
obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania nové-
ho, moderného životného štýlu. Počas pôsobenia na VŠLD vo Zvolene vychovával nových tvorcov 
nábytku aj na Slovensku. Drevárske fakulty vo Zvolene a v Brne sa pri príležitosti storočnice naro-
denia profesora Halabalu dohodli na založení každoročnej súťaže študentov dizajnu nábytku, ktorá 
nesie jeho meno. Organizátorom v nepárnych rokoch je Technická univerzita vo Zvolene, v párnych 
Mendelova univerzita v Brne.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív ocenených študentov

Stolička INA, autor Miroslav Truben – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 
vedúci práce doc. Mgr. Miroslav Debnár

Nábytok KIDO, autorka Štefánia Sekanová – Slovenská technická univerzita v Brati-
slave, vedúci práce prof. akad. soch. Peter Paliatka
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tektúry. Zmenšením sedacej plochy sa 
musí zmeniť štýl sedenia, ktorý zabra-
ňuje nevhodnému skrčenému sedeniu. 

Oceneným v 2. kategórii Dizajn nábytku 
(záverečné práce 1. a 2. stupňa štú-
dia) bol nábytok KIDO, autorka Štefánia 
Sekanová – Slovenská technická uni-
verzita v Bratislave, vedúci práce prof. 
akad. soch. Peter Paliatka. Súprava 
úložných prvkov je určená do detskej 
izby. Predné plochy sú z perforovanej 
preglejky, ktorá sa v určitej podobe 
opakuje na každom kuse kolekcie. 
Perforácie na bočných stenách umož-
ňujú pripevňovanie rôznych doplnkov. 
KIDO charakterizuje variabilita a indivi-
dualizácia. Staršie deti si prispôsobu-
jú nábytok svojim potrebám v súlade 
s vekovým vývojom. Návrh konštrukcie 
nábytku je neutrálnou minimalistickou 
estetikou.

Vo 4. kategórii Dizajn interiéru (záve-
rečné práce 1. a 2. stupňa štúdia) zís-
kalo hlavnú cenu Kultúrno-remeselné 
centrum s galériou, autor Peter Kortiš 
– Technická univerzita vo Zvolene, ve-
dúca práce Ing. Iveta Melicherčíková. 
Prácu tvorí návrh rekonštrukcie nevy-
užitej kotolne v Detve. Pôvodná stav-
ba je nahradená novou funkciou, aby 
vytvorila verejný priestor pre centrum 
voľného času. Zameranie práce je na 
ľudovú tvorbu a kultúru. Interiér na prí-
zemí tvorí remeselná dielňa, oddychová 
zóna a vstupný priestor. Na podlaží je 
galéria (prednáškový priestor) formou 
spoločenskej miestnosti a kancelárie. 
Projekt má prinavrátiť život opusteným 
stavbám a využiť potenciál rozľahlého 
priestoru s moderným dizajnom.

Organizovanie 13. ročníka prostredníc-
tvom zvolenskej školy umožnila širší vý-
ber záverečných a semestrálnych prác 
z Katedry dizajnu nábytku a interiéru DF 
TU Zvolen.

Na formovaní študentov pri tvorbe súťaž-
ných prác sa podieľali ako vedúci peda-
gógovia najmä Ing. Zuzana Tončíková, 
ArtD. – 3 ocenené práce a doc. MgA. 
Marián Ihring, ArtD. – 2 ocenené práce.

Perforácie na stenách nábytku KIDO umožňujú pripevňovanie rôznych doplnkov podobne, ako je to napríklad pri stenách 
na náradie určených pre domácich majstrov a umožňuje dieťaťu prispôsobovať nábytok aktuálnym potrebám i meniacim sa 
požiadavkám na základe veku

Kultúrno-remeselné centrum s galériou, autor Peter Kortiš – Technická univerzita 
vo Zvolene, vedúca práce Ing. Iveta Melicherčíková
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Náročnost roste

Úkolem praktické části soutěže bylo vy-
robit čalouněnou podnožku s tlačnými 
pružinami (čalouněný rám vložený do 
podnoží z masivního dřeva).
Organizátoři se rozhodli držet nastole-
ný trend ve zvyšování náročnosti zadání 
praktické části, která by se tak měla co 
nejvíce přibližovat praxi. Během osmi-
hodinové „pracovní doby“, rozdělené 
po 4 hodinách do dvou dnů, museli 
soutěžící zvládnout výrobu kompletního 
čalounění, které obsahovalo prvky kla-
sické technologie i soudobé výroby při 
použití nových materiálů a technologií. 
Činnosti zahrnovaly: Vyměření a upev-
nění textilních tkaných popruhů, výběr, 

rozmístění a přišití dvoukuželových tlač-
ných pružin, provedení hlavní a vedlejší 
vazby pružin, upevnění hranového drá-
tu, upevnění technické textilie na vázaný 
pružinový základ, olepení boků, nalepe-
ní pojené PUR pěny a PUR pěny jako 
tvarovací vrstvy, přetažení rounem, po-
tažení, výroba knoflíků na bodové vtahy, 
příprava šablony pro vtahy, provedení 
vtahů a začištění spodní plochy sedáku.
Postup měli navíc ztížen tím, že poskyt-
nutá výkresová dokumentace neobsa-
hovala úplně všechny detaily, a tak se 
museli u některých činností sami rozhod-
nout pro správný technologický postup.
Na průběh soutěže jako vždy dohlíže-
la tříčlenná hodnoticí komise v čele 
s Ing. Helenou Prokopovou, cechmis-
trem Cechu čalouníků a dekoratérů. 
Hodnotila nejen přesnost provedení 
a vzhled, který je pro finální čalouněný 
výrobek rozhodující, ale i jednotlivé ope-
race v průběhu výroby, jako je příprava 
dílů a podsestav, přesnost měření, tech-

nické postupy dílčích operací nebo fak-
tory ovlivňující bezpečnost práce (pořá-
dek na pracovišti apod.).
I přes vyšší časovou náročnost některých 
operací se tentokrát všem družstvům po-
dařilo svůj výrobek dotáhnout do finální 
podoby. Nicméně splnění časového li-
mitu ještě neznamenalo, že byla splněna 
také kvalitativní kritéria, která především 
rozhodovala o umístění soutěžících.

Pohledem komise

Odbornou úroveň průběhu soutěže 
zhodnotila předsedkyně komise Ing. 
Helena Prokopová: „Letošní soutěžní 
klání zvýšilo nároky na soutěžící o po-
žadavek, který klade současnost na 
čalounické odborníky, to je požadavek 
kreativity. Přitom ale musela být dodr-
žena pravidla obsažená v základní ča-
lounické normě ČSN 91 0015. Takže 
prvním úskalím byla nutnost zkontrolovat 
si opracování rámu a obroušení všech 

V Brně se utkalo sedm družstev 
mladých čalouníků

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2017 proběhl na brněnském Výstavišti u příležitosti Veletrhu středních 
škol již 7. ročník Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v oboru vzdělávání 33-59-H/01 Čalouník. Soutěž 
odborných dovedností vyhlásil Cech čalouníků a dekoratérů a organizačně zabezpečila Střední škola 
stavebních řemesel Brno-Bosonohy. O hodnotné ceny od partnerů soutěže se letos utkalo sedm 
dvojčlenných družstev včetně jednoho družstva ze Slovenska.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Úkolem účastníků letošního 7. ročníku Mistrovství ČR s mezi-
národní účastí v oboru vzdělávání 33-59-H/01 Čalouník bylo 
vyrobit čalouněnou podnožku s tlačnými pružinami

Soutěže se zúčastnilo sedm dvojčlenných družstev včetně 
jednoho družstva ze Slovenska
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hran, přes které budou čalounické mate-
riály namáhány, na poloměr 3 mm. Dále 
bylo nutné si dobře rozměřit popruho-
vání, což vyžadovalo schopnost měřit 
a počítat. Řádné napnutí při horním 
popruhování textilních tkaných popruhů 
a jejich provázání plátnovou vazbou 
bylo základem výsledné kvality sedad-
la. Správné rozmístění tlačných dvou-
kuželových pružin, náročnost připevnění 
k rámu z tvrdého dřeva telegrafními svor-
kami, správné přišití na křížení popruhů 
– na každý dvěma stehy dostatečně od 
sebe vzdálenými – a vazba hlavní a ved-
lejší prováděná místo vázacím motouzem 
lněnými nitěmi (100% lněná příze), byly 
dalšími náročnými úkony, plně ovlivňují-
cími výsledný vzhled a kvalitu sedadla. 
Tvarování a správné upevnění hranového 
drátu k pružinám ovlivňuje vzhled a kva-
litu výsledného čalounění. Ale špatné 
tvarování konců hranového drátu a ne-
dostatečné upevnění drátu k závěrným 
závitům pružin může zapříčinit poško-
zení měkkých čalounických materiálů 
nebo vznik nežádoucího zvukového 
efektu při používání. Po těchto opera-
cích následoval přechod mezi klasickou 
a soudobou technologií. U klasické by 
následovalo překrytí hustou jutou, což 

by dále vyžadovalo přišití textilie k pruži-
nám a hranovému drátu a přibití k rámu. 
Avšak místo juty byla pro izolaci pruži-
nové kostry použita plsť vpichovaná do 
nosné mřížky (JATEX). A zde se poprvé 
způsoby upevnění plsti diametrálně liši-
ly, protože to není obvyklá technologie. 
Někdo pracoval s vázanou konstrukcí 
jako s prefabrikovanou pružinovou ko-
strou, což nebylo správně, protože ko-
vové svorky mohou při užívání poškodit 
upevnění drátu i vazby. Lišil se i způsob 
upevnění ručně zhotovených knoflíků. 
Ovšem hotové taburety se z pohledu 
uživatele jeden od druhého odlišovaly 
jen minimálně.“

Vítězství pro všechny

Jak ve svém proslovu během slavnostní-
ho závěrečného ceremoniálu zdůraznila 
Ing. Helena Prokopová, vítězi byli všichni, 
neboť důležitější než pořadí je účast, a ta 
byla letos velmi dobrá. Hlavním posláním 
Mistrovství je totiž „přehlídka řemesla“.
Nicméně i přesto šlo o soutěž a každá 
soutěž má své vítěze. Ohodnocení vý-
robků a průběžných výkonů mladých 
čalouníků porotou tedy i tentokrát ur-
čilo pořadí soutěžících družstev. Z prv-

ního místa se letos mohli radovat žáci 
SŠŘ a ZŠ Hořice Barbora Studničková 
a Josef Hampl. Druhou pozici obsadili 
Adéla Hrašková a Václav Barták ze SOU 
nábytkářského a SOŠ, s.r.o., Liberec 
a bronzovou medaili za třetí místo získa-
li Lucie Nebřenská a Ladislav Rybníček 
ze SŠSŘ Brno-Bosonohy. Na dalších 
pozicích se umístili:
4. Andrea Kolářová a Karolína Durnová, 

ISŠT Vysoké Mýto
5. Hana Batovcová a Jiří Machovec, 

SPŠ dopravní, Plzeň
6. Adriana Čuboňová a Nikola Kadu-

chová, SOŠDS Krásno nad Kysucou
7. Dongo Hoang Long a Dongo Hoang 

Vu, SŠ a MŠ Aloyse Klara Praha
První tři vítězná družstva si kromě medailí 
a diplomů odvezla domů také hodnotné 
ceny od partnerů soutěže. Kromě toho 
získala odborné publikace a od hlavního 
mediálního partnera soutěže roční před-
platné časopisu Dřevařský magazín. 
Hezkými cenami, medailemi a drobnými 
pozornostmi však byli odměněni i ostatní 
účastníci soutěže.
Hotové výrobky – čalouněné podnož-
ky – byly věnovány Firemní mateřské 
škole Lentilka, jejímž zřizovatelem je 
Jihomoravský kraj.

Časově i řemeslně nejnáročnější operací bylo připevnění a vy-
vázání tlačných dvoukuželových pružin

Jelikož výkresová dokumentace neobsahovala všechny detai-
ly, byla volba správného technologického postupu u některých 
činností na rozhodnutí soutěžících. Ne vždy se to ale podařilo

Lišil se např. způsob upevnění ručně zhotovených knoflíků
Tři nejlepší družstva 7. ročníku Mistrovství ČR s mezinárodní 
účastí v oboru vzdělávání 33-59-H/01 Čalouník
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Popularizátor výskumu a vedy 
v praxi drevárskeho odvetvia

Ocenenie v kategórii „Popularizátor vedy“ v rámci celoslovenského novembrového Týždňa vedy 
a techniky 2017 prevzal aj doc. Ing. Štefan Šteller, CSc. zo sekcie Slovenský drevársky výskumný 
ústav (SDVÚ), zaradenej do Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. (VÚPC) so sídlom v Bratislave.

Už 56 rokov patrí doc. Ing. Štefan Šteller, 
CSc. medzi hlavných aktérov rozvoja dre-
várskeho výskumu na Slovensku najprv 
ako výskumný pracovník a zodpovedný 
riešiteľ štátnych, rezortných a medziná-
rodných výskumných projektov, neskôr 
aj ako manažér a riaditeľ SDVÚ s česko-
-slovenskou pôsobnosťou. Paralelne ho 
poverili redaktorskou prácou pri redigo-
vaní drevárskeho vedeckého časopisu 
Wood Research, pôvodne pod názvom 
Drevársky výskum.
Prioritne sa zaslúžil o rozvoj výskumu po-
užitia dreva pre aglomerované materiály 
a na stavebné účely. Rodák z Brezna na 

budúci rok oslávi tvorivé osemdesiatiny. 
Štúdium na Drevárskej fakulte Vysokej 
školy lesníckej a drevárskej (VŠLD) vo 
Zvolene ukončil v roku 1961. Získané te-
oretické vedomosti sa snažil rozšíriť prá-
cou v ŠDVÚ Bratislava. Začal na pozícii 
výskumného pracovníka, po úspechoch 
ho preradili do tímu riešiteľov štátnych 
a rezortných projektov. Ako vedúci me-
dzinárodných projektov v oblasti kom-
plexného spracovania dreva sa detailne 
zaujímal o celú oblasť výskumu.
V rokoch 1967–1973 absolvoval dokto-
randské štúdium na VŠLD zamerané na 
náuku o nekovových materiáloch a sta-
vebných hmotách. Docentúru obhájil 
v roku 1994 vo vednom odbore Procesy 
spracovania dreva.
Ako riaditeľ SDVÚ v Bratislave v rokoch 
1991–2000 nadväzoval na prepojenie 
výskumu v stredoeurópskych krajinách. 
Organizoval úspešné zapojenie ústavu 
do európskych medzinárodných pro-
jektov. Zaslúžil sa o rozšírenie výskumu 
z akademickej sféry do praxe. Podieľal 
sa na výraznom rozmachu drevárskeho 
priemyslu vo veľkých priemyselných 
podnikoch. Bol členom vedeckých rád 
na Technickej univerzite vo Zvolene 
a Mendelovej univerzite v Brne. Pôsobil 
ako oponent diplomových prác, dok-
torandúr, habilitácií, inaugurácií, člen 
skúšobných komisií na univerzitách 
vo Zvolene a Brne, Stavebnej fakulty 
TU v Ko šiciach, Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave.
Viedol normalizačnú skupinu ISO-TC pre 
triedenie preglejovaných materiálov pod-
ľa vzhľadu. Využil skúsenosti z krátko-
dobých študijných pobytov v Poznani 
(1968), vo Fínsku (1973) pri spoznáva-
ní drevárskeho priemyslu so zameraním 
na výrobu preglejovaných materiálov, vo 
výskumnom ústave CNIIF v Leningrade 
(1973).

Rast periodicity 
karentovaného časopisu

Hneď po nástupe do ŠDVÚ sa podieľal 
na vydávaní časopisu Drevársky výskum, 
ktorý vychádzal od roku 1956. Nahradil 
redaktora Dr. Vladimíra Nečesaného a tri 
desaťročia (od roku 1987) je editorom 
a koordinátorom vydávania karentova-
ného odborného periodika. Odborné 
state vychádzali v slovenčine a češtine, 
neskôr aj v nemčine, ruštine, angličtine 
a poľštine. V ďalšom období vychádzal 
časopis štvrťročne v angličtine. Od roku 
1990 nastali problémy s financovaním 
vydávania časopisu. V roku 2000 doš-
lo k zmene názvu na Wood Research 
a od roku 2003 vydáva časopis VÚPC, 
úsek SDVÚ. Koncepciu vypraco-
val doc. Štefan Šteller v spolupráci 
s prof. Svätozárom Katuščákom a prof. 
Mariánom Babjakom. Vydávanie časo-
pisu od roku 1990 čiastočne financuje 
medzinárodné konzorcium niekoľkých 
univerzít.
Odborné periodikom pod vedením doc. 
Ing. Štefana Štellera, CSc. predstavuje 
už 62 vydaní časopisu. V posledných 
dvoch rokoch vychádza karentovaný 
časopis už 6-krát ročne pre veľký zá-
ujem o publikovanie zahraničných od-
borníkov. Časopis má abonentov vo ve-
deckých kruhoch nielen v Európe, ale 
aj v Ázii, Austrálii, na Novom Zélande 
a v Južnej Amerike.
Počas svojej výskumnej praxe a pri vydá-
vaní odborného časopisu publikoval vyše 
110 vedeckých prác. Prínos pôsobenia 
doc. Ing. Štefana Štellera, CSc. je pri 
výchove viacerých generácií vedeckých 
a výrobných odborníkov. Aj napriek vyš-
šiemu veku pokračuje na riešení projektu 
v prestížnom rámcovom programe EÚ 
pre podporu výskumu a inovácií Horizont 
2020.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív autora

Doc. Ing. Štefan Šteller, CSc. (*1938)
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výber aktualít

Vážení čitatelia,

s cieľom skvalitniť vašu informovanosť 
v odbore drevárskej a nábytkárskej 
výroby a podnikateľskej praxi vám pri-

nášame novú službu vo forme výberu 
upútaviek na najdôležitejšie a najza-
ujímavejšie aktuality z odborného 
informačno-spravodajského portálu 
www.drevmag.com, ktorý je den-

ne aktualizovaný kolektívom našich 
odborných redaktorov a prispievate-
ľov. Úplné znenie aktualít nájdete na 
portáli www.drevmag.com v sekcii 
INFORMAČNÝ SERVIS.

Veletrh pracovních příležitostí 2018 na ČZU v Praze
Uverejnené: štvrtok, 30. november 2017
Česká zemědělská univerzita v Praze připravuje i pro příští rok tradiční Veletrh pracovních pří-
ležitostí, jednodenní workshop, na kterém se sekávají studenti se zástupci firem. Pro výrobce 
z oboru zpracování dřeva je to příležitost oslovit budoucí absolventy Fakulty lesnické a dřevařské 
a případně i dalších fakult.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Nové bezpečnostné normy a manažérske predpisy
Uverejnené: štvrtok, 30. november 2017
Decembrové normy STN vo Vestníku pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ktorý vydáva 
ÚNM SR, prinášajú 123 nových noriem, platných v SR. Súčasne uvádzajú 14 zmien v normách 
a 7 opráv v doterajších predpisoch.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Drevený chrám takmer bez klincov, veža spojená drevenými klinmi
Uverejnené: utorok, 28. november 2017
Nový drevený pravoslávny chrám vysvätili v Snine. Zasvätený je veľkomoravskému kniežaťu 
sv. Rastislavovi. Chrám v nedeľu 26. novembra 2017 konsekroval pravoslávny arcibiskup prešov-
ský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav. Pravoslávni veriaci v Snine veria, že nový 
chrám bude slúžiť 300–400 rokov, ako ostatné drevené kostoly na severovýchodnom Slovensku.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Drevený štadión stačí nielen pre zápasy piatej ligy
Uverejnené: pondelok, 27. november 2017
Britský futbalový klub FC Forest Green Rover (založený v roku 1889) postaví najzelenší futbalový 
štadión na svete. Konštrukcia bude z lepeného dreva. Obsluhujú ho technológie poháňané udr-
žateľnými zdrojmi energie. Celý objekt má najnižší obsah uhlíka.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Důvěra spotřebitelů v EU je nejvyšší za posledních devět let
Uverejnené: piatok, 24. november 2017
Spotřebitelská nálada v rámci EU se během 3. čtvrtletí nadále zlepšovala a skončila na úrovni 
20,9 bodu. To je více nežli 19,1 bodu zaznamenaných na konci druhého čtvrtletí a nyní dosahuje 
hodnoty, jež byla naposledy dosažena na konci roku 2007.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Prohlídka projektu „Das Haus 2018“ s Lucií Koldovou
Uverejnené: štvrtok, 23. november 2017
„Světelné úrovně“ je to, co Lucie Koldová nazývá svým designem pro „Das Haus – Interiéry na 
scéně“. A jak název říká, všechno se zde v roce 2018 bude točit okolo světla a jeho významu 
pro život.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Pod Tatrami vzniká ekologická vesnice
Uverejnené: streda, 22. november 2017
V podhůří slovenských Tater v těsné blízkosti Popradu v katastru obce Mlynica vzniká jedinečný 
stavební projekt ekologické vesnice. Na více než stohektarovém pozemku vyroste na šedesát 
rodinných domků ze dřeva, nepálených cihel, hlíny, kamene či slámy.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis
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Pri projekte drevostavieb platili v minulosti iné predpisy ako v ostatných stavbách. Vplyvom nových 
materiálov a technológií sa rozdiely stierajú a stavebné dozorné inštitúcie umožňujú aplikáciu spoloč-
ných noriem. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uverejňuje vo vestníkoch nové 
STN platné od roku 2017. Takmer 40 nových noriem má spoločné zadanie a názov „Energetická 
hospodárnosť budov“. Pre projektantov je nevyhnutné sledovať vývoj, investori a realizátori dre-
vostavieb môžu cez normy skontrolovať výpočty a opodstatnenie použitých materiálov. 

Energetická hospodárnosť budov 
– výpočty podľa nových noriem 

 TNI CEN/TR 15459-2 (06 0004) Postupy ekonomického 
hodnotenia energetických systémov v budovách. Časť 2: 
Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15459-1, Modul MI-14 
(CEN/TR 15459-2:2017)

 TNI CEN/TR 12831-4 (06 0210) Metóda výpočtu projek-
tovaného tepelného príkonu. Časť 4: Vysvetlenie a opodstat-
nenie EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3 (CEN/TR 12831-4: 
2017) 

 STN EN 15316-1 (06 0227) Metóda výpočtu energetických 
požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 1: Všeobecné 
a energetické vyjadrenie výkonnosti (EN 15316-1: 2017)

 STN EN 15316-3 (06 0232) Metóda výpočtu energe-
tických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3: 
Systémy rozvodu tepla, chladu a teplej úžitkovej vody (EN 
15316-3: 2017)

 STN EN 15316-4-2 (06 0237) Metóda výpočtu ener-
getických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 
4-2: Systémy výroby tepla, systémy tepelného čerpadla 
(EN 15316-4-2: 2017)

 STN EN 15316-4-4 (06 0237) Metóda výpočtu energe-
tických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-4: 
Systémy výroby tepla, systémy kombinovanej výroby elektriny 
a tepla integrované v budovách (EN 15316-4-4: 2017)

 STN EN 15316-4-8 (06 0237) Metóda výpočtu ener-
getických požiadaviek systému a účinnosť systému. Časť 
4-8: Systémy výroby tepla, teplovzdušné a závesné systémy 
vykurovania, vrátane pecí (EN 15316-4-8: 2017)

 TNI CEN/TR 15316-6-3 (06 0237) Metóda výpočtu 
energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. 
Časť 6-3: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-3. Modul 
M3-6, M4-6, M8-6 (CEN/TR 15316-6-3: 2017)

 TNI CEN/TR 15316-6-5 (06 0237) Metóda výpočtu ener-
getických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 
6-5: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-2 Modul 
M3-8 (CEN/TR 15316-6-5: 2017)

 TNI CEN/TR 15316-6-6 (06 0237) Metóda výpočtu ener-
getických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 
6-6: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-3, Modul 
M3-8-3, M8-8-3 CEN/TR 15316-6-6: 2017

 TN CEN/TR 15316-6-8 (06 0237) Metóda výpočtu ener-
getických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 
6-8: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-5 (centrali-

zované vykurovanie a chladenie) Modul M3-8-5, M4-8-5, 
M11-8-5 (CEN/TR 15316-6-8: 2017)

 TNI CEN/TR 15316-6-10 (06 0237) Metóda výpočtu 
energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. 
Časť 6-10: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-5, 
Modul M3-7, Modul M8-7 (CEN/TR 15316-6-10: 2017)

 STN EN 15378-3 (06 0804) Vykurovacie systémy a sys-
témy na ohrev úžitkovej vody v budovách. Časť 3: Meraná 
energetická hospodárnosť (EN 14378-3: 2017)

 STN EN 13141-3 (12 7005) Vetranie budov. Skúšanie 
vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných 
priestorov. Časť 3: Odsávače pár na použitie v obytných 
priestoroch bez ventilátorov (EN13141-3: 2017)

 TNI CEN/TR 16798-4 (12 7015) Vetranie budov. Časť 4: 
Interpretácia požiadaviek v EN 16798-3. Vetranie nebyto-
vých budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizač-
né systémy Moduly M5-1, M5-4 (CEN/TR 16798-4: 2017)

 STN EN 15193-1 (36 0460) Energetická hospodárnosť 
budov. Modul M9. Energetické požiadavky na osvetlenie. 
Časť 1: Špecifikácie (EN 15193-1: 2017)

 STN EN 15459-1 (06 0004) Vykurovacie systémy a chla-
diace systémy s vodou ako teplonosnou látkou v budovách. 
Časť 1: Postupy ekonomického hodnotenia energetických 
systémov v budovách (EN 15459-1: 2017)

 STN EN 15316-2 (06 0237) Metóda výpočtu energe-
tických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2: 
Systémy odovzdávania tepla a chladu do priestoru (EN 
15316-2: 2017)

 STN EN 15316-4-3 (06 0237) Metóda výpočtu ener-
getických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 
4-3: Systémy výroby tepla, tepelné solárne a fotovoltické 
systémy (EN 15316-4-3: 2017)

 STN EN 15316-4-4 (06 0237) Metóda výpočtu energe-
tických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-4: 
Systémy výroby tepla, systémy kombinovanej výroby elektriny 
a tepla integrované v budovách (EN 15316-4-4: 2017)

 STN EN 15316-4-5 (06 0237) Metóda výpočtu energe-
tických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-5: 
Diaľkové vykurovanie a chladenie (EN 15316-4-5: 2017) 

 STN EN 15316-4-10 (06 0237) Metóda výpočtu energe-
tických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-10: 
Veterné systémy na výrobu elektriny (EN 15316-4-10: 2017) 
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 STN EN 15316-5 (06 0237) Metóda výpočtu energe-
tických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 5: 
Vykurovanie a skladovacie systémy úžitkovej teplej vody 
(nie chladenie!) (EN 15316-5: 2017)

 TNI CEN/TR 15316-6-2 (06 0237) Metóda výpočtu 
energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. 
Časť 6-2: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-2, Modul 
M3-5, M3-8-8 (CEN/TR 15316-6-2: 2017)

 TNI CEN/TR 15316-6-9 (06 0237) Metóda výpočtu ener-
getických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 
6-9: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15316-4-8 Modul 
M3-8-8 (CN/TR 15316-6-9: 2017)

 STN EN 15378-1 (06 0804) Vykurovacie systémy a sys-
témy na ohrev úžitkovej vody v budovách. Časť 1: Inšpekcia 
kotlov, vykurovacích systémov a systémov na prípravu teplej 
vody v domácnosti (EN 15378-1: 2017)

 TNI CEN/TR 15378-4 (06 0804) Merané energetická 
náročnosť. Časť 4: Vysvetlenie a opodstatnenie EN 15378-
3 Modul M3-10, M8-10 (CEN/TR 15378-4: 2017)

 STN EN 16798-5-1 (12 7015) Vetranie budov. Časť 5-1:  
Metódy výpočtu potreby energie pre vetracie a klimati-
začné systémy (Modul M5-6, M5-8, M6-8, M7-5, M7-8) 
Metóda 1: Distribúcia a výroba (EN 16798-5-1: 2017)

 TNI CEN/TR 16798-6 (12 7015) Vetranie budov: Časť 6: 
Interpretácia požiadaviek v EN 16798-5-1 a EN 16798-5-2. 

Metódy výpočtu potreby energie pre vetracie a klimatizačné 
systémy (Modul M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) 
(CEN/TR 16798-6: 2017)

 TNI CEN/TR 16798-8 (12 7015) Vetranie budov. Časť 9: 
Interpretácia požiadaviek v EN 16798-7. Metódy výpočtu na 
stanovenie prietokov vzduchu v budovách vrátane infiltrácie 
Modul M5-5 (CEN/TR16798-8: 2017)

 TNI CEN/TR 16798-10 (12 7015) Vetranie budov. Časť 
10: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-9. Metódy vý-
počtu potreby energie pre chladiace systémy (Moduly M4-
1, M4-4, M4-9) Všeobecne. (CEN/TR 16798-10: 2017)

 STN EN 16798-15 (12 0715) Vetranie budov. Časť 15: 
Výpočet chladiacich systémov (Modul M4-7). Akumulácia 
(EN 16798-15: 2017)

 TNI CEN/TR 16798-16 (12 7015) Vetranie budov. Časť 
16: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-15. Výpočet 
chladiacich systémov (Modul M4-7) (CEN/TR 16798-16: 
2017)

 TNI CEN/TR 16798-18 (12 7015) Vetranie budov. 
Časť 18: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-17. Návod 
na kontrolu vetracích a klimatizačných systémov (Moduly 
M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) (CEN/TR 16798-18: 2017)

 STN EN 16946-1 (73 0711) Inšpekcia automatizácie 
budov, riadenia a technického manažérstva budov. Časť 1: 
Modul M10-11 (EN 16946-1: 2007)

Začiatky Slovenského drevárskeho výskumného ústavu 
(SDVÚ) začali pred 70-timi rokmi. V Bratislave sa 27. sep-
tembra 1947 zišli predstavitelia českého a slovenského 
hospodárstva a lesného hospodárstva, aby riešili budúc-
nosť drevárskeho vývoja. Spoločne položili základný ka-
meň Československého výskumného ústavu drevárskeho. 
Predsedom 14-členného správneho zboru sa stal Ing. Imrich 
Janota. Zakladacia listina s oficiálnym názvom Drevársky vý-
skumný ústav je vystavená na pôde dnešného Výskumného 
ústavu papiera a celulózy, a.s. v Bratislave. Jeho súčasťou 
sa stal v roku 2003 už bývalý SDVÚ. 
ŠDVÚ mal od začiatku celoštátnu pôsobnosť. Postupne pre-
siahol hranice Československa a spolupracoval s viacerými 
inštitúciami v Európe. Zamestnával vyše 500 výskumných 
a administratívnych pracovníkov. Dosiahnuté výsledky ho 
radili k najväčším inštitúciám v Európe. 
Počas svojej existencie pomocou ŠDVÚ zaregistrovali okolo 
700 patentov. Vytvoril predpoklady pre priemyselné využitie 
bukového dreva v povojnovom období. Medzi najvýznamnej-
šie úspechy patrila experimentálna výroba OSB – dosiek 
z orientovaných štiepok, ktorá sa uskutočnila na Slovensku 
v rokoch 1970–75 ako prvá na svete. Zavedená bola aj prie-
myselná výroba bukových vodovzdorných preglejok. V ústa-
ve boli vypracované drevárske normy ČSN najmä materiálové 
a normy týkajúce sa použitia dreva na rôzne účely. Medzi 
významné aktivity patrila zbierka živých kultúr drevokazných 
húb, ktorá obsahovala okolo 200 kultúr. 
Po roku 1992 sa jeho pôsobnosť obmedzila len na Slovensko 
a vrátili sa k pôvodnému názvu SDVÚ. Veda, výskum a ino-
vácie stratili charakter centralizácie a v roku 2000 SDVÚ 
redukoval svoje aktivity podľa potrieb drevospracujúceho 
priemyslu. Priemysel v tých rokoch prechádzal významnými 
zmenami až do dnešnej podoby. Výskum v oblasti drevených 

stavieb sa venoval drevobetónovým spriahnutým stavebným 
prvkom a lepeným lamelovým nosníkom vystužených uhlíko-
vými pásmi. Aktuálny bol výskum v oblasti povrchovej úpravy 
dreva a vývoj nových aglomerovaných materiálov na báze 
lignocelulózových vlákien. 
Do jeho rámca služieb patril úsek Lignotesting, kde sa až 
do roku 2015 testovali vybrané druhy nábytku v jedinom 
akreditovanom skúšobnom laboratóriu na nábytok v SR.

LignoSilva spája potenciál lesníctva a drevárstva
Po svojom treťom sťahovaní do nových priestorov v janu-
ári 2015 sa začala nová éra úseku SDVÚ. V čase, keď sa 
v Európe preferuje ucelené bilancovanie materiálových tokov 
dreva – od pestovania, cez jeho spracovanie až po recyklá-
ciu a iné sekundárne využitie, začína sa kreovať myšlienka vy-
tvoriť spoločný lesnícko-drevársky koncept aj na Slovensku. 
Úspešne riešenie tzv. teamingového projektu LignoSilva 
v rámci európskeho výskumného priestoru Horizont 2020 
otvorilo možnosti financovania infraštrukturálnej časti nového 
spoločného výskumného centra v spolupráci s Národným 
lesníckym centrom vo Zvolene. Novo kreované zoskupenie 
by malo poskytovať širokú škálu výskumných aktivít v oblasti 
lesníctva, celulózovo-papierenského a drevárskeho priemys-
lu pre stredoeurópsky región.
Súčasťou drevárskeho výskumu je aj vedecký časopis Wood 
Research, ktorý vychádza od roku 1956 a publikuje práce 
zo všetkých odvetví drevárskych vied (biológie, chémie, fy-
ziky a mechaniky ale aj jeho chemického a mechanického 
spracovania). Časopis vychádza v tlačenej podobe (6-krát 
ročne), v posledných 4 rokoch aj elektronicky. Je indexovaný 
medzinárodnou agentúrou Thomson Reuthers v USA.

Autor: Ing. Vladimír Ihnát, PhD.

70 rokov Slovenského drevárskeho výskumného ústavu
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 FOR DECOR & HOME 2018 18. – 20. 1.
 Jarní kontraktační veletrh dekorací, skla, bytových a kuchyňských 

doplňků a dárkového zboží – 4. ročník • Praha – PVA EXPO 
Letňany • ABF, a.s., abf.cz, fordecor.cz

 DŘEVORUBEC ROKU ADRŠPACH 2018 20. 1.
 Mezinárodní soutěž profesionálních i amatérských dřevorubců – 

10. ročník. Souběžná akce: DŘEVORUBECKÉ SEZENÍ – setkání 
všech obdivovatelů práce s motorovou pilou – 19. ročník • Dolní 
Adršpach • Pavel Cohla, www.drevorubecrokuadrspach.cz

 INFOTHERMA 22. – 25. 1.
 Specializovaná výstava k vytápění, úsporám energie a využívání 

obnovitelných zdrojů – 25. ročník • Ostrava – výstaviště Černá 
louka • Ostravské výstavy, a.s., www.cerna-louka.cz, www.in-
fotherma.cz

 STAVÍME, BYDLÍME Hodonín  26. – 27. 1.
 Stavební výstava – 24. ročník • Hodonín – Dům kultury Horní 

Valy • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 DŘEVOSTAVBY 1. – 4. 2.

 Mezinárodní veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů pro 
nízkoenergetické a pasivní domy – 13. ročník. Souběžné výsta-
vy: MODERNÍ VYTÁPĚNÍ – 13. ročník mezinárodního veletrhu 
vytápění, krbů, kamen a obnovitelných energií, UMĚNÍ DŘEVA 
– představení dřeva v pojetí uměleckém a designovém, řemesl-
ném, historickém a mytologickém – 3. ročník • Praha – výstaviště 
Holešovice • Terinvest, spol. s r.o., www.drevostavby.eu

 STAVÍME, BYDLÍME Třebíč  7. – 8. 2.
 Stavební výstava – 15. ročník • Třebíč – budova Fórum • Omnis 

Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 STŘECHY PRAHA 8. – 10. 2.

 Mezinárodní veletrh pro stavbu a renovaci střech – 20. ročník. 
Souběžné výstavy: SOLAR PRAHA – výstava zaměřená na úspory 
energií a obnovitelné zdroje – 14. ročník, ŘEMESLO PRAHA – 
veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků – 6. 
ročník, PURPO PRAHA – 2. ročník projektu z oblasti profesionální 
údržby a renovace povrchů • Praha – PVA EXPO Letňany • 
Střechy Praha s.r.o., www.strechy-praha.cz

 FOR PASIV 8. – 10. 2.
 Veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb – 6. 

ročník. Souběžná výstava: CESTY DŘEVA – prezentace dřeva 
od jeho cesty z lesa přes zpracování do finálních produktů až 
po vedlejší produkty zpracování dřeva – 3. ročník, Doprovodný 
program: Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, 22. ročník, region 
Praha, střední a severní Čechy, 8. a 9. 2. • Praha – PVA EXPO 
Letňany • ABF, a.s., abf.cz, forpasiv.cz

 STAVÍME, BYDLÍME Jihlava 21. – 22. 2.
 Stavební výstava – 12. ročník • Jihlava – Dům kultury odborů • 

Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 LIGNA BOHEMIA 2017 22. – 24. 2.

 Mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zaří-
zení a materiálů pro dřevozpracující průmysl. Souběžné výstavy: 
STAVITEL – výstava stavebních materiálů, technologií a realitních 
kanceláří, ŘEMESLA – výstava nářadí a potřeb pro řemeslníky a 
kutili • Lysá nad Labem – výstaviště • Výstaviště Lysá nad Labem 
spol. s r.o., www.vll.cz

Slovenská republika

 KONTRAKTY PSKA Košice 23. 1.
 Celoslovenské kontrakty spotrebného tovaru, kedy výroba, do-

voz a veľkoobchod ponúka svoj tovar a maloobchod nakupuje • 
Košice – Spoločenský pavilón • PSKA s.r.o., Nitra, www.kon-
traktypska.sk

 KONTRAKTY PSKA Nitra 24. 1.
 Celoslovenské kontrakty spotrebného tovaru, kedy výroba, do-

voz a veľkoobchod ponúka svoj tovar a maloobchod nakupuje 
• Nitra – výstavisko Agrokomplex • PSKA s.r.o., Nitra, www.
agrokomplex.sk, www.kontraktypska.sk

Zahraničí

 TRENDSET  6. – 8. 1.
 Mezinárodní veletrh interiérů, inspirace a životního stylu • Mnichov, 

Německo • TrendSet GmbH, www.trendset.de
 KBIS 2018 9. – 11. 1.

 Přehlídka nejnovějších výrobků, trendů a technologií v oblasti 
vybavení kuchyní a koupelen • Orlando – Florida, USA • Emerald 
Expositions, LLC., www.kbis.com

 HEIMTEXTIL  9. – 12. 1.
 Mezinárodní veletrh bytového textilu a textilu pro veřejný sektor 

• Frankfurt nad Mohanem, Německo • Messe Frankfurt GmbH, 
www.messefrankfurt.com, heimtextil.messefrankfurt.com

 INDUSTRIAL BUILDING 10. – 12. 1.
 Veletrh stavebních materiálů, konstrukčních systémů a tech-

nologií pro průmyslové a komerční objekty. Souběžné výstavy: 
INFRATECH – veletrh pro silniční a inženýrské stavitelství, ACQUA 
ALTA – veletrh protipovodňové ochrany, klimatických následků 
a zvládání katastrof, CONSTRUCT IT – veletrh IT řešení pro plá-
nování, výstavbu a provoz budov • Essen, Německo • Messe 
Essen GmbH, www.messe-essen.de

 DOMOTEX 12. – 15. 1.
 Mezinárodní veletrh podlahových krytin • Hannover, Německo 

• Deutsche Messe, www.messe.de, www.domotex.de
 IMM COLOGNE 15. – 21. 1.

 Mezinárodní veletrh nábytku. Souběžná výstava: LIVING INTERIORS 
– veletrh koupelen, podlah, tapet, osvětlení • Kolín nad Rýnem, 
Německo • Kölnmesse GmbH • www.imm-cologne.de

 SWISSBAU 16. – 20. 1.
 Veletrh pro stavební průmysl • Basilej, Švýcarsko • MCH Messe 

Schweiz AG, www.swissbau.ch
 FORMEX 17. – 20. 1.

 Veletrh skandinávského designu a vybavení interiérů • Stockholm, 
Švédsko • Stockholmsmässan, www.formex.se

 MAGNA EXPO MUEBLERA INDUSTRIAL 17. – 20. 1.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení, materiálů a kompo-

nentů pro nábytkářský průmysl. Souběžná výstava: MAGNA EXPO 
MOBILIARIO INTERIORES – výstava bytového nábytku a dekorací 
• Mexiko City, Mexiko • Magna Exposicion de Mexico, www.
hfmexico.mx

 MAISON&OBJET PARIS 19. – 23. 1.
 Mezinárodní výstava nábytku, dekorací a bytového vybavení • 

Paříž – Villepinte, Francie • SAFI, www.maison-objet.com
 JANUARY FURNITURE SHOW 21. – 24. 1.

 Veletrh nábytku a zařízení interiérů • Birmingham, Velká Británie 
• Suite 203 Kinetic Business Centre • januaryfurnitureshow.com

 PRIMUS: WINDOWS, DOORS, PROFILES & FACADES 23. – 25. 1.
 Mezinárodní specializovaná výstava oken, dveří, vrat a dělicích 

stěn. Souběžná výstava: PRIMUS: ARCHITECTURAL GLASS – 
výstava dekorativního a stavebního skla a zařízení pro jeho výrobu 
a zpracování • Kyjev, Ukrajina • Primus Exhibitions Group Ltd., 
www.theprimus.com

 IMOB 23. – 28. 1.
 Mezinárodní veletrh nábytku • Istanbul, Turecko • CNR HOLDING 

A.S., www.cnrimob.com
 MUEBLE ZARAGOZA 24. – 27. 1.

 Veletrh bytového nábytku a dekorací. Souběžná výstava: MADERMAQ 
– veletrh strojů a zařízení pro nábytkářský a dřevozpracující průmysl • 
Zaragoza, Španělsko • Feria de Zaragoza, www.feriazaragoza.com

 KLIMAHOUSE 2018 24. – 27. 1.
 Specializovaná výstava se zaměřením na energetickou účinnost 

a udržitelnost ve stavebnictví • Bolzano, Itálie • Fiera Bolzano 
SPA, www.fierabolzano.it

 TIMBA+ 24. – 27. 1.
 Mezinárodní veletrh pro zpracování dřeva. Souběžná výstava: 

CASA – mezinárodní odborný veletrh kreativního bydlení, zařízení 
a životního stylu • Salzburg, Rakousko • Reed Exhibitions Messe 
Salzburg, www.timbaplus.at, www.casa-messe.at

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny 
v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich ak-
tuálnost přímo na webových stránkách veletrhu nebo u pořadatele.
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Na podporu tvorby predmetov z dreva 
každoročne vyhlasuje Lesnícke a dre-
várske múzeum (LDM) Zvolen medziná-
rodnú verejnú súťaž „Etudy z dreva“. 
Uzávierka prihlášok pre 19. ročník 
bude 31. januára 2018. Súťaž je za-
meraná na „Naj... úžitkové predmety 
a šperky“. Najkrajšie a ocenené práce 
vytvoria rovnomennú výstavu.
Hlavné ceny venuje LDM a budú ich 
tvoriť finančné odmeny – za 1. miesto 
250 €, za 2. miesto 150 €, za 3. miesto 
100 € v oboch kategóriách. Výrobcovia 
sériových predmetov tvoria 1. kategó-
riu. Študentom stredných a vysokých 
škôl so zameraním na dizajn patrí 2. 
kategória pre originály, prototypy a mo-
dely predmetov. 
Úspešní tvorcovia budú súťažiť aj 
o ceny venované Zväzom spraco-
vateľov dreva SR, primátorkou mes-
ta Zvolen a vydavateľstvom Yudiny. 
Podrobnosti záujemcom poskytne ku-
rátor a kontaktná osoba súťaže milan.
boledovic@lesy.sk. 

Výrobky pre praktické využitie navrhnú 
a vyrobia dizajnéri z dreva ako nosného 
materiálu v kombinácii s iným prírod-
ným materiálom. Do súťaže nebudú 

prijaté drevené hračky a drobné inte-
riérové doplnky k nábytku.

Autor: Dr. Anton Mrník

Etudy z dreva majú už 19. ročník

Milánský veletrh Xylexpo představil 
v Brně svůj příští ročník, který proběhne 
v termínu 8. – 12. 5. 2018. Prezentace 
byla pořádána italským Institutem pro 
zahraniční obchod (ICE) ve Vídni ve 
spolupráci s Italsko-českou obchodní 
a průmyslovou komorou.
Veletrh Xylexpo, který se koná každé 
dva roky, patří k hlavním evropským 
veletržním událostem v oblasti tech-
nologií pro zpracování dřeva. Milánský 
veletrh měl v Brně také svůj stánek.
Posledního ročníku veletrhu Xylexpo, 
jež proběhl v roce 2016, se zúčastnilo 
443 vystavovatelů, jež ve třech výstav-
ních halách zabrali plochu o rozměru 
30 000 m2. Veletrhu se zúčastnilo na 
18 000 profesních návštěvníků, z če-
hož třetina ze zahraničí.
V roce 2018 pořadatelé otevřou dal-
ší, čtvrtý, výstavní pavilón. „K tomuto 
rozhodnutí, a tudíž k navýšení výstavní 
plochy, nás přiměla větší atraktivita ital-
ského trhu, celkově lepší hospodářská 
situace a také to, že mnozí z vystavova-
telů poptávají větší výstavní plochu,“ vy-
světluje ředitel veletrhu Xylexpo, Dario 
Corbetta. Haly 1 a 3 budou hostit firmy 
specializující se na stroje a nástroje pro 

zpracování plošných materiálů, povr-
chovou úpravu a související produkty, 
hardware, polotovary a materiály; haly 
2 a 4 budou věnovány strojům a ná-
strojům na zpracování plošných ma-
teriálů a masivního dřeva, zařízením 
a nástrojům pro primární operace, 
polotovarům a doplňkovému příslu-
šenství. V souladu s přístupem, který 

Xylexpo přijal před několika lety, bude 
i tentokrát mít každá hala své „ohnisko“ 
reprezentované jedním nebo několika 
průmyslovými „giganty“. V hale 1 bu-
dou tuto roli hrát Biesse a Barberan, 
v hale 2 pak SCM Group. Homag 
a Cefla budou centrem haly 3, IMA 
a Weinig haly 4.

Autor: Radomír Čapka

Milánský veletrh Xylexpo 2018 se představil v Brně

Etudy z dreva v minulých ročníkoch predstavili okrem iných aj šperky – drevené 
čipkované náhrdelníky „NeckLACEs“ Daniely Lašútovej, študentky Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. Foto: Dr. Anton Mrník

Prezentaci veletrhu Xylexpo, která se uskutečnila ve čtvrtek 2. listopadu v rámci 
brněnského veletrhu Wood-Tec, vedl Carlo Alberto Strada z oddělení vnější ko-
munikace veletrhu Xylexpo. Foto: archiv autora
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NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodám ze skladových zásob JS řezivo tl. 32, 40, 50 mm. 
Cena od 5500 Kč/m3 bez DPH. Možnost dopravy.
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, pila.orlicky@centrum.cz

 Prodám vzduchosuché OL řezivo tl. 32, 50 mm. Cena 
od 4000 Kč/m3 bez DPH. Možnost dopravy. 
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, pila.orlicky@centrum.cz

 Prodám řezivo – borovice vejmutovka tl. 32 mm. Cena 
4200 Kč/m3. Možnost dopravy. 
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, pila.orlicky@centrum.cz

 Prodáme truhlářské řezivo DB – 25, 32, 40, 50, 60 mm, 
MD – 50, 60 mm, délky 3 m nebo 4 m, OL – 32 mm, BR – 
32 mm, dále SM prkna, fošny, hranoly.
Kontakt: mobil: +420 604 868 471, 605 860 354, e-mail: 
starha.pila@seznam.cz

 Vyrábíme, prodáváme stavební jehl. řezivo, prkna, fošny, 
hranoly, střešní latě, vazby, provádíme sušení řeziva. Dále 
vyrábíme palubky obkladové i podlahové, hoblované přířezy, 
zahradní nábytek. Měsíční akce na vybrané sortimenty viz 
www.pilatetcice.cz.
Kontakt: Pila Tetčice, a.s., mobil: +420 602 690 041, e-mail: 
miroslav.jasek@pilatetcice.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Vyrábíme polotovary eurooken , eurooken s hliníkovým 
opláštěním, posuvných systémů a vchodových dveří IV78 
a IV92 mm v klasickém i rustikálním profilu. Polotovar obsa-
huje kompletně opracovaný a slepený rám s křídlem, včetně 
zasklívacích lišt. K polotovarům je možné dodat ostatní kom-
ponenty, jako okapnice, kování, těsnění atd.
Kontakt: tel.: +420 777 143 532, e-mail: oknanedbal@
seznam.cz, www.oknanedbal.cz

 Vyrábíme a prodáváme podlahové vlysy s perem a dráž-
kou, průmyslovou mozaiku (kantovku), dřevěná prkna s perem 
a drážkou, listnaté přířezy a řezivo v dřevinách buk, dub, jasan 
a javor. Dále vyrábíme a prodáváme palivové dřevo balené 
i volně ložené a dřevěné brikety v pytlích po cca. 25 kg.
Kontakt: tel.: +420 585 445 131, 585 445 247, 777 807 781,  
e-mail: drevopar@drevopar.cz, www.drevopar.cz

 Vyrábíme a prodáváme vyspravovací lodičky, větvové 
suky, nábytkové kolíky a spojovací lamelky. Výroba a prodej 
v provotřídní kvalitě a za nízké ceny výrobce.
Kontakt: Rostislav Hejduk, tel.: +420 777 555 784, e-mail: 
rostislav.hejduk@seznam.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodám CNC obráběcí centrum BIESSE ROVER 24 ATS 
L2 ve výborném stavu, plně funkční. Prodej včetně ISO kó-
nusů. Rok výroby: 2002. Specifikaci stroje zašlu na vyžádání. 
Cena: 500 000 Kč.
Kontakt: JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o., Masarykova 
672/35, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: +420 602 777 093, 
e-mail: jelinekt@jelinek.eu

 Prodám briketovací lis Briklis C 4-12, rok výroby 2004, 
výkon cca 50 Kg/hod (dle materiálu). Násypka 1,8 m3, připra-
ven pro centrální odsávání. Kompletní výměna hydraulických 
hadic a oleje – v roce 2017, automatický provoz, hladinové 
čidlo, výkon agregátu 5,6 kW, váha 790 kg, stále zapojený. 
Cena 195 000 Kč bez DPH.
Kontakt: e-mail: a.szturc@szturc.cz

 Prodáme zařízení brusírny pilových pásů vhodné pro pří-
pravu pásů šíře 50–160 mm, rozteče 20–50 mm. Např. 
Serra, Lignotech, Hejtmánek, Mebor atp. Koupili jsme spolu 
s pilou ale brusírnu již máme zařízenou, tedy máme nevyužité. 
Ceny jednotlivě – bruska 25 000 Kč, válcovačka 20 000 Kč, 
šraňkovačka 7 000 Kč, komplet 47 000 Kč. Dohoda možná.
Kontakt: D. Cigna, tel: +420 603 851 034

 Prodám dřevoobráběcí stroje: protahovačka 800 mm, 
kombinovaná srovnávačka s protahem a čepováním, spodní 
frézka s příslušenstvím a čepovacím vozíkem.
Kontakt: Václav Eliáš, DiS, e-mail: V.Elias@seznam.cz, tel: 
+420 725 665 712, Plzeň

 Nabízíme velkoplošnou CNC formátovací pilu od českého 
výrobce Hutzel-Elpos s.r.o. zakoupenou od firmy Epimex 
Blučina, která je určena k přesnému formátování plošných 
materiálů do tloušťky 70 mm. Stroj je ve výborném technic-
kém stavu, byl pouze v 1směnném provozu – rok výroby 
2003. Jeho předností je snadné ovládání, servis a především 
masivní konstrukce. Pila je vybavena 6 pneumatickými kleš-
tinami, předřezovou jednotkou se samostatným motorem, 
která je manuálně nastavitelná v obou osách, fotobuňkou pro 
rozpoznání konce desky, třemi předními nakládacími stoly 
s pneumatickým polštářem, tiskárnou štítků a optimalizač-
ním softwarem Merick Calc 3000. Na pile je možno plynule 
nastavit výšku řezu, drážkování (průběžná drážka, možnost 
ručního nastavení), plynule nastavit rychlost řezu, regulovat 
pneumatický přítlak hl. trámce i kleštin. Rozměry: 5800 x 
5550 mm. Cena 169 000 Kč. Stroj je plně funkční a je ho 
možné vidět v provozu do 24. 11. 2017 u nás ve firmě Gabon 
s.r.o., Hájecká 12, Brno-Černovice.
Kontakt: e-mail: nikodem@gabon.cz, tel.: +420 602 569 212

 Prodám plně funkční formátovací pilu Lazzari Tema 3200. 
Možnost odzkoušení kdykoliv po domluvě, prozatím v pro-
vozu. Uvedení do provozu 1999, malá truhlářská výroba. 

BURZA DM je bezplatná rubrika pro řádkovou inzerci 
na portálu www.drevmag.com, kterou pravidelně otisku-
jeme také v Dřevařském magazínu.
Inzeráty do internetové BURZY DM můžete zadávat 
VČETNĚ FOTOGRAFIÍ, a to přímo z vašeho počítače nebo 
nám je můžete posílat e-mailem na adresy:

cz@drevmag.com     a     sk@drevmag.com.
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Délka řezu – 3200 mm, boční pravítko – 1250 mm, levé 
3000 mm, naklápění – 0–45 st. Motory – 4 kW hlavní / 0,75 
kW předřez, kotouče – 300/30 + 120/20. Cena 50 000 Kč 
+ 21 % DPH.
Kontakt: Michal Kračmer, Modřanská 238, Praha 4, 147 00, 
tel.: +420 602 320 962, e-mail: kracmer@mikopa.cz

 Prodáme briketovací lis BrikStar 50-19. V provozu 2,5 
roku, v převodovce nemrznoucí olej, servisován výrobcem 
BRIKLIS. Lis v provozu, možno vidět. Prodáváme z důvodu 
nákupu většího lisu. Cena 295.000 Kč bez DPH.
Kontakt: RAMIA s r.o., Zátaví 58, 397 01 Písek, tel.: +420 
775 330 140, e-mail: ourednik@ramia.cz

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Hľadáme šikovného stolára do stolárskej dielne na výro-
bu a montáž nábytku na mieru v Rohožníku na Záhorí. Plat 
900–1200 eur.
Kontakt: tel.: +421 905 610 672

 Společnost AXIMA MORAVA s.r.o. hledá nového zaměst-
nance na pozici technický poradce a prodejce špičkových 
německých dřevoobráběcích strojů značky WEINIG na území 
Čech. Požadavky: komunikace v NJ nebo AJ, řidičské opráv-
nění skupiny A a práce na PC. Více informací naleznete na 
www.aximamorava.cz/nabidka-prace.
Kontakt: tel.: +420 603 502 497, info@aximamorava.cz

 Malá drevárska firma ponúka voľné kapacity v drevový-
robe. Máme k dispozícii sušiareň, pásovú pílu, uhlovú pílu, 
štvorstranku, cinkovačku. Pracujeme s drevinami buk, dub, 
v prípade záujmu aj iné dreviny.
Kontakt: tel.: +421 918 604 256, kira-drevpol@centrum.sk

 SOŠ stavební a zahradnická hledá učitel(ka) odborných 
předmětů pro obory Truhlář, Tesař a Dřevostavby – zá-
stup za mateřskou dovolenou. Požadujeme: odborné a pe-
dagogické vysokoškolské vzdělání (pedagogické je možné 
dodělat formou 10 měsíčního kurzu), znalost práce na PC 
(AutoCad), trestní bezúhonnost, velmi dobré komunikační 
a prezenční dovednosti, praxe na střední škole vítána (není 
podmínkou). Nabízíme: pracoviště na Praze 9, plat podle 
platových tabulek – 12. třída, osobní ohodnocení odměny 
dle vykonané práce, dovolená 8 týdnů, služební notebook, 
kantýna, obědy ve školním stravovacím zařízení, možnost 
využití tělovýchovných zařízení včetně bazénu, příspěvek 
na důchodové pojištění (po odpracovaném roce), příspěv-
ky FKSP. Nástup: dle dohody. Úvazek bude předán včetně 
kompletních podkladů k výuce a zaškolení.
Kontakt: Hana Navrátilová, tel.: +420 266 106 254, e-mail: 
personalni@skolajarov.cz

 Nabízíme zpracování výkresové dokumentace na scho-
diště včetně šablon 1:1. Dokumentace obsahuje půdorys, 
bokorysy, pohledy ve 3D, kusovník, šablony veškerých kom-
ponent 1:1. Dokumentaci zasíláme na dobírku. Podle výkre-
sové dokumentace lze velmi snadno přenést dané rozměry 
na připravené polotovary a ušetřit tak mnoho času. Velkou 
výhodou je také přesnost tohoto postupu. Termín dodání 
výkresové dokumentace je 3–5 dnů. Tiskneme na role papíru 

o šířce až 1050 mm. Cena od 4000 Kč bez DPH. Nabízíme 
také obrábění na CNC.
Kontakt: tel.: +420 461 526 140, e-mail: libor.oprsal@fa-
-havlicek.cz

RŮZNÉ

 Nabízíme pronájem vybavené truhlářské dílny (295 m2) 
v centru Brna, 60 tis. Kč/měsíc, nebo pronájem prostor 
bez vybavení za cenu 30 tis. Kč/měsíc + záloha na energie 
a služby je 7000 Kč/měsíc. Kontakt: e-mail: mw@romill.cz

POPTÁVKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Koupíme hoblované bukové hranolky – cca. 80 m3. 
Povolen tmavší barevný odstín materiálu, po vysušení ome-
zeně barevné vady dřeva povoleny, zdravá zarostlá očka do 
průměru 3 mm povolena. Není povolen podíl nepravého jádra 
(černé, plamencové a tmavě hnědé). Suky nejsou povoleny. 
Více na www.drevmag.com v sekci Burza DM.
Kontakt: e-mail: navratil@drevodilo-rousinov.cz

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.

VÝZKUM · VÝVOJ · INOVACE · ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ · STÁŽE · KONFERENCE
VÝSTAVY · SEMINÁŘE · MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Výzkumné inovační centrum
·  dlouhodobé zkoumání a monitorování objektu
·  unikátní učební pomůcka postavená v měřítku 1:1
·  organizace workshopů

Vývojové a odborné centrum
·  vývojové a vzdělávací aktivity
·  transfer znalostí z výzkumu do praxe
·  motivace žáků ke studiu
 dřevozpracujících a stavebních oborů

Střediska praxe klastru
·  rozvoj odborné kvalifikace a zručnosti žáků
·  práce žáků s novými technologiemi
·  zvýšení zájmu žáků o praktické vyučování

Školící středisko
·  další vzdělávání pracovníků ve školství
·  semináře pro odbornou veřejnost
·  vzdělávání široké veřejnosti

Mezinárodní spolupráce
·  spolupráce s výzkumnou organizací
 Fraunhofer IWU
·  mezinárodní klastrové sítě
·  exportní strategie pro nové tržní destinace

Marketing a propagace
·  publikační činnost
·  akce pro veřejnost
·  veletrhy, výstavy, konference

NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.
Studentská 6202/17  I  708 00 Ostrava-Poruba
tel.: +420 558 272 430  I  e-mail: info@wood-cluster.cz  I  www.wood-cluster.cz

A4_DREVENA AKADEMIE_EU.indd   1 16.10.17   10:16

http://www.wood-cluster.cz


DM 12/201774

pracovní kalendář

Rok 2018 má v ČR 250 pracovních 
dnů, což je 68,5 % ze všech 365 
kalendářních dní. Při osmihodinové 
pracovní době odpracujeme 2000 
hodin a spolu s 11 placenými svátky 
(z celkového počtu 13 svátků) budeme 
mít 2088 placených hodin. Po odeč-
tení dovolené (4 týdny) odpracujeme 
každý měsíc průměrně 19,17 dne, to 
je 153,33 hodin. Nejvíce pracovních 
dnů (23) má srpen a říjen, nejméně 
(18) prosinec.
Prodloužené víkendy: 
30. prosince 2017 – 1. ledna 2018 
(3 dny)
30. března – 2. dubna (4 dny)
5. – 8. července (4 dny)
28. – 30. září (3 dny)
22. – 26. prosince (5 dnů)
Pátek 13. bude v dubnu a v červenci
Přechod na letní čas: 24./25.3.
Návrat k SEČ: 27./28.10.
Prázdniny:

 Vánoční: 23.12.2017 – 2.1.2018
 Pololetní: 2.2.2018
 Jarní (podle sídla školy v rámci 
okresů): 5.2. – 18.3.2018

 Velikonoční: 29. – 30.3.2018
 Hlavní: 2.7. – 31.8.2018
 Podzimní: 29. – 30.10.2018

 Vánoční: 
 22.12.2018 – 2.1.2019

Český pracovní kalendář 2018 Dnů Hodin Pl. svátky Svátky

Leden 22 176 1
1. (pondělí) Den obnovy samostatného 

českého státu, Nový rok

Únor 20 160 – –

Březen 21 168 1 30. (pátek) Velký pátek

1. čtvrtletí má 63 pracovních dnů a 504 pracovních hodin

Duben 20 160 1 2. (pondělí) Velikonoční pondělí

Květen 21 168 2 1. (úterý) Svátek práce, 8. (úterý) Den vítězství

Červen 21 168 – –

2. čtvrtletí má 62 pracovních dnů a 496 pracovních hodin

1. pololetí má 125 pracovních dnů a 1000 pracovních hodin

Červenec 20 160 2
5. (čtvrtek) Cyril a Metoděj, 

6. (pátek) Den upálení mistra Jana Husa

Srpen 23 184 – –

Září 19 152 1 28. (pátek) Den české státnosti

3. čtvrtletí má 62 pracovních dnů a 496 pracovních hodin

Říjen 23 184 –
28. (neděle) Den vzniku samostatného 

československého státu

Listopad 22 176 – 17. (sobota) Den boje za svobodu a demokracii

Prosinec 18 144 3 24., 25., 26. (pondělí–středa) Vánoce

4. čtvrtletí má 63 pracovních dnů a 504 pracovních hodin

2. pololetí má 125 pracovních dnů a 1000 pracovních hodin

Rok 2018 má 365 dní. Pracovať bude-
me 250 dní. Znamená to, že budeme 
pracovať 68,5 % z fondu kalendárne-
ho roku. Pracovná záťaž je rovnomer-
ne rozdelená, v 1. a 3. štvrťroku – 63 
pracovných dní, v 2. a 4. štvrťroku – 62 
pracovných dní. Podľa mesiacov bude-
me najmenej pracovať 18 dní (decem-
ber), 20 dní (február, apríl, september),  
21 dní (marec, máj, jún, júl, november), 
22 dní (január, august), najviac – 23 dní 
(október). Populárny blok voľna bude 
okrem Vianoc (5 dní) iba cez Veľkú 
noc v trvaní 4 dní (od 30. marca do 
2. apríla).
Prázdniny v školskom roku 2017/18:

 Vianočné: od 23. decembra 2017 
do 5. januára 2018

 Polročné: 2. februára 2018
 Jarné: 19. – 23. februára (Bansko-
bystrický, Trenčiansky, Žilinský), 
26. februára – 2. marca (Košický 
a Prešovský), 5. – 9. marca (Brati-
slavský, Nitriansky, Trnavský) 

 Veľkonočné: od 29. marca do 3. 
apríla 2018.

Školský rok oficiálne skončí v piatok 
29. júna a nový školský rok 2018/19 

začne až v pondelok 3. septembra 
2018.

Dní Hodín Platené sviatky

Január 22 176 1. Nový rok, Deň vzniku SR (pondelok), 6. Zjavenie Pána/Traja králi (sobota)

Február 20 160 –

Marec 21 168 30. Veľký piatok

1. štvrťrok má 63 pracovných dní a 504 pracovných hodín

Apríl 20 160 2. Veľkonočný pondelok

Máj 21 168 1. Sviatok práce (utorok), 8. Deň víťazstva nad fašizmom (utorok)

Jún 21 168 –

2. štvrťrok má 62 pracovných dní a 496 pracovných hodín

1. polrok má 125 pracovných dní a 1000 pracovných hodín

Júl 21 168 5. Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda (štvrtok)

August 22 176 29. Výročie SNP (streda)

September 20 160 1. Deň ústavy SR (sobota), 15. Sedembolestná Panna Mária (sobota)

3. štvrťrok má 63 pracovných dní a 504 pracovných hodín

Október 23 184 –

November  21 168 1. Sviatok všetkých svätých (štvrtok), 
17. Deň boja za slobodu a demokraciu (sobota)

December 18 144 24., 25., 26. (pondelok – streda) Vianočné sviatky

4. štvrťrok má 62 pracovných dní a 496 pracovných hodín

2. polrok má 125 pracovných dní a 1000 pracovných hodín

Pracovný kalendár 2018 v SR
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KE KAŽDÉMU PŘÍSTROJI KMR

sponkovačka KMR HT-K 

v ceně 883 Kč zdarma

>    Při zakoupení jakéhokoli pneumatic-
kého, plynového nebo elektrického 
přístroje KMR získáte mechanickou 
sponkovačku KMR HT-K v hodnotě 
833 Kč bez DPH zdarma.

>  Nabídka platí v ČR, do 31. 12. 2017 
nebo do vyprodání zásob

> Ceny jsou uvedeny bez DPH

> Také u našich prodejců

www.kmr-cs.cz
>  Více informací:

http://www.wood-cluster.cz
http://www.okentes.cz
http://www.kmr-cs.cz
http://www.drevmag.com
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stalo sa

V Liptovskom Mikuláši a vo Zvolene sa 
od 6. do 10. novembra 2017 konalo 
európske stretnutie študentov lesníc-
tva a drevárstva INTERFOB 2017 
Slovakia, ktoré organizovali študen-
ti Technickej univerzity vo Zvolene. 
Každý rok sa uskutočňuje v inej eu-
rópskej krajine. V poradí 28. ročníka 
sa zúčastnilo 165 študentov z 18 eu-
rópskych univerzít. Okrem tradičných 
účastníkov zo severských a západo-
európskych krajín sa tento rok prvý-
krát zúčastnili aj študenti z Ukrajinskej 
lesotechnickej univerzity v Ľvove. 
Počas týždenného programu študenti 
absolvovali sériu prednášok o sloven-
skom drevárskom a lesníkom priemysle 
či najlepších výskumoch na Technickej 
univerzite vo Zvolene. Pozreli si špe-
ciálne pripravenú výstavu Slovenské 
umenie z dreva v Slovenskej národnej 
galérii na Zvolenskom zámku či navští-
vili Lesnícke a drevárske múzeum vo 
Zvolene. Spoznali aj pamätihodnosti 
Liptovského Mikuláša a okolitú prírodu. 
Absolvovali prehliadky drevospracujú-
cich a lesníckych závodov ako LESY 
SR, š.p., Decodom s.r.o., Topoľčany, 
Javorina v.d., Spišská Belá, twd SK 
s.r.o. Banská Bystrica, Doka Drevo 

s.r.o., Banská Bystrica, Rettenmeier 
Tatra Timber s.r.o., Liptovský Hrádok 
či Mondi SCP a.s., Ružomberok.
Vo štvrtok 9. novembra prebiehal 
workshop v Tatralandii, kde študenti 
v medzinárodných tímoch pracovali na 
projekte drevených áut. Večer ich ča-
kalo slávnostné ukončenie podujatia 
a gala dinner. 
INTERFOB pomáha vytvárať partner-
stvá a spolupráce naprieč Európou 
a prepája študentov v odvetví lesníctva 
a drevárstva.

Podujatie sa konalo pod záštitou pre-
zidenta Slovenskej rektorskej konfe-
rencie a rektora Technickej univerzity 
vo Zvolene Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa 
Kropila PhD. a Študentskej rady vy-
sokých škôl Slovenskej republiky. 
Generálnym partnerom podujatia bol 
š.p. LESY SR, hlavnými partnermi 
Decodom s.r.o., Topoľčany, Technická 
univerzita vo Zvolene a Zväz spracova-
teľov dreva Slovenskej republiky. 

Autor: Ondrej Bajza

Najväčšie európske stretnutie študentov drevárstva a lesníctva prvýkrát na Slovensku

V domě U Bílého jednorožce na Staro-
městském náměstí je možnost zhlédnout 
ukázku z všestranných prací slavného 
španělského umělce Salvadora Dalí. 
Salvador Felip Jacint Dalí Domènech 
(*11. 5. 1904 – † 23. 1. 1989) byl vý-
znamný katalánský malíř, známý pro 
svá surrealistická díla. Dalího práce 
jsou proslulá překvapující kombinací 
bizarních snových obrazů s prvotříd-
ním kreslířským a malířským projevem 
inspirovaným renesančními mistry. 
Kromě originálních grafik jsou zde i jeho 
plastiky, malby na porcelán, dřevoryty, 
flakony na voňavky, šperky a z designu 
nábytku pohovka ve tvaru rtů americké 
tanečnice, herečky, dramatičky, scéná-
ristky, textařky a spisovatelky Mae West. 
Dalí byl umělcem obrovského talentu 
a fantazie. Je zřejmé, že byl velmi seč-
tělý, čerpal z historických a literárních 
pramenů, ale znal i nové materiály 
a technologie, o čemž svědčí právě 
zmíněná pohovka. Díky – tehdy zcela 

novému materiálu – integrální měkké 
PUR pěně se zapěněnou kovovou kon-
strukcí, mohl být návrh pohovky, přesně 
zobrazující mnohonásobně zvětšené 
plné rudé ženské rty i s fyziologickým 
vrásněním a plastickým podpisem au-
tora, realizován. Měkká nebo polotuhá 
PUR integrální pěna vzniká (s přídavky 
vody, barviva, antioxidantů, retardérů 
hoření a dalších), podobně jako ostatní 
PUR pěny, chemickou reakcí mezi po-
lyolem a izokyanátem. Ale speciálním 
složením reakčních komponentů se 
při vypěnění vytváří na povrchu pěny 
pěněné ve formě, integrovaná vrstva. 
Integrovaná vrstva má tloušťku 1–2 
mm, odolává vysokým mechanickým 
nárokům a je maximálně uzavřená. Dle 
povahy formy může být hladká nebo 
vrásněná, vzorovaná, ale pěnové jádro 
si ponechává svou buničitou strukturu, 
zajišťující pružnou nosnost. Mylně se 
i v některých nábytkářských odborných 
materiálech uvádí, že se jedná o pěnu 

s nánosem laku. Není tomu tak, pružné 
polyuretanové laky na měkké PUR pěny 
byly vynalezeny až téměř o dvacet let 
později, než Salvador Dalí vytvořil po-
hovku „Rty Mae Westové“. 
Více o největší veřejně přístupné výsta-
vě děl slavného surrealisty ve střední 
Evropě, která především mapuje Dalího 
cyklus Božská komedie inspirovaný 
nesmrtelným literárním dílem Dante 
Alighieri, na http://www.goap.cz/
salvador-dali.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Stálá expozice Salvadora Dalí v Praze
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stalo se

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 bylo 
slavnostně otevřeno nově zrekonstru-
ované HANÁK FORUM v pražských 
Čestlicích, které je svou výstavní 
plochou největším showroomem ob-
chodní sítě HANÁK v České republice. 
Slavnostní akce se účastnilo téměř tři 
stovky hostí, včetně řady osobností 
a důležitých partnerů.
Zásadní novinkou HANÁK FORA je 
samotný koncept výstavky výrobků, 
který probíhá v souladu s INTERIOR 
CONCEPTEM a s redesignem prodej-
ní sítě HANÁK. To znamená, že pre-
zentuje nábytek a dveře v jednotlivých 
ukázkových bytech různých dispozic 
a velikostí. „Návštěvník si tak může ná-
zorně představit svůj nový interiér vy-
bavený kompletně od značky HANÁK 
a plně pochopí jednoznačné výhody 
výběru naší značky, tedy možnost sla-
dit interiérové vybavení jak v designu, 
tak především v kvalitě výrobků,“ uved-
la Petra Štrofová, odpovědná za mar-

keting a PR firmy HANÁK NÁBYTEK. 
V novém HANÁK FORU je k vidění 10 
prémiových interiérů a další sladěné 

ukázky moderního designového byd-
lení. 

Zdroj: TZ HANÁK NÁBYTEK, a.s.

HANÁK FORUM v Praze po rekonstrukci znovu otevřeno

Celočalouněná kolekce Alba designéra 
Alexandera Guflera obdržela ocenění 
v první mezinárodní soutěži. Křeslo, kte-
ré TON poprvé představil letos v dubnu 
na veletrhu Salone del Mobile, uspělo 
v soutěži German Design Award 2018. 
Odborná porota mu udělila titul Winner.
„Máme velkou radost, že kromě zákaz-
níků zaujala Alba také odborníky. Cenu 
totiž udělují pouze projektům, které 
jsou pro německý a mezinárodní de-
signový trh průlomové,“ uvedl Jan Juza, 
marketingový ředitel značky TON. Alba 
tuto podmínku bezpochyby splňuje. 
Její tvary totiž kombinují nadčasovost 
a zároveň řadu svěžích detailů. „Pojícím 
prvkem kolekce je tvar sedáku a nožní 
konstrukce z masivního dřeva. Na ni 
navazuje opěrka, která je vzadu prod-
loužena až pod úroveň spodní hrany 
oválného sedáku,“ popsal novinku její 
autor designér Alexander Gufler.
Kromě designu boduje Alba také kom-
fortem. Při čalounění se totiž používají 
taštičkové pružiny a PUR pěna. Tato 
technologie umožňuje udržet tvar a pev-
nost sedáku i při intenzivní zátěži. Kromě 
domácností tak Alba obstojí i v restau-
račních či hotelových prostorách. Právě 
ty byly designérovi při tvorbě inspirací. 

„Pocházím z Itálie, proto zřejmě vyhle-
dávám kvalitní jídlo, pití a podniky. Jejich 
atmosféra a filozofie mě u této kolekce 
plně inspirovala. Staví na prvotřídním 
materiálu a zpracování odborníky ve 
svém řemeslu. Stejně jako každá vy-
hlášená restaurace,“ řekl Alexander 
Gufler. Gastronomie se prolnula také 
do názvu novinky. Alba je totiž odkazem 
na italské město v oblasti Piemont, které 
je známé produkcí lanýžů.

Kromě křesla kolekce obsahuje také 
židli a lounge křeslo. Vyvíjela se celkem 
dva roky. „Po prvních návrzích se na 
kolekci nepracovalo u počítače, ale na 
dílně – testováním prototypů, kterých 
bylo hodně a výběrem nejlepších va-
riant. Byla to symbióza, která obohatila 
obě strany – designéra i technology,“ 
dodává Gufler.

Zdroj: TZ TON

Křeslo Alba od TONu získalo German Design Award 2018 Winner

Náročná rekonstrukce HANÁK FORA trvala téměř rok a zahrnovala jak stavební 
a dispoziční úpravy interiéru včetně nového designového opláštění budovy, tak 
především zcela novou výstavku aktuálních kolekcí nábytku a dveří HANÁK. Foto: 
archiv HANÁK NÁBYTEK, a.s.
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historie

Albertina není jen muzeum 
– slavnostní komnaty (2. část)

Vídeňská Albertina, jedna z nejvýznamnějších sbírek umění na světě, sídlí v paláci, který získala od 
svých rodičů nejmilejší dcera císařovny Marie Terezie – Marie Christina se svým mužem Albertem 
von Sachsen-Teschen. Kromě rozsáhlé sbírky uměleckých objektů nevyčíslitelné hodnoty stojí za 
pozornost i slavnostní komnaty.

20 interiérů je svědkem bytové kultury 
členů nejvyšší habsburské společnosti. 
Jsou umístěny v prvním patře a přístup-
né přes vestibul zdobený dvěma kande-
lábry výšky 2 metry, všechny jsou prů-
chozí. Po vestibulu následuje místnost 
s krbem s dominantou překrásné bie-
dermeierovské vitríny se zrcadly. Jsou 
v ní uloženy busty významných obyva-
tel tohoto paláce, jako kdyby chtěli zvát 
hosty k návštěvě luxusních interiérů.

Oválný kabinet

Marie-Christine a Albert neměli děti 
a obrovský majetek potřeboval dědice. 
Adoptovali proto už v roce 1791 svého 
synovce, již 20ti letého knížete Karla, 
třetího syna knížete Leopolda II. S ním 
nastoupila nová generace obyvatel palá-
ce a majetek zůstal v rukou Habsburků.
Oválný kabinet je další místnost slavnost-
ních komnat. Arcikníže Karel, adoptivní 
syn Marie-Christiny, nechal tuto místnost 
po smrti své ženy Henriette von Nassau-
Weilburg v roce 1829 znova vytapetovat. 
Vzor tapet pochází z továrny Spörling 
und Rahm, která se proslavila už v obdo-
bí biedermeieru svými technikami. Pro 
Karla navrhla vzor „Schweinfurter Grün“. 
Intenzivní zelená barva vznikla příměsí 
jedovatého arzénu. Tapety byly ručně 
vyrobeny soutiskem 7 vrstev. V tomto 
období byl tento způsob dokončení stěn 
tak požadovaný, že původní tapety byly 
po šetrném sejmutí znova prodány. Za 

pozornost stojí šatní skříň princezny 
Henrietty. Rafinovaný půdorys kopíruje 
oválný tvar místnosti. Svědčí tak o vyso-
ké úrovni řemesla vídeňské manufaktury 
známé svým čistým designem a umož-
ňující plně pocítit dobovou atmosféru.

Pracovna knížete Karla

V letech 1822–1829 tento prostor obý-
vala princezna Henrietta. Po její smrti 
místnost začal používat Karel zprvu 
jako pracovnu, později díky její klidné 
orientaci i jako ložnici. V této místnosti 
se představují v celé parádě exkluzivní 
materiály a dekory včetně empírových 
nábytkových objektů z roku 1823 od 
Josefa Danhausera. 
Karel se věnoval otázkám etiky, morál-
ky, ctnosti a náboženství a zanechal po 
sobě řadu nařízení, jak se mají vojensky 
vychovávat jeho synové nebo reformu 
habsburské armády. Kladl rovněž důraz 

na obsáhlé přírodovědecké a humanitní 
vzdělání a podporoval inovatívní učeb-
ní plány a liberální smýšlení pedago-
gů. Mezi nimi byl i právník a botanik 
Ludwig Ritter von Köchel, ten svému 
tehdejšímu žákovi, Karlovu synovi arci-
knížeti Albrechtovi, věnoval svůj v roce 
1862 publikovaný seznam Mozartova 
díla („Köchel-Verzeichnis“). Arcikníže 
Karel ve své pracovně v roce 1847 
zemřel obklopen svou rodinou. Císař 
František Josef I. „Lvovi z Aspen“ (pora-
zil zde v roce 1809 Napoleona) nechal 
z vděčnosti postavit v Hofburgu jezdec-
kou sochu.

Přijímací salon

Karlova o 26 let mladší manželka 
Henriette byla kalvínka. Její sňatek s ka-
tolíkem Karlem byl prvním tohoto druhu 
na habsburském dvoře. Ze šťastného 
manželství vzešlo 6 dětí. 

Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně
Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Karlova smrtelná postel, empír
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Přijímací salon princezny Henriette 
von Nassau-Weilburg zprostředkovává 
autentický obraz francouzského klasi-
cismu, který oba manželé obdivovali. 
Žluté tapety však odpovídají spíše bie-
dermeieru. Velká zrcadla s konzolami 
pochází z Laeken, dominantou interiéru 
je garnitura s křesly a canapé. Celý inte-
riér ale ovládá plátno dokumentující vítěz-
ství Karla u Aspen (Johan Peter Krafft). 
Porážka Napoleona I. znamenala obrat 
v evropských dějinách.

Audienční salon 

Audienční sál arciknížete Karla a princez-
ny Henriety von Nassau-Weilburg vznikl 
v letech 1822 a 1823. Výrazná barva 
potahu stěn podtrhuje reprezentativní 
význam prostoru. Od potupné porážky 
rakouských vojsk v lombardském městě 
Magenta vojáky Napoleona III. v roce 
1859 se však členové dvora vyvarovali 
spojování barvy s tímto geografickým 
místem a magentu nazývali jednoduše 
„červená“.
Múzy v kulatých stropních medailo-
nech představují umění ve službách 
míru, zatímco výjevy z bitevního pole 
u Aspen, kde Rakušané pod vedením 
arciknížete Karla zvítězili v roce 1809 
nad Napoleonem I., symbolizují válku. 
Empírové nábytkové objekty (garnitura 
se židlemi, 2 sekretáře, komoda), nob-
lesní parkety z citronovníku, mahagonu 
a palisandru, keramická kamna s bo-
hatým dekorem, něžná výmalba stropu 
a stěn, zlacení v lesku i matu, to vše 
svědčí o vysoké úrovni řemeslníků a mi-
mořádném vkusu investorů. Vrcholným 
uměleckým objektem jsou tři velká zr-
cadla pocházející ze zámku v Laeken.
Dva sekretáře audienčního pokoje z ma-
hagonového dřeva a javoru zdobené 
aplikami ze zlaceného bronzu obsahují 
četné tajné schránky. Čedičové busty 
na sekretářích byly vyrobeny v anglické 
manufaktuře Jossiaha Wedgwooda stej-
ně jako busta, dílo Iniga Jonese. Patří 
do obrovské sbírky uměleckých objektů 
Alberta ze Sachsen-Teschen. 

Čajový salon a žlutý salon

V 17. a 18. století patřilo k dalšímu roz-
šiřování znalostí vyšší šlechty cestování 
po Evropě, nejčastěji do Itálie. Arcikníže 
Albert se svojí ženou v roce 1776 podnikl 
tzv. Grand tour. Navštívili nejznámější mu-
zea a umělecké sbírky, studovali antické 
a moderní stavby, nevynechali ani přísta-
vy, hospodářské podniky a vojenská zaří-
zení. Jako představitelé evropské šlech-

ty byli několikrát přijati papežem Piem II.
Zatímco Christine dle přání své matky ve 
Florencii, Modeně, Miláně a Neapoli po-
zorovala rodinný život v rodinách svých 
sourozenců a studovala módní trendy, 
věnoval se její manžel, vášnivý sběratel, 
moderním umělcům jako byl Hackert, 
Mens či Piranesi. U slavného anglické-
ho malíře Johana Zoffanyho objednal 
dokonce portrét své ženy, který zdobí 
žlutý salon. Alberta zajímaly i přírodní 
úkazy. Vyšplhal se na Vesuv a byl ohro-
men z vodopádu u městečka Tivoli. Také 
tyto přírodní úkazy si nechal namalovat.
Funkce obou sousedících místnosti – 
čajového a žlutého salonu byla v roce 
1867 knížetem Albrechtem vyměněna. 
Rekonstrukce zahrnula i vybudování nové 
příčky, nové podlahy, táflování i částečné 
přemístění dekorací. Žlutý salon sloužil 

jako prostor pro večerní zábavu šlechty, 
speciálně Albert a Karel tu po divadle 
nebo večeři rádi hráli karty a billiard. Na 
rozdíl od dalších 23 her, které spadaly 
do repertoáru šlechty, nebyly u billiardu 
žádné riskantní sázky. Žlutý salon je vy-
baven replikami původního zařízení ve 
stylu francouzského empíru: konzoly, 
garnitura s křesly a canapé jsou harmo-
nicky spojeny se staršími předměty, jako 
jsou zlacené řezby panelů z hruškového 
dřeva, původem ze zámku v Laeken.
Slavnostní komnaty Albertiny obsahují 
tak velké množství mobiliáře, že by byla 
škoda nenavštívit i jejich druhou polo-
vinu, obsahující takové skvosty, jako 
Zlatý kabinet nebo Kabinet múz, které 
představíme v další části.

Zdroje: tiskové materiály Albertina

Interiér audienčního salonu s mobiliářem

Klasicistní nábytek byl vyroben podle původních modelů
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adresár predajných miest

DREVINA NZ, s. r. o.
Budovateľská 2, Nové Zámky

tel./fax: 035/642 4377
Priemyselná 8, Galanta

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov a ná-

bytkového kovania

CLOU SLOVAKIA, s. r. o.
Levočská 4, 080 01 Prešov

tel.: 051/771 8287
fax: 051/749 5912

e-mail: clou@clou.sk
www.clou.sk

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

831 04 Bratislava
tel.: 02/492 007 77
fax: 02/492 007 22

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

tel.: 046/543 2030
fax: 046/543 9560

e-mail: apko@stonline.sk
www.apko.sk

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

HAUS Seman, s. r. o.
Levočská 20

080 01 Prešov
tel./fax: 051/771 5322
e-mail: haus@haus.sk

železiarstvo, spojovací 
materiál a potreby do 

domácnosti

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

Sasinkova 26, 010 01 Žilina
tel.: 041/500 1095-6
fax: 041/500 1097
e-mail: sk@faba.pl

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

DREDOS, s. r. o.
Palárikova 47
917 01 Trnava

tel.: 033/554 8563
tel./fax: 033/554 8564
mobil: 0905 965 523

e-mail: benko@dredos.sk
www.dredos.sk

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

tel./fax: 041 / 565 0751
e-mail: epimex@epimex.sk

www.epimex.sk
drevoobrábacie 
stroje, nástroje 

a lepidlá, príslušenstvo 
k drevoobrábacím strojom

KAJO
M. R. Štefánika 2270
026 01 Dolný Kubín
tel.: 043/586 2723

tel./fax: 043/586 4991
e-mail: krupa@dkubin.sk

predaj priemyselného tovaru

MIMI Plus, spol. s r. o.
Robotnícka 60

953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/642 5101
fax: 037/642 5102

predaj veľkoplošných 
materiálov, nábytkového 

kovania a pílenie na mieru

Mobart s. r. o.
Vajnorská 89

831 04 Bratislava
tel./fax: 02/4437 2648

e-mail: mobart@mobart.sk
www.mobart.sk

predaj polotovarov pre 
nábytkársky priemysel

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

Praha 10, Kutnohorská 359/80
(+420) 272 109 120

dispecink.praha@demos-trade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

Havlíčkův Brod, Čechova 3857
(+420) 569 431 277

dispecink.hb@demos-trade.com

Hradec Králové, Kovová 1179
(+420) 495 446 041

dispecink.hk@demos-trade.com

Liberec - Vesec, Švermova 21
(+420) 485 135 252

dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demos-trade.com

Olomouc–Chválkovice, Libušina 97
(+420) 585 150 580

dispecink.olomouc@demos-trade.com

České Budějovice, Okružní (Areál fy MANE)
(+420) 381 287 371

dispecink.cb@demos-trade.com

Opava–Kateřinky, U Cukrovaru 13
(+420) 553 733 910

dispecink.opava@demos-trade.com

Praha–západ, Areál ZD Třebotov
(+420) 257 830 140

dispecink.trebotov@demos-trade.com

Staré Město u Uher. Hradiště, Velehradská 593
(+420) 572 542 811

dispecink.hradiste@demos-trade.com

Plzeň, Podnikatelská 1180/20
(+420) 378 771 300

dispecink.plzen@demos-trade.com

Démos trade, s.r.o.
Žilina, Dolné Rudiny 8516/41C

(+421) 0412 850 040
dispecing.zilina@demos-trade.com

Košice, Hraničná 2
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demos-trade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0362 850 010

dispecing.nitra@demos-trade.com

Michalovce, S.H. Vajanského 3833/71
(+421) 0562 850 120

dispecing.michalovce@demos-trade.com

Bratislava, Stará Vajnorská 139
(+421) 0220 863 225

dispecing.bratislava@demos-trade.com

Trenčín, K výstavisku 13
(+421) 0322 850 150

dispecing.trencin@demos-trade.com

Trnava, Nitrianska cesta 5
(+421) 0335 545 053

dispecing.trnava@demos-trade.com

Zvolen, Lučenecká cesta 3559
(+421) 0452 861 254

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
Kamenná 9

010 01 Žilina
tel.: 041/7055 101
fax: 041/7643 722

e-mail: info@dextrade.sk
www.dextrade.sk

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
predajný sklad

Dopravná 5 (areál Rempo)
955 01 Topoľčany

tel./fax.: 038/5322 777
e-mail: topolcany@dextrade.sk

dovoz a distribúcia materiálov pre výrobu nábytku a interiérov

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83

010 01 Žilina
tel.: 041/724 1152
fax: 041/724 1180

e-mail: info@kral-zilina.sk
www.kral-zilina.sk

predaj drevoobrábacích 
strojov a zariadení, nástrojov

HRANIPEX, a. s.
Ulica priemyselná 1958/7

038 52 Sučany
tel.: 043/421 3500, 
043/421 3502 - 504
fax: 043/421 3501

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán, 
lepidiel a čističov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

831 06 Bratislava
tel./fax: 02/4487 2316 –7

e-mail: info@iwtrend.sk
www.iwtrend.sk

Nitrianska cesta 503/60
958 03 Partizánske
tel.: 038/7497 397
tel.: 0915/767 601

ul. k cintorínu 51
010 04 Žilina – Bánová

tel.: 041/7234 799

Lieskovská 20
960 01 Zvolen

tel.: 045/5325 278

predaj drevných materiálov a výroba zosadeniek

ADLER Slovensko s.r.o. 
Montážna 3, P.O.Box 180

 971 01 Prievidza
tel.: 046/5199 621
fax: 046/5404 006
e-mail: info@adler.sk

www.adler.sk

veľkoobchodný predaj farieb a lakov ADLER, 
stavebnej chémie RAMSAUER a vzduchového náradia DYNABRADE

ADLER Česko s.r.o.
Pražská 675/10

642 00 Brno – Bosonohy
tel.: +420 731 725 957

e-mail: info@adlercesko.cz
www.lakyadler.cz
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adresár predajných miest 

SEZAM, s. r. o.
Kvačalova 1, Žilina

tel./fax: 041/724 3370, 
763 4826

Teplická 69, Poprad
tel./fax: 052/776 7390, 

776 7615

Južná trieda 64, Košice
tel./fax: 055/677 0105, 

677 0104

ul. Mieru, Komárno
tel./fax: 035/7720084, 7720079

Račianska 182, 
Bratislava - Krasňany

tel./fax: 02/4488 0153, 
4488 0154

Bystrická 29, Ružomberok
tel./fax: 044/435 3742

Kollárova 85 A, Martin
tel./fax: 043/422 4710

Jiráskova cesta 3501, Lučenec
tel./fax: 047/432 3530

Max Brose 1907, Prievidza
tel.: 046/5424 054, 5427 121–2

Svätoplukova 1067, Púchov
tel./fax: 042/463 5777

Drevárska 2, Spišská Nová Ves
tel./fax : 053/441 4672
ul. Ľ. Podjavorinskej 19, 
Nové Mesto n/Váhom
mobil: 0911 667 793

e-mail: sezam@sezam.eu
www.sezam.eu

predaj drevárskych výrobkov

Zväz spracovateľov
dreva SR

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

tel./fax: 045/533 0278
e-mail: info@zsdsr.sk

www.zsdsr.sk

zamestnávateľský zväz
z odvetvia spracovania dreva 

a výroby nábytku

SLOVLEPEX, a. s.
Bziny 219, 026 01 Dolný Kubín

tel.: 043/5866 404
fax: 043/5866 495

e-mail: sales@slovlepex.sk
www.slovlepex.sk

výroba certifikovaných
eurohranolov, tatranského

profilu, palubovky

VAREX SLOVAKIA, s. r. o.
Partizánska 1580

971 01 Bánovce nad 
Bebravou

tel.: 038/760 4187
fax: 038/760 4190

e-mail: varex@varex.sk
www.varex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

tel.: 02/4820 2715-6
fax: 02/4820 2730

e-mail: info@schachermayer.sk
www.schachermayer.sk

najširší sortiment stavebného 
a nábytkového kovania, náradia 

Cech čalouníků
a dekoratérů

Výstaviště 1, 648 49 Brno
tel./fax: 541 159 350
mobil: 602 558 554
cech_cal@volny.cz
www.cech-cal.eu

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

INTEA SERVICE s.r.o.
Samostatnost 1348

769 01 Holešov
tel.: 573 395 400
fax: 573 395 406

intea@intea-service.cz
www.intea-service.cz

prodej materiálů, kování 
a elektrospotřebičů 
pro výrobce nábytku

AGRO Žamberk, a.s.
Zemědělská 1004
564 01 Žamberk

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

SATOS Prostějov a.s.
Vrahovická 41

796 02 Prostějov
tel.: 582 305 810

satos@satos.cz
www.satos.cz

zámky a kování pro stavební 
a nábytkářský průmysl, 

poštovní schránky, 
zahradní nářadí

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11

678 01 Blansko
tel.: 516 410 514

pilart@pilart.cz,www.pilart.cz
Kancelář České Budějovice
Ing. Josef Šváb 739 510 514

prodej a servis dřevo-
obráběcích strojů a nástrojů

Výhradní zástupce HOLZ-HER pro ČRKOOPLAST, s.r.o.
Chrudichromská 22
680 01 Boskovice
tel.: 515 550 540

mob.: 602 567 305
info@kooplast.cz
www.kooplast.cz

dodavatel nábytkových rolet, 
soklů, okopových plechů 

a dalších profilů pro výrobce 
nábytku

QUATRO LM, s.r.o.
Kláštorná 829/25

031 04 Liptovský Mikuláš
tel./fax: 044/55 14 888

mobil: 0915 988 055
e-mail: quatro@quatrolm.sk

www.quatrolm.sk

spojovacie a nábytkové 
kovanie, veľkoplošné materiály, 

časti a súčasti k nábytku

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

Hybešova 1647
664 51 Šlapanice

dispečink: 544 228 155
prodejna: 721 387 680
e-mail: obchod@kili.cz

www.kili.cz

Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel./fax: 566 550 147
e-mail: bystricenp@kili.cz

Nádražní 998, 369 01 Humpolec
tel.: 565 532 689

mobil: 605 228 027
e-mail: humpolec@kili.cz

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
mobil: 602 153 954

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883

e-mail: jhradec@kili.cz

Kpt. Nálepky 2, 796 01 Prostějov
tel.: 582 366 651

mobil: 602 591 465
e-mail: prostejov@kili.cz

Vožická 2604, 390 02 Tábor
tel.: 381 470 011

mobil: 724 771 603
e-mail: tabor@kili.cz

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
mobil: 731 134 690 

Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159

mobil: 723 067 076
e-mail: strakonice@kili.cz

Stařeč 513, 675 22 Třebíč
tel.: 568 870 742

mobil: 724 932 748
e-mail: trebic@kili.cz

Cecilka 228, 760 01 Zlín-Příluky
tel.: 577 901 086

mobil: 602 506 299
e-mail: zlin@kili.cz

Brněnská 30
591 01 Ždár nad Sázavou

tel.: 566 501 975
mobil: 602 433 117
e-mail: zdarns@kili.cz

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

564 01 Žamberk
tel.: 465 611 611
fax.: 465 611 613 

modrá linka: 844 333 003
info@drevomaterial.cz
www.drevomaterial.cz

kompletní sortiment 
pro truhláře

Kremnička 5, P.O. Box 409
974 03 Banská Bystrica

tel./fax: 048/414 8217-9
e-mail: info@twd.sk

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

Pri Šajbách 9454, 831 06 Bratislava
tel.: 02/4464 8078
fax: 02/4464 8077
e-mail: blava@twd.sk

Holubyho 12, 040 01 Košice
tel.: 055/7287 876
fax: 055/7287 875

e-mail: kosice@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel./fax: 038/760 8470
e-mail: banovce@twd.sk

twd SK, s.r.o.

twd CZ, s.r.o.
Velká Dlážka 2848/40

750 02 Přerov
tel. CZ: 

+420 737 272 922-3
tel. SK: 

+421 911 559 014
e-mail: cz@twd.sk

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

si môžete kúpiť vo vybraných špecializovaných predajniach 
uvedených v adresári

RK-LINE spol. s r.o.
Kamenná 3607/5

010 01 Žilina
tel./fax: 041/500 6324

e-mail: remmers@remmers-za.sk
www.remmers-za.sk

predaj produktov značky 
Remmers

Remmers Logo – positiv

Hausfarbe Blau:
CMYK:        100 / 52 / 2 / 12
Pantone:   2945
RAL:           5005

Hausfarbe Rot:
CMYK:        0 / 96 / 90 / 2
Pantone:   1795
RAL:           3020
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Foto: Ing. František Novák

82

nabudúce, redakčný servis

Jedným z 23 Asociáciou malých a stred-
ných podnikov vlani ocenených podni-
kateľov za dlhodobý prínos pre rozvoj 
vidieka v ČR bol aj majiteľ rodinnej firmy 
Truhlářství Ing. Tomáš Lazecký, založe-
nej v roku 1993, ktorá sa od roku 2000 
zaoberá výrobou a predajom lukov, ší-
pov, kuší a príslušenstvom. S týmto dátu-
mom potom súvisí aj jej rozšírený a u nás 
aj v zahraničí známy názov 1. Česká 
indiánska zbrojovka vo Veľkej Polome 
a majiteľova prezývka „náčelník“.

V záverečnej časti nášho seriálu o no-
vých nábytkárskych spojoch sa vrátime 
k úvodnej myšlienke a predstavíme spo-
jovací systém, ktorý spĺňa oba aspekty 
obsiahnuté v nadpise, tzn., že je nielen 
rozoberateľný, ale aj úplne beznáraďo-
vý. A oproti tomu, ktorý sme predstavili 
v prvom diele, je aj trochu sofistikova-
nejší.

Foto: Radomír Čapka

Bezplatnú riadkovú inzerciu (nekomerčného charakteru) v rubrike 

BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Zvýhodnené predplatné časopisu Drevársky magazín si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Objednávka predplatného

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

Predplatné časopisu Drevársky magazín 

@
web
fax

Bezplatná riadková inzercia – BURZA DM 

Bezplatné zverejnenie vašej požiadavky na voľné pracovné miesta 

v rubrike BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Ponuka a dopyt voľných pracovných miest – 
BURZA DM 
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s vybranými recenzovanými článkami

Vydavateľ
Trendwood-twd, s. r. o.

Kremnička 5, P.O.Box 409
974 03  Banská Bystrica 3

IČO: 31 577 041
tel./fax: +421 48 414 82 17- 9

e-mail: sk@drevmag.com, www.twd.sk
www.drevmag.com

Šéfredaktor
Ing. Igor Patráš

Redakčná rada
Ing. Miroslav Dvorský
zástupca šéfredaktora

Radomír Čapka
zástupca šéfredaktora

PhDr. Anton Mrník
odborný redaktor

Ing. František Novák
odborný redaktor

Ing. Helena Prokopová
člen redakčnej rady 

PhDr. Peter Zemaník
člen redakčnej rady

Rada konzultantov
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

doc. Ing. Ivan Klement, CSc.
Ing. arch. Hynek Maňák, PhD.

prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

  Inzercia, predplatné a distribúcia v SR 
a v zahraničí okrem ČR

Mgr. Eva Patrášová – Snopková
mobil: 0905 630 907

tel./fax: 048/414 82 17- 9
e-mail: sk@drevmag.com

  Inzercia, predplatné a distribúcia v ČR
Kateřina Havelková, DiS.

mobil: 737 272 924
e-mail: cz@drevmag.com

Grafická úprava a layout
Cinema plus, s. r. o., Banská Bystrica

e-mail: dvorsky@cinema.sk

Tlač
Alfaprint, s. r. o., Martin

Ve voľnom predaji rozširujú
Zmluvne spolupracujúce firmy uvedené v adresári 
predajných miest nacházajúcom sa vo vnútri čísla.

Ročník XVIII, december 2017

Zadané do tlače
30. 11. 2017

Vychádza desaťkrát ročne.
Za odbornú úroveň príspevkov zodpovedajú autori.

Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Ceny uve-

dené v inzerátoch platia pre tú republiku, 
v ktorej má inzerujúci subjekt sídlo.
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