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editorial

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Kéž brzo zkrachují!

Produkce nábytkářského průmyslu se v roce 2015 vrátila na úroveň srovnatelnou 
s obdobím po propadu spotřeby v roce 2008. A roste spíše mírně, jako by narazila 
na strop 45 miliard Kč, který se obtížně překoná. Jde o růst, za kterým stojí růst 
kvantity produkce nebo růst přidané hodnoty výrobků? Co brání dalšímu růstu? 
Jak prorazit hranici 45 miliard? Obávám se, že za růstem je z větší části kvantita 
a z menší přidaná hodnota značkových výrobků. Pro další navyšování kvantity chybí 
dnes především pracovní síla. 

Český nábytkářský průmysl je nemocný neschopností vyššího managementu zavá-
dět nové metody řízení práce zvyšující produktivitu výrobních zaměstnanců. Roky 
zanedbávaných investic do inovace procesů dohnaly všechny ty, kdo vyrábí výrobky 
s nízkou přidanou hodnotou a v kalkulaci prodejní ceny zapomněli na polštář „ino-
vace a vývoj“. Tyto firmy, balancující na hraně rentability, vidí možnost dalšího růstu 
mnohdy jen a pouze v potřebě nárůstu zaměstnanců. Mají sice schopnost zajistit 
zakázky v patřičném objemu, aby i při nízkém procentu marže dosáhli firmu udržující zisk. Nejsou však schopny své výrobky 
s nízkou přidanou hodnotou v rentabilní kvantitě vyrobit. Jejich vrcholový management neumí zefektivnit výrobní procesy. Nemají 
rozpočtovány takové mzdové náklady, aby se na trhu práce prezentovali jako atraktivní zaměstnavatel.

K velkému štěstí pro spotřebitele ale existuje celá řada nábytkářů, kteří vědí, že se dnes neprodává výrobek. Neprodávají židli, ale 
možnost ergonomického sezení. Nenabízí nábytek do interiéru, ale hledají se zákazníkem holistické řešení naplňující požadavky na 
bydlení. Zabývají se vývojem a inovacemi. Komunikují ze svými zákazníky a znají jejich potřeby. Nešidí své zákazníky výrobkem 
osekaným na jeho holou základní funkci s cílem co možná nejnižší ceny. Jsou zodpovědné i ve vztahu k místu, kde mají produkci 
a nejsou spolupříčinou vzniku sociálně slabých skupin tvořenou chudými zahraničními zaměstnanci.

Vrátím-li se k úvodní otázce, proč naráží nábytkářský průmysl na svůj strop hodnoty produkce, pak je to tím, že těm firmám, které 
pro své zákazníky přináší výrobky s vysokou přidanou hodnotou škodí firmy, které bojují především cenou. Asociace českých 
nábytkářů pomáhá těm, kteří ví, že kvantitou trvale neuspějí. Pomáhá těm s orientací na vysokou přidanou hodnotou s budo-
váním značky. Jako prezident Asociace českých nábytkářů přeji všem našim zákazníkům brzký krach firem, které poškozují trh 
nehodnotnými výrobky bez příběhu.

Ing. Martin Čudka
prezident Asociace českých nábytkářů

http://www.czechfurniture.com
http://www.fklisty.cz
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Moderní okna 
jako účinná ochrana proti hluku

V třídílném seriálu o problematice izolačních skel, který jsme uveřejnili v DM 7-8, 9 a 10/2018, 
jsme se zaměřili na aktuální témata související se správnou volbou izolačních skel v závislosti na 
umístění oken ve stavbě, parametrech budovy a požadavcích zákazníka. V souvislosti s hlavními 
tématy, věnovanými především tepelně-izolačním parametrům, solárním ziskům a světelné prostup-
nosti, byly v seriálu okrajově zmíněny některé další vlastnosti zasklení, jako je např. akustický útlum, 
deformace a úniky plynu nebo bezpečnost. Abychom poskytli informace úplné, rozhodli jsme se 
na základě reakcí čtenářů ve spolupráci s Michalem Bílkem z brněnské společnosti Energy IN s.r.o. 
rozšířit seriál o další příspěvky, v nichž tato související témata rozvineme podrobněji.

Akustický útlum oken

Z hlediska prodeje oken se jedná o stej-
ný problém jako ten s „účkem“, o němž 
jsme psali v prvním dílu seriálu. A sice, 
že řada zákazníků se (za vydatné pod-
pory obchodníků) při výběru oken řídí 
heslem „čím nižší U, tím lepší okno“, bez 
ohledu na skutečnost, že stavebně-fyzi-
kální parametry okna je třeba posuzovat 
v kontextu celé budovy. Podobné je to 
i s akustickým útlumem. Pokud si zákaz-
ník bude chtít na internetu dohledat ně-
jaké informace, na základě kterých by se 
při výběru oken mohl lépe rozhod nout, 
najde velké množství článků, které říka-
jí zhruba toto: „Zvuková izolace oken 
a dveří se vyjadřuje indexem vzducho-
vé neprůzvučnosti Rw. Obecně platí, 

že čím je uváděná hodnota R
w
 vyšší, 

tím lepší zvukově izolační vlastnosti 
okna mají.” A opět v tom zákazník „má 
jasno“. Jenže pokud mu prodejce oken 
řekne, že mu může nabídnout okna s út-
lumem Rw = 30 dB a za příplatek může 
mít i 40 dB, jak z toho pozná, jestli kvůli 
vlaku, co okolo jeho domu projíždí ve 
vzdálenosti 150 m přes most, který 
duní, bude potřebovat ta příplatková 
okna, nebo mu budou stačit ta obyčej-
ná? Odpovídá Michal Bílek:
„Akustika je komplikovaná. Pokusím se 
ji zde maximálně zjednodušit, abych se 
vyhnul složitým vzorcům a přesto vysvět-

lil jak funguje. Ale ‚omáčce‘ se nevyhnu.
Zvuk je vlnění. Čím vyšší mají zvukové 
vlny amplitudu, tím vnímáme hluk jako 
hlasitější. Hlasitosti říkáme také akus-
tický tlak a udáváme ho v dB. Ve velmi 
hlučném prostředí může být naše vní-
mání spojené až s bolestí, kterou vnímá-
me jako tlakovou. Hluk dále charakteri-
zuje i jeho frekvence. Čím je frekvence 
(počet střídání amplitud za 1 s = Hz) 
vyšší, tím vnímáme zvuk jako vyšší tóny. 
Ale asi nejdůležitější pro naše vnímání 
hluku je fakt, že nevnímáme různé frek-
vence stejně silně. Pro většinu lidí platí, 
že nejlépe slyší zvuky od 1 kHz do 5 kHz 

Autor: Radomír Čapka s využitím technic-
kých informací Energy IN s.r.o.
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv autora a Energy IN
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(běžný dětský pláč až vyděšený pištivý 
jekot). Tyto zvuky vnímáme i velmi tiché 
(od 30 dB) – tedy i z velké dálky. A od 
úrovně 55 dB nám připadají jako velmi 
intenzivní, mnohdy až nepříjemně hla-
sité. Jiné frekvence slyšíme o poznání 
hůře. Nastartovaný osmiválec, vrnící při 
100 Hz, vnímáme jako velmi tichý, i když 
jeho akustický tlak přesahuje v tu chvíli 
65 dB. A pokud by jeho hlasitost kles-
la na 55 dB, už jej neuslyšíme vůbec. 
(Viz graf 2 Sluchové pole.) A s tímto 
faktem rozdílného vnímání zvuků bude-
me teď pracovat při hledání optimálního 
akustického útlumu u oken.
Pokud máme srovnat 2 okna s útlumy 
30 dB a 40 dB z hlediska dunění vlaku, 
potřebujeme vědět, co to ten hlukový 
útlum R

w vlastně vyjadřuje. Nejprve si 
představíme rozdíl v akustických tlacích 
(dB). Tabulka poměrů výkonů nám 
pomůže se rychle zorientovat, abychom 
věděli, kolikrát se sníží hluk při určitých 
dB. Při útlumu Rw = 3 dB je hluk polo-
viční, ale uchem vnímáme tuto změnu 
jako nepatrnou. Rw = 6 dB znamená, že 
hluk je 4x menší, tedy jako by přicházel 
z √4x (to je z 2x) větší vzdálenosti (inten-
zita hluku klesá s kvadrátem vzdálenos-
ti, proto druhá odmocnina). Pro člověka 
není tento pokles hluku nijak výrazný, je 
ale již dobře patrný. Jako poloviční hluk 
vnímá naše ucho až pokles o 10 dB.
To jen pro orientaci, neboť ani toto srov-
nání bohužel není použitelné pro náš pří-
pad s vlakem. Je to složitější právě proto, 
že vnímáme nízké frekvence tak výrazně 
jinak, než ty vyšší. Totiž útlum definova-
ný hodnotou Rw se týká přesně pouze 

jedné jediné frekvence: 1000 Hz. 
A pokud máme tento útlum promítnout 
do ostatních frekvencí, budeme potřebo-
vat pomůcku. Pro stanovení akustického 
útlumu v rozličných frekvencích se použí-
vají tzv. váhové křivky zvuku. Na grafu 3 
Průběh váhových křivek jsou tyto křiv-
ky znázorněny písmeny A až D. Pokud 
není jednoznačně určeno, k jaké váhové 
křivce je útlum hluku vztažen, platí křivka 
A. Křivka A kopíruje schopnost lidského 
ucha vnímat zvuk. Tedy, že frekvence od 
1 kHz do 5 kHz tlumí nejvíce, ale nižší 
nebo vyšší frekvence tlumí hůře. Zkusme 
pomocí křivky A najít, jak Rw = 30 dB 
tlumí hluk od projíždějícího vlaku, který 
může oscilovat okolo 80 Hz. Vytvořme 
si vodorovnou čáru, která bude přesně 
o 30 dB níže než hodnota u frekvence 
1000 Hz. U 80 Hz zjistíme, že útlum 
je jen 6 dB, tedy jako by vlak jel ve 2x 
větší vzdálenosti, tedy 300 m, a to je 
stále hodně hlasité. Zvolíme-li ale lep-
ší okna s Rw = 40 dB, bude útlum při 
80 dB už celých 16 dB, což znamená, 
že se sníží asi 40x, tedy jako by projížděl 
(√40x150 m) 950 m daleko od našeho 
domu. Takže s těmito okny jej uslyšíme 
už jen velice slabě.“

Jak „naladit“ okno 
na správnou frekvenci?

Lze vůbec naladit okna, pokud nás trá-
pí letadla či vlaky, aby co nejvíce tlumily 
hluk především v nízkých frekvencích? 
Anebo naopak při vyšších frekvencích, 
které lidem způsobují bolesti hlavy? Prob-
lematiku opět vysvětluje Michal Bílek:

„Někdy lze nalézt i zápis akustického 
útlumu v podobě Rw(C,Ctr) = 40 (-1, -4), 
kdy C a Ctr představují korekce hluko-
vého útlumu: „C“ se soustředí na vyš-
ší frekvence nad 1 kHz a „Ctr“ na nižší 
frekvence pod 1 kHz. Přesné hodnoty 
těchto korekcí jsou získávány z labora-
torních měření. Při záporných hodno-
tách v závorce zápis říká, že akustický 
útlum ve vysokých i nízkých frekvencích 
je lepší (o 1 a 4 dB). Tím chci říct, že 
i norma počítá s naladěním oken na po-
třeby uživatele, takže pojďme si prakticky 
vysvětlit, jak na to.
Každá přepážka reaguje na zvukovou 
vlnu jinak. Podle toho, z jakého je mate-
riálu, jaký má povrch a vnitřní strukturu, 
a také podle toho, jaký zvuk (frekvence) 
do ní narazí. Část vln se od ní odrazí, 
část se pohltí a část projde dál. Uvedu 
několik příkladů.
Na akustiku okna má největší vliv jeho 
zasklení. To samozřejmě platí v případě, 
že je okno správně zabudováno do stav-
by a že křídla jsou řádně utěsněna. Sklo 
je těžký materiál, s ideálně rovným po-
vrchem. Proto zvuk velmi dobře odrá-
ží. Pokud je ale sklo tenké, dokáže ho 
akustická vlna rozkmitat. Obecně platí, 
že čím tlustší sklo, tím více zvuku se 
od něj odrazí a méně projde. Energie, 
která do skla projde, se zčásti pohltí 
a zčásti projde druhou stranou ven, a to 
podle rychlosti šíření v tomto materiá-
lu (ve skle se zvuk šíří 8x rychleji než 
ve vzduchu), takže větší část energie, 
která do skla vnikla, také sklem vyj-
de. Vystupující energie se dostává do 
prostředí s výrazně jinou rychlostí šíření  

dB Násobky hluku

-1 0,794

-3 0,501 (~1/2)

-6 0,251

-10 0,1

-20 0,01

-30 0,001

-40 0,000 1

-50 0,000 01

-60 0,000 001

-70 0,000 000 1

-80 0,000 000 01

-90 0,000 000 001

-100 0,000 000 000 1

Tabulka 1 Ukázka poměrů výkonů a je-
jich ekvivalent v dB
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zvuku. U běžných zasklení, kde se po-
užívají dvě tabule skla a mezi nimi plyn, 
se energie zvuku vstupem do plynu vý-
razně zpomalí, což se projeví na vibraci 
skla. Čím je sklo tlustší, tím je vibrace 
menší. Protože je ale komora hermetic-
ky uzavřená, přenášejí se vibrace z jed-
noho skla na druhé velmi dobře tlakem 
plynu, který nemá kam jinam tlačit, než 
do protějšího skla. Čím je ale komora 
širší, tím jsou vibrace obou skel méně 
synchronizované (vnitřní je proti vnější-
mu více zpožděné) a zvuk je lépe utlu-
men, než když je komora malá a obě 
tabule vibrují stejně. Dříve se používal 
pro zlepšení akustiky i speciální těžký 
plyn SF

6 s velmi malou rychlostí šíření 
zvuku, ale díky faktu, že pro globální 
oteplování je 22 000x horší než CO2, 
byl tento plyn dán na seznam škodlivých 
látek a dnes se už nepoužívá.
Ještě mnohem větší útlum nastane, po-
kud je jedno sklo tlustší než to druhé. 
Vibrace mají pak odlišnou frekvenci a je-
jich vlny se navzájem dobře ruší.
Největší útlum způsobují folie mezi 
skly. Samotné by příliš netlumily (mají 
nízkou hmotnost), ale vložené mezi dvě 
skla způsobují, že i když jimi zvuková 
vlna z větší části projde, tak při nárazu 
na protější sklo se část energie odrazí 
zpět a ve folii se obě vlny setkají proti 
sobě. A protože měkčí folie má zcela 
jinou vibraci než skla, dochází k vzá-
jemnému vyrušení vln proti sobě. Folie 
zalaminovaná mezi dvěma skly plní 
tuto funkci absorbéru stejně, jako když 
je napnutá uprostřed komory. U folie na-
pnuté uprostřed komory hraje plusovou 
roli i okolní prostor s plynem (lepší útlum 
nízkých tónů), laminovací folie může být 
i měkká, čímž lépe tlumí naopak vyšší 
frekvence.“

Výše uvedené vysvětlení můžeme shr-
nout do následujícího závěru:
Pokud chceme izolační skla ladit na vět-
ší útlum nízkých frekvencí, je třeba mít 
v sestavě alespoň jedno tlusté sklo, pro 
vyšší frekvence pak laminované sklo 
se speciální měkkou (akustickou) folií. 
Umísťují se na venkovní stranu okna.

Vliv rámu

Samozřejmě i s rámy lze z hlediska 
akustiky okna pracovat. Obecně platí, 
že čím je rám těžší, tím lépe tlumí hluk 
a významnou roli hraje i jeho tloušťka 
(šířka profilu). Ale stále to není to nej-
důležitější:

 Hlukovému útlumu nejvíce pomáhá, 
pokud jsou okna perfektně těsná. 
Platí to jak pro těsnost otvíravých kří-
del vůči rámu, tak i celého okna ve 
stavebním otvoru

 Důležité je i pružné ukotvení rámu 
do stavebního otvoru, protože přenáší 
méně vibrací (nejlépe na kotvy, bez 
pěny, s použitím utěsňovacích kom-
primačních pásek)

 Překrytí rámu vhodnou (měkkou) 
fasádní izolací má na hlukový útlum 
další velmi významný vliv a současně 
potlačuje vliv horších rámů nebo chyb 
při montáži

 Rozdílné materiály (sendviče) tlumí 
hluk lépe než homogenní (např. kom-
binace různých dřev nebo výplň dutin 
plastového rámu tepelnou izolací)

 Hluboké uložení skla do rámu také 
citelně přispívá k lepšímu hlukovému 
útlumu

 Členitá a co nejužší funkční spára 
mezi otvíravou a fixní částí rámu tlumí 
hluk lépe než velká komora

Příště se budeme věnovat sla-
bým místům izolačních skel 
– úniku plynu a deformacím 
odrazu, tepelným mostům 
u okraje.

30 dB 31 dB 32 dB 33 dB 34 dB 35 dB 36 dB

36 dB 37 dB 39 dB 42 dB 43 dB

Maximální útlum lze dosáhnout kombinací různých tlouštěk skel, dostatečně velkými komorami a nejvíce pomocí kombinace 
skel a folií

Překrytí rámu vhod-
nou (měkkou) fasádní 
izolací



http://www.hettich.com
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Kopírovací čepovací frézka 
s ručním ovládáním

Klasické truhlářské spoje, jako jsou čepy a dlaby, neoddělitelně patří 
k zakázkové výrobě nábytku a stavebně truhlářských výrobků z ma-
sivního dřeva. Pro jejich zhotovování se vedle standardních strojů či 
CNC technologií využívají také různé přípravky a systémy ve spojení 
s elektrickým ručním nářadím. Jedním z takových zařízení je i speciální 
pantografická frézka, která jako pracovní jednotku využívá elektrickou 
ruční frézku. Umí opracovat jednoduchý nebo dvojitý oválný čep 
a dlab s odsazením, válcový čep a dlab, čep a dlab ve tvaru vlnky aj.

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

Foto: autor

Po stránce ovládání zařízení funguje 
podobně jako klasická vrtací dlabač-
ka – ovládá se dvěma ručními pákami. 
Konstrukce je de facto stavebnice, 
sestavená z dílů z velké části zhotove-
ných ze standardizovaných hliníkových 
konstrukčních profilů. Jen část dílů je 
z lehké hliníkové slitiny vyrobena spe-
ciálně pro tento účel.
Základ konstrukce tvoří spodní rám 
s pevným stolem, jehož pracovní des-
ka je naklopitelná v rozpětí 0°–90°, tzn. 
z vodorovné do svislé polohy. Díky tomu 
lze čepové spoje vytvářet pod jakýmko-
liv úhlem. V nastavené pozici se deska, 
zhotovená z drážkovaného AL profilu, 
aretuje šrouby s ruční páčkou. Do 
drážek v ploše desky lze uchytit různé 
nastavitelné vymezovací prvky, opěrná 
pravítka, fixační excentrické či šroubo-
vé svěrky apod., sloužící k přesnému 
umístění a upnutí obrobků. 
Ke spodnímu rámu je dále připevněno 
horizontální vedení složené ze dvou oce-
lových tyčí kruhového průřezu. Po nich 
se pomocí dvou párů lineárních ložisek 
pohybuje posuvný stolek s frézovací jed-
notkou. Ta se skládá z elektrické ruční 
frézky uchycené šrouby ve spe ciální 
přírubě, která je součástí pantografic-
ké konstrukce. Pantograf je spodním 
koncem přichycen k posuvnému stolku 
a na horním konci je zakončen prodlou-
ženou pákou s ruční rukojetí. Páka slouží 
k ručnímu pohybování s frézkou. V místě 
připojení ke stolku je pantograf opatřen 
silnou pružinou, která ho udržuje v „cen-

Pohled na zařízení ze strany pevného úhlově nastavitelného stolu

Pomocí ruční kopírovací frézky můžeme zhotovovat čepy a dlaby různých tvarů a ve-
likostí a pod různými úhly
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trální“ poloze, odpovídající zhruba polo-
vině vertikálního a horizontálního rozpětí 
pohybu frézky.
Další důležitou funkční součástí zařízení 
je svislý rám, rovněž připevněný k po-
suvnému stolku. K jedné jeho svislé 
stojce je pomocí dvojice táhel připojena 
druhá páka, dole spojená se spodním 
základním rámem a nahoře opatřena ru-
kojetí. Tato páka slouží k pohybování se 
stolkem proti pevnému stolu, respektive 
k posouvání frézky směrem k obrobku. 
Ve spolupráci s pákou pantografu se tak 
frézka pohybuje ve třech směrech, což 
toto zařízení odlišuje od vrtací dlabačky, 
kde je pohyb pouze ve dvou směrech.
Horní vodorovný profil rámu se třemi po-
délnými T-drážkami slouží k přichycení 
kopírovacích šablon. Ty jsou zhotoveny 
z plastových výlisků různých velikostí 
a tvarů, odpovídajících požadované ve-
likosti a tvaru čepů a dlabů. K profilu se 
připevňují šrouby. Šablony jsou opatřeny 
vnější a vnitřní vodicí dráhou, po níž se 
odvaluje kopírovací ložisko uchycené 
ke konci ocelové tyčky, pomocí které 
je spojeno s ruční pákou pantografu. 
Vedením ložiska po šabloně vymezuje-
me přesný pohyb frézky, přičemž vnější 
dráha šablony slouží k vyfrézování čepu, 
vnitřní dráha k vyfrézování dlabu. Podle 
požadovaného počtu čepů a dlabů 
na jednom obrobku lze na profilovou 
lištu připevnit libovolný počet šablon. 
Rozměry čepů a dlabů (šířka a délka) 
jsou určeny správnou kombinací šablon, 
průměru kopírovacího ložiska a průměru 
frézovacího nástroje. Ty jsou předem 
dané a nesmí se zaměnit. Hloubka čepů 
a dlabů se nastavuje pomocí systému 
dorazů s měřítkem na základním rámu 
a posuvném stolku.

Kontakt na vyžádání

Pohled na zařízení ze strany posuvného stolku se svislým rámem Pantograf s elektrickou ruční frézkou

Vedení kopírovacího ložiska po vnější dráze šablony při frézování čepů

Vedení kopírovacího ložiska po vnitřní dráze šablony při frézování dlabů
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I v olepování hran 
máme řešení pro každého

Obchodní společnost BRAZ Technologie, s.r.o. ve svém portfoliu nabízí jedinečná a kompletní 
řešení strojů na výrobu nábytku od výrobních společností s dlouhodobou tradicí a působností na 
celosvětovém trhu. V případě olepovaček hran se jedná o společnost Fravol, která díky neustálému 
technickému vývoji svých výrobních programů nepřetržitě předkládá nové patentované technologie, 
které vám ušetří čas, pracovní prostor a to při zachování stejné výrobní kapacity a zároveň zvýší 
kvalitu opracování dílce v porovnání s klasickými stroji stejného zaměření. Právě tyto atributy způ-
sobily jejich radikální prosazení v takřka každém regionu českého a slovenského trhu.

Olepovačky hran 
Fravol Master a Fravol Fast

MASTER a FAST jsou modely olepova-
cích strojů pro menší a střední provozy se 
zakázkovou výrobou nábytku. Olepovačky 
těchto výrobních sérií nastolují nový stan-
dard v olepování hran rovných dílců za po-
užití ABS/PVC hran, hran melaminových, 
dýhovaných či nákližků z masivního dřeva 
v jednotlivých pásech či v návinu. V této 
kategorii strojů je už v základní výbavě 
stroj osazený dvojitým diamantovým před-
frézem a patentovaným rožkovacím 
agregátem SYNCRO PLUS pro dílce 
s výškou hrany do 45 nebo 60 mm, který 
při standardní rychlosti posuvu u modelu 
MASTER 7 m/min. a u modelu FAST 12 
–16 m/min. nahrazuje kapovací jednotku 
a zásadně tak snižuje riziko poškození díl-

ce během olepování. Modely série FAST 
mohou mít i kapovací jednotku. Ovládání 
stroje je velmi jednoduché přes barevný 
dotykový ovládací panel s P.L.C. řídící 
jednotkou. Jednotlivá aktivita a funkčnost 
agregátů je rozlišena barevně a samozřej-
mostí jsou i základní statistické informace 
délky olepování, časový údaj olepování 
a další potřebné informace pro obsluhu. 
Výhodou je i možnost nastavování rož-
kovacího agregátu přímo na ovládacím 
panelu jednoduchým kliknutím požado-
vané funkce. Modely FAST mohou být 
vybaveny různým stupněm automatizace 
od manuálního až po úplné automatické 
ovládání pomocí servomotorů.
Optimální přítlak a posuv dílce napříč ag-
regátů zajišťuje kvalitní článkový doprav-
ník a zdvojený horní válečkový přítlak. Pro 
správné a včasné zakládání dílců je ve 

stroji nainstalovaná optická závora (sema-
for). Dále je možně olepovačku vybavit 
systémem pro rychlou výměnu vaničky, 
zcela novým držákem hrany, systémem 
separační směsi, předfrézy s rozdílným 
směrem otáčení pro dokonalejší opraco-
vání, přítlačnou jednotkou, infralampou, 
nůžkami, úhlově nastavitelnou kapovací 
jednotkou, hrubou frézou, jemnou fré-
zou, již zmíněným rožkovačem, profilo-
vými cidlinami, antiadhezivní jednotkou, 
škrabkami lepidla, kartáči, fény a různými 
dalšími doplňky podle výběru zákazníka. 
Všechny modely disponují patentova-
ným multiprofilovým nástrojem, který 
nabízí možnost opracování hran rádiusem 
zaoblení R 1/2/3 při olepování ABS hra-
nami s tloušť kou 1, 2 nebo 3 mm, 30° při 
olepování melaminových hran s tloušťkou 
0,5 mm a plochou 0° při olepování hran 
dílců masivními nákližky, které můžou být 
na všech agregátech v provedení s dia-
mantovým ostřím a výrazně tak prodlou-
žit jejich životnost bez nutnosti ostření. 
Jednou z dalších možností, ale až od 
modelu FAST, je vybavení stroje v kom-
binaci klasického olepování se systémem 
Fusion na bezespárové olepování hran 
pomocí horkého vzduchu. Tuto možnost 
nabízí i další výrobní série.

Olepovačky hran 
Fravol Smart a Fravol Rapid

Modely série SMART a RAPID disponují 
kompaktním designem, silnější a tužší 
konstrukcí přizpůsobenou pro potřeby 
sériového typu výroby s požadavkem 
na vysoký a nejvyšší výkon. Načítání je 
možné přes analogový ukazatel polohy 

Předfrézy s rozdílným směrem otáčení
Patentovaná rožkovací jednotka Syncro 
Plus

http://www.braz.cz
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a široká okna kapoty společně s vnitřním osvětlením umožňují 
vynikající pohled do vnitřní části stroje. Díky svému důmyslné-
mu provedení jsou tyto stroje vhodné pro olepování a opra-
cování dílců s rovnými hranami do tloušťky 80 mm u modelů 
SMART a 120 mm u modelů RAPID s použitím různých hra-
novacích materiálů jako je PVC, ABS, melamin, dýha a nákližky 
a v pásech do tloušťky až 12 mm (SMART) a 20 mm (RAPID) 
nebo v návinu s použitím všech typů lepidel včetně PUR. U mo-
delů RAPID lze olepovat i hliníkovými hranami. A toto vše díky 
patentovanému zásobníku lepidla s teflonovou povrcho-
vou úpravou a s předtavnou komorou a 3 kg kapacitou 
s možností rychlé výměny a automatického externího čištění 
v případě potřeby. Všechny jednotky se nastavují automaticky 
z velké barevné dotykové PLC obrazovky pomocí výkonných 
servomotorů a plynule nastavitelnou rychlostí posuvu od 10 do 
20 m/min u modelů SMART a do 25 m/min. u modelů RAPID.
Modely těchto výrobních sérií obsahují technologická vybavení, 
jakými jsou držák hrany, systém separační směsi, předfrézy 
s rozdílným směrem otáčení pro dokonalejší opracování, infra-
červený ohřev dílce, patentovaná nanášecí jednotka, přítlač-
ná jednotka, nůžky na hrubé kapování, úhlově nastavitelná 
dvoupilková kapovací jednotka od 0° do 15°, hrubá a jemná 
frézovací jednotka, rožkovač, profilové cidliny, antiadhezivní 
jednotka, plošné cidliny, leštící jednotka, horkovzdušný fén 
a další různé doplňky. Výhodou těchto strojů je jejich otevřená 
struktura, kde si samotný stroj mohou zákazníci navrhnout 
i pro potřeby těch nejatypičtějších výrob se speciálními agre-
gáty navrhnutými přímo na míru. Mimo standardní příslušenství 
jaké nabízí předchozí řady je možno stroj vybavit ještě např. 
vyhřívanou naváděcí lištou pro zmírnění teplotního rozdílu, ko-
pírovacími válečky pro operační jednotky přizpůsobené 
pro nestingové CNC opracování desek před olepováním 
nebo patentovaným dvoumotorovým rožkovacím agregátem 
s multiprofilovými nástroji.

Zastoupení pro ČR:

BRAZ Technologie, s.r.o.
Hlavní třída 87/2
737 01 Český Těšín
tel.: +420 778 027 470
e-mail: braz@braz.cz
www.braz.cz

Zastúpenie v SR:

BRAS, s.r.o.
Andreja Hlinku 1283/19
013 01 Teplička nad Váhom
tel.: +421 41 381 6049
e-mail: bras@bras.sk
www.bras.sk

Kopírovací válečky pro operační 
jednotky přizpůsobené pro nes-
tingové CNC opracování desek 
před olepováním

Patentovaný zásobník 
lepidla s předtavnou ko-
morou

http://www.braz.cz
http://www.braz.cz


DM 12/201814

technologie – inzerce

Aquawood Nativa: Okna jako nábytek

Hodnotné a hezké okno – který majitel domu by mu odolal? Výrobci 
dřevohliníkových oken mají nyní trumf v rukávu, protože přední 
rakouský výrobce barev a laků ADLER vyvinul lak na dosažení plo-
chy, která nijak nezaostává za těmi nejušlechtilejšími nábytkovými 
trendy: Aquawood Nativa.

Teplé, sametové, matné

U ekologického materiálu, jakým je 
dřevo, nejde jen o vzhled, ale i o pocit 
z doteku. To výjimečné na dřevě je jeho 
živost, teplo a přirozenost – perfektní 
povrchová ochrana zhodnocuje právě 
tyto vlastnosti, aniž by je potlačovala. 
Přesně taková je povrchová ochrana 
Aquawood Nativa. Při nejnižším stupni 

lesku G5 dřevo nejenže vypadá, jako 
by vůbec nebylo ošetřeno, ale i na do-
tek je jemně obroušené a působí jako 
nelakované.
Matné a přirozené povrchy jsou v ná-
bytkovém sektoru v současnosti velmi 
žádané – s Aquawood Nativa k nim 
poprvé nabízíme řešení i pro dřevo-
hliníková okna. Okna tak působí doko-
nale autenticky – co do vzhledu i na do-

tek, a nijak to neovlivní ani jejich matný 
vzhled. Stejně jako u nábytku je totiž 
i v tomto případě důležité, aby matné 
plochy ani v případě zatížení nebylo 
možné vyleštit, obzvláště v místech, 
kterých se dotýkáme – nová silnovrstvá 
lazura z dílny ADLER tento požadavek 
splňuje na 100%.

Transparentní, rozmanité, 
efektivní

Druhou revoluční vlastností, která 
z Aquawood Nativa dělá špičku 
v segmentu dřevohliníkových oken, je 
transparentnost. Nepůsobí mléčně, 
jako jiné matné silnovrstvé lazury, je 
možné ji nanést přesně podle normy 
v tloušťce 200–300 µm mokrého fil-
mu, a je mimořádně variabilní. „Takto 
dokážeme dosáhnout transparentních 
povrchů i na tmavých dřevinách, jako 
jsou modřín, meranti nebo dub, které 
jsou aktuálně v nábytkovém průmyslu 
velmi často používané,“ vyjadřuje spo-
kojenost vedoucí vývojového oddělení 
ADLER Markus Fessler. Dřevohliníková 
okna ošetřené povrchovou úpravou 
s Aquawood Nativa proto zaujímají 
místo, které jim právem patří: Jako hod-
notné doplnění k nábytku a ušlechtilá 
součást moderní interiérové architek-
tury.

Chcete, aby vám krásné třeba dubové 
dýhované dveře pasovaly k oknům?
Zeptali jsme se technického ředite-
le Adler Česko pana ing. Michala 
Nováka, jak na to.

M. N.: Celý produktový sortiment fir-
my ADLER je přizpůsoben dnešním 
požadavkům designu, materiálů a ba-
revnosti. Naše oddělení koloristiky umí 
díky flexibilitě systémů povrchových 

úprav ADLER, přístrojovému vybavení 
a kvalifikovanému personálu vyvzoro-
vat vzhled a barevnost oken prakticky 
k jakémukoliv designu podlahy, dveří 
či nábytku.

Interiér v souladu: okna, dveře, podlaha i nábytek

http://www.lakyadler.cz
http://www.lakyadler.cz
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Co k tomu potřebujete, jak dlouho 
to trvá a co to stojí?
M. N.: Našim odběratelům poskytujeme 
tento servis zdarma. Stačí nám doručit 
dřevěný vzorek nebo odkázat na design 
výrobce. Změříme optiku, lesk, haptiku 
atd. a na základě těchto dat vyvzoru-
jeme odpovídající systém povrchové 
úpravy oken. Nebo prostě „vytáhneme“ 
požadovaný systém z naší rozsáhlé da-
tabáze. Běžně dodáváme návrh řešení 
a vzorek do 48 hodin.
 
Existují nějaká omezení?
M. N.: Ano, naše systémy povrcho-
vých úprav plní jednak funkci estetic-
kou (zušlechtění dřeva), ale zároveň 
i ochrannou, tzn. aby povrchová úpra-
va splňovala podmínky dlouhodobé 
životnosti a snadné údržby i pro sta-
vební prvek, jakým jsou okna. Systém 
povrchové úpravy musí splňovat určité 
parametry, abychom na něj mohli po-
skytnou záruku dlouhé životnosti. Tak 
např. dnes tolik populární povrchová 
úprava olejem/voskem má na oknech 
svá omezení: nesplňuje podmínky pro 
poskytnutí záruky, protože ochranné 
vlastnosti tenké vrstvy oleje jsou ome-
zené a vyžadují pravidelnou obnovu. 
Navíc je pro výrobce problematická 
kvůli dlouhému času zasychání jed-
notlivých vrstev.
 
A systém NATIVA vypadá jako přírod-
ní naolejované dřevo a zároveň plní 
i ochrannou funkci?
M. N.: Přesně tak. Tato povrchová 
úprava byla vyvinuta tak, aby zachova-
la přírodní vzhled dřeva a zároveň za- 

I interiérové dveře je možné mít v jednotném tónu

Aquawood Nativa umožňuje vyvzorovat vaše okna ke zvolené podlaze a sladit tak 
celý interiér

Aquawood Nativa: transparentní, hluboce matná silnovrstvá lazura na oknaIng. Michal Novák, technický ředitel 
Adler Česko s.r.o.

http://www.lakyadler.cz
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Aquawood Nativa je finální hluboce 
matná lazurovací povrchová úprava 
pro dřevohliníková okna na vodní bázi. 
NATIVA přináší do segmentu oken je-
dinečnou povrchovou úpravu, která 
v maximální míře zachovává přírodní 
strukturu dřeva, jak na pohled, tak i na 
omak. „Nativou děláme z okna krásný 
kus nábytku. A to i přesto, že okno je spe-
cifickým výrobkem, který spojuje interiér 
s exteriérem a vyžaduje tak jinou skladbu 
povrchových vrstev, než interiérový náby-
tek. Dáváme tak výrobcům oken možnost 
přizpůsobit jejich výrobky požadavkům 
zákazníků na sjednocení vzhledu inte-
riéru. Okna, interiérové dveře, podlaha 
a jídelní stůl mohou být nyní v jednotném 
matném a přirozeném vzhledu podtrhu-
jícím krásu dřeva“, říká obchodní ředitel 
Adler Česko Ing. Tomáš Švec.
Aquawood Nativa je novinkou letoš-
ního roku. Byla představena na břez-
novém veletrhu Frontale v německém 

Norimberku. „A od stejného data je 
systém plně v prodeji. Koncovým zá-
kazníkům hledajícím kvalitní designová 
okna s přirozenou strukturou dřeva tedy 
nic nebrání a mohou poptávat systém 
NATIVA od firmy ADLER u svých do-
davatelů již dnes“, dodává Ing. Tomáš 
Švec.

Klíčové vlastnosti Aquawood Nativa, 
které z ní dělají jedničku na trhu:

 vodou ředitelná ekologická lazura 
určená na dřevohliníková okna

 hluboce matný obzvláště přírodní 
vzhled. Stupeň lesku G5

 vysoká odolnost vůči vyleštění po-
vrchu

 na dotek působí jako přírodní čerstvě 
obroušené dřevo

 vysoce transparentní a nežloutnoucí 
nátěrový film

 dobrá chemická a mechanická odol-
nost povrchu

ručila dlouhodobou funkčnost během 
provozu a zvládla náročné podmínky 
v době výstavby – je odolná vůči vyso-

ké vlhkosti, má dobrou mechanickou 
odolnost a snadno se čistí. Vytváří na 
povrchu poměrně silnou ochrannou 

vrstvu, která však vypadá, jako by tam 
nebyla, díky použití speciálních pojiv 
a pigmentů.

Aquawood Nativa je špičkový materiál v segmentu dřevohliníkových oken

Příjemně materiálově i barevně sladěný interiér

Kontakty:

ADLER Česko s.r.o.
Pražská 675/10
CZ-642 00 Brno – Bosonohy
tel.: +420 731 725 957
e-mail: info@adlercesko.cz
www.lakyadler.cz 

ADLER Slovensko s.r.o. 
Montážna 3, P.O.Box 180
SK-971 01 Prievidza
tel.: +421 46 5199 621
e-mail: info@adler.sk
www.adler.sk

http://www.lakyadler.cz


Barvu máme v krvi.

DALŠÍ INFORMACE
Tel. +420 731 725 957 | info@adlercesko.cz

Tel. +421 465 199 621 | info@adler.sk

ADURO VITEA
PŘIROZENÝ VZHLED 

SPOLEHLIVÁ OCHRANA

Přirozenost, odolnost. Nový dvousložkový polyuretanový nábytkový lak Aduro Vitea chrání a zachovává 
autentický vzhled dřeva. Poskytuje rovnocennou ochranu typickou pro laky, avšak dřevo působí díky neutrálnímu 

zvýraznění kresby a přirozené haptice jako neošetřené. Produkt Aduro Vitea je svou účinnou ochranou 
proti skvrnám a poškrábání vhodný rovněž pro silně zatěžované plochy.

www.adlercesko.cz | www.adler.sk

http://www.lakyadler.cz
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Jednostranná olepovačka hran SMART 
S650-23 Plus disponuje kompaktním 
designem, silnější a tužší konstrukcí 
přizpůsobenou pro potřeby sériového 
typu výroby s požadavkem na vysoký 
výkon. Načítání je možné přes ana-
logový ukazatel polohy a široká okna 
kapoty společně s vnitřním osvětlením 
umožňují vynikající pohled do vnitřní 
části stroje. Díky svému důmyslnému 
provedení je tento stroj vhodný pro 
olepování a opracování dílců s rovnými 
hranami do tloušťky 80 mm s použitím 
různých hranovacích materiálů, jako je 
PVC, ABS, melamin, dýha a nákližky 
v pásech do tloušťky až 12 mm nebo 
v návinu s použitím všech typů lepidel 
včetně PUR. A toto vše díky patento-
vanému zásobníku lepidla s teflonovou 
povrchovou úpravou a s předtavnou 
komorou a 3kg kapacitou s možností 
rychlé výměny a automatického exter-
ního čištění v případě potřeby. Všechny 
jednotky se nastavují automaticky 

z velké barevné 12“ dotykové PLC 
obrazovky pomocí výkonných servo-
motorů a plynule nastavitelnou rychlostí 
posuvu od 10 do 20 m/min.
Olepovačka SMART S650-23 Plus 
obsahuje technologická vybavení, jaký-
mi jsou držák hrany, systém separační 
směsi, předfrézy s rozdílným směrem 
otáčení pro dokonalejší opracování, 
infračervený ohřev dílce, patentovaná 
nanášecí jednotka, přítlačná jednotka, 

nůžky na hrubé kapování, úhlově nasta-
vitelná dvoupilková kapovací jednotka 
od 0° do 15°, hrubá a jemná frézovací 
jednotka, rožkovač, profilové cidliny, 
antiadhezivní jednotka, plošné cid-
liny, lešticí jednotka, horkovzdušný 
fén a další různé doplňky dle výběru 
zákazníka.

Výrobce: Fravol
Prodejce: Braz technologie, s.r.o.

Kvalita a prostor v dílně. To jsou dvě 
hlavní kritéria při výběru každého stro-
je. Ne vždy se dají tato dvě kritéria dát 
dohromady, ale olepovačka z výrobní 
série MASTER s modelovým označe-
ním M400-23 představuje souhrn ře-
šení, aplikací a technologií v pouhých 
3,5 metrech.
Jedná se o jednostrannou olepovačku 
hran pro olepování a opracování dílců 
s rovnými hranami s použitím různých 
hranovacích materiálů, jako PVC, ABS, 
melaminu, dýhy a nákližků v pásech 
nebo kotoučích. Podle požadavku na 
základě specifických výrobních potřeb 
každé výroby může být stroj osazený 
jednotkami dle výběru zákazníka vy-
značujícími se množstvím technolo-
gických patentů zajišťujících perfektní 
kvalitu olepovaného dílce. Patentované 
technologie na rožkovači a jednotlivých 
jednotkách ve spolupráci s patentova-
ným multifunkčním nástrojem s diaman-
tovým ostřím umožňují olepování dílců 
všemi typy hran bez omezení. Pevná 
ocelová konstrukce dělá z tohoto za-
řízení kompaktní robustní stroj, který 
zajišťuje perfektní opracování hrany 
v součinnosti s jednotlivými jednotkami 
stroje ovládanými přes ovládací panel 

umístěný ve velmi vhodné a funkční po-
loze s barevnou dotykovou obrazovkou. 
Rychlost olepovačky je nastavitelná do 
7 m/min. Stroj rovněž vyniká rychlým 
startem 6–8 minut. Kapacita lepidlo-
vého zásobníku činí 1 kg. Výraznou 
novinkou tohoto modelu je, že le-
pidlový zásobník je snadno a rychle 
vyměnitelný.
Pro dosažení nejvyššího stupně opra-
cování stroj obsahuje technologická 
vybavení, jako jsou držák hrany, sys-
tém separační směsi, předfrézy s roz-
dílným směrem otáčení pro dokonalejší 
opracování, infračervený ohřev hrany, 
přítlačná jednotka, nůžky, jemná fréza, 
rožkovač, antiadhezivní jednotka, ploš-

ná a profilová cidlina, kartáče a různé 
další doplňky podle výběru zákazníka. 
Kromě vyměnitelného zásobníku lepidla 
byl tento model vylepšen ještě o doplň-
ky na rožkovací jednotce. Jedná se 
o vylepšený způsob odsávání této 
jednotky a nové bezpečností čidlo, 
které snímá polohu dílce a slouží tak 
jako pojistka proti nabourání dílce 
do rožkovače. Při zjištění špatné polo-
hy se jednotka rožkovače automaticky 
vypne a tím nedojde k jeho poškození. 
Díky těmto vylepšení se model MASTER 
M400-23 stal ještě mnohem komplex-
nějším strojem, než byl dosud.
Výrobce: Fravol
Prodejce: Braz technologie, s.r.o.

Modernizovaná olepovačka hran Fravol MASTER M400-23

Olepovačka hran Fravol SMART S650-23 Plus

http://www.braz.cz
http://www.braz.cz
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Efektivní výroba na horních obráběcích 
CNC strojích se dosahuje zejména při 
obrábění ve vysokých pracovních otáč-
kách a rychlých posuvech. To klade 
vysoké nároky nejenom na kvalitní 
konstrukční provedení nástroje, ale 
i na jeho upnutí do pohonného agre-
gátu stroje. Samozřejmě, že Leitz – vý-
robce nástrojových systémů nabízí 
pro konvenční řezné podmínky všech-
ny typy kleštinových upínacích pouz-
der a trnů, pro náročnější podmínky 
i hydro pouzdra, ale nutné předpoklady 
pro vysoko-výkonné obrábění (high-
-performace cutting) nejlépe splňují 
pouzdra Leitz ThermoGrip, která upí-
nají stopkový nástroj na principu teplot-
ní roztažnosti a tím garantují nejmenší 
možnou dosažitelnou házivost nástro-
je, jeho precizní vycentrování, stabilitu 
a tuhost při obrábění. Výhodou pro 
výrobce pak není jenom vyšší kapacita 
obrobených dílců díky vyšší rychlosti 
posuvu a lepší kvalita opracované plo-
chy na základě použití vysokých otáček, 

ale i zdvojnásobení životnosti nástroje, 
navýšení přenášeného točivého mo-
mentu, utlumení hlučnosti a vibrací ce-
lého nástrojového kompletu, které šetří 
ložiska agregátu CNC stroje.
Aby tyto přednosti tepelného upínání 
bylo možno využít v co nejvyšší míře, 
nabízí LEITZ svým zákazníkům novou 
generaci ISG upínacích generá-
torů pro upínací pouzdra ThermoGrip. 
Princip generátorů je založen na tep-
lotní roztažnosti, kdy zahřátím pouzdra 
o určitou teplotu dojde k jeho roztažení 
a možnosti zasunutí stopkové frézy do 
pouzdra. Po krátkém ochlazení je pak 
stopková fréza exaktně vycentrovaná 
a pevně upnutá v pouzdře.
Pro zákazníky, kteří nechtějí investovat 
do upínacích generátorů, nabízí LEITZ 
v České i Slovenské republice upnutí 
i vyjmutí nástroje z upínacího pouzdra 
ThermoGrip zcela zdarma na svých 
servisních pobočkách.
Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o.

LEITZ ThermoGrip – nová generace upínacích generátorů

Nabídka standardních padacích těsně-
ní dveří PLANET se v posledním roce 
výrazně rozšířila o speciální venkovní 
práh proti nárazovému dešti PLANET 
X3 na balkónové a vchodové dveře, 
dále o zvukotěsné varianty PLANET 
PLUS se zvukovou izolací až 55 dB 
a poslední letošní novinkou je nový pa-
dací práh PLANET SN pro posuvné 
dveře se speciálním ovládáním pomocí 
podlahového vedení. Obecně můžeme 
říci, že padací těsnění dveří PLANET 
chrání proti průvanu, hluku, světlu, jsou 
vhodná pro bezbariérové vstupy a utěs-
ňují proti kouři a chrání proti ohni, jsou 
vhodná pro všechny typy dveří, i dveří 
ze skla.
Padací těsnění PLANET SN je prio-
ritně určeno pro posuvné dřevěné 
dveře, ale může být použito i pro po-
suvné dveře z hliníku a PVC. PLANET 
SN je vyroben z hliníkového profilu roz-
měru 22 x 30 mm, těsnicí profil je z vy-
soce kvalitního silikonového těsnění se 
šikmým zkosením, zatěsní spáru od 
7 do 14 mm. Díky nulovému odporu 
ovládání padacího prahu není nutné 
na posuvné dveře instalovat zámek. 
Ovládání padacího prahu je neviditelné, 

je integrováno v podlaze a při dovření 
(dosunutí) dveří dochází k paralelnímu, 
velmi tichému a lehkému spuštění pa-
dacího prahu a tím se zatěsní spára 
mezi dveřmi a podlahou. Spouštěcí 
síla PLANET SN je velmi malá – pouze 
1 N/m. Je to kompaktní řešení šetřící 
místo a tento padací práh může být po-

užit i u ne zcela rovných podlah díky 
šikmému zkosení těsnění.
PLANET SN je dodáván v základním 
provedení jako kouři odolný a těsnící 
proti hluku až 44 dB při těsněné me-
zeře 7 mm, pro dveře s pravým a levým 
zavíráním (DIN L, DIN R). Instaluje se 
zespodu dveří do drážky šířky 22,1 mm 
a hloubky 30,5 až 35 mm. Ke každému 
padacímu prahu je standardně dodá-
vána tzv. sada vedení pro PLANET SN 
na těsněnou mezeru 7–10 mm, 10–13 
mm a 13–16 mm. Samotný padací 
práh se upevní ze strany nerezový-
mi podložkami a šrouby, které jsou 
součástí balení. Je dodáván ve stan-
dardních délkách – 800, 925, 1050, 
1175, 1300, 1425, 1550 a 1625 mm, 
tyto délky je možno zkrátit o 125 mm, 
na zakázku je možno dodat v libovolné 
délce až do 6000 mm.
Padací těsnění PLANET byla testová-
na v renomovaných stavebních evrop-
ských institutech (certifikováno v IFT 
Rosenheim), testováno až na cca 4,2 
milionu zvedacích cyklů (otevření a za-
vření), záruka 7 let.
Výrobce: Planet GZD (Švýcarsko)
Distribuce: Okentěs, spol. s r.o.

Padací těsnění PLANET SN pro posuvné dveře

http://www.leitz.org
http://www.okentes.cz
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Při zařizování interiérů zažívají tmavé 
odstíny dřeva v současnosti svůj come-
back. V kombinaci s moderními a kla-
sickými prvky vzniká v našich domo-
vech prostor, který poskytuje eleganci 
i útulnost. I v kuchyni se opět začínají 
používat tmavší dřeviny. Jen bychom 
se měli vyvarovat toho, aby minimalis-
tický design a čistý styl nebudil až moc 
rustikální dojem. Madera, Barista 
a Santos jsou tři nové ABS hrany firmy 
Ostermann pro vytvoření atraktivních 
tmavých povrchů v kuchyni, ložnici 
i jiných obytných místnostech.
Barista: Tmavá borovice
Barista – tak se říká v gastronomii od-
borníkovi na přípravu kávy. A teplou 
tmavě hnědou barvu čerstvě připrave-
né kávy mají i nábytkové hrany Barista 
od firmy Ostermann. Hrana v povrchu 
miniperlička byla přiřazena ke stejno-
jmennému borovicovému dekoru od 
firmy FunderMax.
Madera: Tmavý dub 
Slovo „madera“ pochází ze španělštiny 
a znamená „dřevo“. U této nábytkové 
hrany v povrchu miniperlička se proje-
vuje trvalý trend dubu v tmavé variantě. 
Jemný přechod světlejších a tmavších 
linií odráží přirozenou kresbu dubového 
dřeva. Hrana byla přiřazena ke stejno-
jmennému dekoru od firmy FunderMax.

Santos: Tmavá akácie
Santos je velké přístavní město v Brazí-
lii, jehož význam vzrostl především díky 
exportu kávy. A v kávově hnědé barvě 
je i nábytková hrana Santos od firmy 
Ostermann. Dekorativní hra barev 
a živá struktura hrany odrážejí trochu 
nepravidelnou kresbu dřeva akácie. 
ABS hrana v povrchu dřevěný pór byla 
přiřazena ke stejnojmennému akácio-
vému dekoru od firmy FunderMax.
Pestrá nabídka již od 1 metru 
Všechny tři nové nábytkové hrany jsou 
k dostání ve standardních rozměrech 

23, 33, 43 a 100 mm a v tloušťkách 
1 a 2 mm. Na přání nařeže firma 
Ostermann hrany též v jakékoliv poža-
dované šířce až do 100 mm. Aby mohl 
truhlář/stolař realizovat aktuální nábyt-
kové trendy ve svém vlastním pojetí 
a za rozumnou cenu, nabízíme hrany 
již od délky jednoho metru. Veškeré 
skladové zboží objednané v e-shopu 
na www.ostermann.eu do 16 hodin 
odesíláme ten samý den.

Prodejce: Ostermann Česko spol. s r.o.

Tmavé dřevodekory – pro ušlechtilý vzhled

Aby se zlepšila kvalita vzduchu uvnitř 
budov, existují zákonem upravené limitní 
hodnoty pro emise formaldehydu u dře-
věných materiálů. Pfleiderer nabízí kro-
mě výrobků splňujících emisní třídu E1 
také dřevotřískovou desku LivingBoard, 
lepenou bez použití formaldehydu. 
„Deska LivingBoard byla již opakovaně 
vyznamenána ekoznačkou Modrý anděl 
– Der Blaue Engel. Je vyráběna z dřevin 
s nízkým obsahem pryskyřice z trvale 
udržitelného lesního hospodářství bez 
recyklovaných materiálů a lepena bez 
použití formaldehydu. Je první volbou 
všude tam, kde stavebníci montovaných 
domů kladou velký důraz na materiály 
s obzvlášť nízkým obsahem emisí,“ říká 
Claus Seemann, ředitel úseku manage-
mentu produktů v oblasti nosných mate-
riálů. „A kdo chce být v oblasti ochrany 
životního prostředí ještě o krok dál: 
Všechny výrobky lze samozřejmě kom-

binovat také se systémy pro certifikaci 
dřeva FSC nebo PEFC.“

Výrobce: Pfleiderer
Prodejci: viz www.pfleiderer.com

Dřevotřísková deska bez použití formaldehydu LivingBoard od firmy Pfleiderer

http://www.ostermann.eu
http://www.pfleiderer.com
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Služba JAF Nábytkové dílce je kom-
plexní služba spočívající v nařezání 
dílců, olepení hran, CNC opracování 
(vrtání a frézování), doplnění kování, 
komponentů, spojovacích prvků a do-
dání klientovi. Hlavním pracovním ná-
strojem je konfigurátor nábytku – elek-
tronický nástroj dostupný na portálu 
www.nabytkovedilce.cz nebo www.
jaf-nabytkovedielce.sk, pomocí kte-
rého si zákazník pohodlně ze své kan-
celáře či domova v kteroukoliv denní či 
noční hodinu a kterýkoliv den v týdnu 
přesně nakonfiguruje svoji zakázku. 
K práci potřebuje pouze počítač při-
pojený k internetu a vybavený aktuál-
ním způsobilým prohlížečem HTML. 
Nemusí mít nainstalovaný žádný speci-
ální program. Služba je optimalizována 
i pro tablet a chytrý telefon. Jedinou 
podmínkou pro využívání služby je re-
gistrace.
Práce s konfigurátorem je velmi jed-
noduchá a intuitivní. Po přihlášení 
do Shopu-Nábytkové dílce si uživatel 
v horní liště v záložce „katalog“ vybere 
požadovaný typ nábytku (skříň, skříňka, 

stůl atd.). 
Následně upřesní prove-
dení a technické detaily 
(např. počet dveří, počet a rozmístění 
polic, mezistěn atd.), zadá požadova-
né rozměry, ze široké škály dekorů 
zvolí plošný materiál a provedení hran 
(olepení se provádí PUR technologií). 
Pokud hledaný dekor není v katalogu, 
je možno ho zadat jako „jiný dekor“ 
s popisem požadavku. V dalším kroku 
vybere z nabídky kování, komponenty 

a příslušen-
ství (závěsy, výsuvy, vý-
klopy, závěsné kování 

atd. z nabídky Blum, Häfele a GTV). 
Tímto postupem přesně specifikuje 
každý kus nábytku. V případě atypic-
kých výrobků, které nejsou obsažené 
v katalogu, program umožňuje zadá-
vání samostatných dílců, které si pak 
klient dodělá sám.
Službu poskytuje: JAF HOLZ spol. 
s r.o., JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

JAF konfigurátor nábytkových dílců

(např. počet dveří, počet a rozmístění 
polic, mezistěn atd.), zadá požadova

atd. z nabídky Blum, Häfele a GTV). 
Tímto postupem přesně specifikuje 

plexní služba spočívající v nařezání 
dílců, olepení hran, CNC opracování 
(vrtání a frézování), doplnění kování, 

-
-
-

-
kteroukoliv denní či 

kterýkoliv den v týdnu 
přesně nakonfiguruje svoji zakázku. 

- stůl atd.). 
Následně upřesní prove
dení a technické detaily 
(např. počet dveří, počet a rozmístění 

příslušen-
ství (závěsy, výsuvy, vý-ství (závěsy, výsuvy, vý-ství (závěsy, výsuvy, vý
klopy, závěsné kování 

nabídky Blum, Häfele a GTV). 

JAF konfigurátor nábytkových dílců

stůl atd.). 
Následně upřesní prove-

technické detaily 
(např. počet dveří, počet a rozmístění 

a příslušen
ství (závěsy, výsuvy, vý
klopy, závěsné kování 

atd. z nabídky Blum, Häfele a GTV). 

www.primeboard.pfleiderer.com

Pfleiderer PrimeBoard spojuje vysoce kvalitní 

lakovanou optiku, optimalní zpracovatelnost a dobrou 

zatížitelnost plochy. Jestli XTreme Matt nebo XTreme 

vysoký lesk: nová inovativní více vrstvá technologie laku 

zabezpečuje vysokou barevnou stálost a bezproblémové 

zpracování. Mnohostraně použitelná skrze optimální 

barevné spojení.

INSPIRATIONS 
CLOSE TO YOU

PFLEIDERER PRIMEBOARD
VYSOCE KVALITNÍ LAKOVANÁ DESKA 
V LESKU A MATU

http://www.jafholz.cz
http://www.primeboard.pfleiderer.com
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Ve druhé polovině měsíce září byl Nadací dřevo pro život vyhlášen 
v pořadí již 9. ročník ankety Dřevěná stavba roku 2019. Do zveřej-
nění nejlepších z letos zrealizovaných dětských hřišť, dřevěných 
domů, konstrukcí, roubenek a srubů či dřevěných interiérů tak 
zbývají zhruba tři měsíce, což je jedinečná příležitost k tomu, při-
pomenout si uplynulý ročník ankety zajímavým příběhem vítězné 
(z pohledu odborné poroty) dřevěné konstrukce. Tou jak známo (viz 
DM 5/2018) byla dřevěná rozhledna Ester Tower v Jeruzalémě, 
navržená ve tvaru kvetoucího kaktusu známým českých archi-
tektem Prof. Ing. arch. Martinem Rajnišem a vytvořená v rámci 
mezinárodního česko-izraelského projektu.

Dřevěná Ester Tower s českými kořeny 
slouží v Jeruzalémě už více jak rok

Autor: Ing. František Novák 
z podkladů Ing. Zbyňka Šrůtka
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz

Foto: archiv Ing. Zbyňka Šrůtka

Dřevěná rozhledna Ester Tower v Jeru-
zalémě, která je v tomto ryze kamen-
ném městě v podstatě první dřevostav-
bou a také jedinou věží, jejíž slavnostní 
zpřístupnění proběhlo 9. 11. 2017, je 
umístěna v areálu bývalé nemocnice 
Hansen House z roku 1887, který byl 
zhruba před dvěma lety renovován jako 
sídlo Centra pro mladé umění, design, 
technologie, architekturu a nová média. 
Rozhledna s tvarem kaktusu, zvoleným 

záměrně kvůli jeho „ježaté kráse“, připo-
mínající Prof. Rajnišovi izraelskou pova-
hu, díky své poloze (v blízkosti hradeb 
Starého Města) nabízí návštěvníkům nád-
herný výhled na Jeruzalém. Prostor pod ní 
pak slouží kulturním akcím, přednáškám 
či workshopům, přičemž věž je možné 
využít i např. pro tzv. videomapping (směr 
vizuálního umění, využívající projekci ve 
volném prostoru na libovolné objekty). 
Rozhledna byla navržena a postavena 

pražskou Hutí architektury Martin Rajniš 
s.r.o. ve spolupráci s projekční a reali-
zační společností TIMBER DESIGN Ing. 
Zbyňka Šrůtka z České Skalice. Základy 
projektoval izraelský projektant Prof. Ing. 
Michal Bar Ilan z univerzity v Haifě a jejich 
zhotovitelem byla místní stavební společ-
nost Maik Engineers Ltd.

Jak to vlastně všechno 
začalo… 

Česko-izraelský projekt, jehož hlavní-
mi iniciátory byli dnes již bývalý ředitel 
českého centra v tel Avivu Lukáš Přibyl 
a Francoise Cafri, ředitelka mezinárod-
ních vztahů Magistrátu města Jeruzaléma, 
je podle konstruktéra Ing. Zbyňka Šrůtka 
nejen symbolickým vyjádřením tradičně 
vřelých vztahů obou zemí, ale i největší 
kulturní akcí od znovuobnovení diploma-
tických vztahů v roce 1990. 
„Na projekt přispěly, u příležitosti 100 
let od vzniku Československa a 70 let 
od vzniku státu Izrael, vlády obou zemí,“ 
doplňuje Ing. Šrůtek a dodává, že příběh 
samotné věže byl odstartován počátkem 
března 2017, kdy vznikla první skica a na 
první schůzce autorů s L. Přibylem byly 
diskutovány reálné možnosti, jak docílit 
otevření vyhlídkové věře v Jeruzalémě 
na konci června 2017. Tento šibeniční 
termín podle něj vyžadoval rychlé roz-
hodování ve všech stupních projektové 
dokumentace. „V úvodu se musela pře-

Ester Tower v jeruzalémské zahradě Hansen House je první dřevostavbou a vyhlíd-
kovou věží v jinak kamenném městě
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tavit základní architektonická představa 
do funkčního základního konstrukčního 
provedení, které bylo podloženo sta-
tickými výpočty, a současně bylo třeba 
sledovat časovou a ekonomickou ná-
ročnost daného řešení. Během prvních 
14 dní byly takto analyzovány 3 výškové 
varianty věže, z nichž jako nejoptimálněj-
ší byla nakonec vyhodnocena varianta 
s celkovou výškou věže 15,5 metru,“ 
upřesňuje s tím, že od této chvíle jejím 
tvůrcům zbývaly na zpracování veškerých 
konstrukčních detailů a následného vy-
hotovení podrobné dílenské dokumenta-
ce, samotnou výrobu a nakládku, necelé 
2 měsíce. Časový tlak proto vyžadoval 
využívat pro návrh a výrobu jen materiály, 
které byly v dané chvíli skladově dostup-
né, a nebo byl výrobce schopen zajistit 
jejich dodávku ve velmi krátkém termínu. 
V této fázi bylo podle autorů velmi ná-
ročné se technicky vypořádat se všemi 
konstrukčními detaily při současném 
vědomí, že materiál na konstrukci věže 
se již vyrábí nebo je na cestě do výroby 
a není tak už možné jeho specifikaci mo-
difikovat. Veškeré dílčí prvky (dřevěné, 
ocelové a membránové) byly při výrobě 
prefabrikovány tak, aby následně mohly 
být ve druhé polovině května naloženy 
do dvou 12 metrů dlouhých přepravních 
kontejnerů. 
„Kvalitní provedení všech komponentů, 
zhotovených jak na CNC, tak i ručně, 
byl základní předpoklad pro následnou 
úspěšnou a rychlou montáž v Izraeli. Bez 
osobního nadšení a preciznosti všech 
lidí, kteří se na výrobním a montážním 
procesu podíleli, by se vytyčené termíny 
nepodařilo splnit, a proto jim všem patří 
velký dík,“ konstatuje Ing. Šrůtek s do-
větkem, že lodní transport konstrukce do 
Izraele byl naplánován na dobu 3 týdnů.

…a proč se to nakonec 
zpozdilo?

Ačkoliv původní přepravní osu, vedoucí 
přes slovinský přístav v Koperu, do-
pravce na poslední chvíli změnil přes 
přístav v Hamburku, přesto se i touto 
delší trasou podařilo kontejnery dopra-
vit do izraelského přístavu včas. Od této 
chvíle se však zamýšlený harmonogram 
prací začal prodlužovat, a to kvůli dvěma 
aspektům. „Celní správa v Izraeli, která 
se zřejmě dosud s dřevem coby staveb-
ním materiálem nesetkala, nám dělala 
problémy a uvolnila kontejnery z přísta-
vu až po dvou měsících. Současně také 
došlo na izraelské straně k prodlení při 
získávání nezbytných povolení. Montážní 
práce tak byly zahájeny až v polovině říj-
na. Podílelo se na nich 5 lidí, kteří celou 
konstrukci smontovali za 19 pracovních 
dnů,“ pochlubil se konstruktér a dodává, 
že současně s montážními aktivitami na 
stavbě byly zahájeny i práce na zákla-
dech věže. Ty byly navrženy a zhotove-
ny ve spolupráci s výše již zmíněnými 
stavebními odborníky z Izraele a tvoří je 
železobetonová deska, kterou podpírá 
čtveřice vrtaných pilot o průměru 350 

mm a délce 7 m, v převážně skalnatém 
podloží.
V souvislosti s montáží je třeba dodat, 
že na staveništi byly značně omezené 
možnosti pro využití jeřábové techniky. 
Tento fakt velmi výrazně ovlivnil nejen 
výsledný návrh věže, ale určil i směr 
technologického postupu vlastní mon-
táže. Jeřábová technika mohla stát jen 
na veřejném prostranství a tudíž se první 
fáze montáže odehrávala nikoliv v místě 
samotných základů, ale ve vymezeném 
prostoru zahrady Hansen House, situo-
vaném co nejblíže k mobilnímu jeřábu.

Konstrukční řešení 
a průběh vlastní montáže

Z konstrukčního hlediska je možné vy-
hlídkovou věž rozdělit do dvou vzájemně 
spolupůsobících statických systémů. 
Prvním z nich je hlavní nosné jádro, kte-
ré tvoří 4 hlavní nosné dřevěné slou-
py o průřezu 280x280 mm, usazené 
do čtverce v osové vzdálenosti 2,3 m. 
Výška nosného jádra odpovídá maxi-
mální možné délce celistvého prefabri-
kovaného kusu v kontejneru, tj. 12 m. 
Součástí základní kostry stavby jsou  

Jedním z prvních počinů autorského týmu ve složení (zleva) Prof. Ing. arch. Martin Rajniš, Ing. Zbyněk Šrůtek a Ing. arch. Tomáš 
Kosnar bylo vytvoření statického 3D modelu nosné konstrukce věže

Veškeré komponenty stavby byly již ve výrobě prefabrikovány
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kromě dřevěných konstrukčních prvků 
(sloupy, vodorovné převázky a šikmo 
vedené vodorovné ztužující pásky ve 
čtyřech výškových úrovních) také oce-
lová systémová táhla Macalloy, kotvená 
do ocelových kotevních prvků, jež byly 
osazeny na sloupy v rámci prefabrikace 
již ve výrobě. Všechny tyto prefabriko-
vané prvky byly vzájemně smontovány 
na zemi ve vodorovné poloze (v případě 
hlavních nosných sloupů), a to společ-
ně s točitým vřetenovým schodištěm, 
procházejícím vnitřkem tohoto dřevě-
ného nosného kvádru. 
„Celá takto vystrojená základní kostra 
pak byla z vodorovné polohy pomocí 
200tunového mobilního jeřábu, stojící-
ho na veřejné komunikaci, vyzvednuta 
do svislé polohy a přemístěna na zá-
kladovou desku, kde byla usazena na 
4 hlavní kotevní body. To byla současně 
i poslední operace, kterou jsme pomocí 
mobilních jeřábů mohli na věži realizo-
vat. V dalších fázích montáže jsme si 
kvůli omezenému vjezdu do zahrady 
a nedostatku zpevněných ploch museli 
vystačit s dvěma montážními plošinami,“ 
doplnil konstruktér.
Na základní kostru navazuje druhý static-
ký systém, jenž tvoří vnější tvar samotné 
věže, tj. tvar kaktusu. Tento systém kro-
mě architektonického výrazu slouží také 
jako ochrana vnitřního hlavního nosného 
jádra před povětrnostními vlivy. To zna-
mená, že veškeré prvky v tomto systému 
jsou konstrukčně navrženy tak, aby co 
nejdéle vzdorovaly povětrnostním vlivům 
a v případě jejich nutné výměny bylo 
možné každý dřevěný prvek nezávisle 
vyjmout a nahradit novým. Tvar kaktusu 

Detail konstrukce schodiště

... a usazeno na základovou desku

Hlavní nosné jádro společně s vnitřním točitým vřetenovým 
schodištěm bylo smontováno na zemi ve vodorovné poloze…

…poté jeřábem po vyzdvižení do svislé polohy přemístěno…
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je tvořen osmibokým hranolem, po jehož 
celé výšce je v ose každé hrany umístěn 
ocelový žárově zinkovaný obdélníkový 
jäkl. Tento ocelový profil je v patě věže 
ukotven do železobetonové základové 
desky a v jednotlivých patrech v každé 
z osmi linií propojen s dřevěnými ostny, 
jež jsou kloubově ukotveny k základní 
kostře věže a vzájemně kolem dokola 
staženy dřevěnými obručemi, stabilizo-
vanými ke kostře ocelovými táhly. Do 
jednotlivých pater jsou mezi dřevěné 
obruče a jäkly vloženy lichoběžníkové 
prefabrikované dřevěné fasádní žalu-
zie, zajišťující svým technickým řešením 
ochranu věže před povětrností. V úrovni 
vyhlídkové plošiny (tj. 12 m nad zemí) je 
realizována dřevěná podlaha, která je 
vynášena oběma výše uvedenými systé-
my. Nad její úrovní je fasádní konstrukce 
ukončena kopulí s centrálním ocelovým 
prstencem, ke kterému se sbíhá všech 
8 ocelových jäklů. 
„Prstenec vynáší vřetenové zavěšené 
schodiště a současně tudy proudí sráž-
ková voda z kruhové střešní konstrukce, 
která půdorysně zastřešuje vyhlídko-
vou věž a svou geometrií tvoří trychtýř. 
Srážková voda je pak ze střední části 
přes sběrný kotlík následně odvedena 
svody na fasádu do čtyř chrličů, in-
tegrovaných do ostnů,“ vysvětluje Ing. 
Šrůtek s tím, že samotná konstrukce 
střechy je navržena opět v kombinaci 
ocelové žárově zinkované nosné ko-
stry a speciální membrány z ETFE fólie, 
s níž mají tvůrci Ester výborné zkušenos-
ti ze svého v roce 2016 realizovaného 
projektu vzducholodi Gulliver v praž-
ské galerii moderního umění DOX (viz 
DM 4/2017). Díky těmto zkušenostem 
mohli autoři i v případě věže Ester zajistit 
její komplexní dodávku, tedy vše od návr-
hu, přes projekt a výrobu až po montáž. 
A to včetně montáže střešní konstruk-

ce, která kromě praktického vý znamu 
tvoří výrazný architektonický prvek. 
„Představuje květ kaktusu, jenž je pod-
pořen otevíravými okny se speciálním 
ručním teleskopickým systémem, která 
jsou umístěna v kopuli. Díky nim má náv-
štěvník možnost zažít výhled jak z uzavře-

ného, tak i z otevřeného kaktusu,“ říká 
na adresu úspěšně zvládnutého projektu 
Ing. Šrůtek, kterého společně s celým 
sehraným realizačním týmem těší pře-
devším to, že značka Made in Czech 
důstojně reprezentuje naši republiku ve 
světě i v oblasti dřevěného stavitelství.

Detail střešního trychtýře a sběrného kotlíku srážkové vody s trubkovými svody ústícími přes fasádu do chrličů

Pohled do interiéru vyhlídkové plošiny zastřešené kopulí s konstrukcí představující 
kaktusový květ
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Tuzemská legislativa

V § 6 uvádí Zákon č. 17/1992 Sb. z 5. 
prosince 1991 o životním prostředí: 
„Trvale udržitelný rozvoj společnosti je ta-
kový rozvoj, který současným i budou cím 
generacím zachovává možnost uspo-
kojovat jejich základní životní potřeby 
a přitom nesnižuje rozmanitost přírody 
a zachovává přirozené funkce ekosysté-
mů.“ Ze srovnání praxe s dikcí paragrafu 
vyplývá, že soudobá ochrana přírody je 
trvale neudržitelná. Prosazováním sku-
pinových zájmů omezuje tradiční formy 
využívání krajiny a vlastnická práva bez 
respektování principu omezení práv 
vlastníka na základě zákona a za náhra-
du. Zneužíváním vágně formulovaného 
zákona o ochraně přírody vznikají roz-
sáhlé, ale popírané či bagatelizované 
škody na složkách životního prostředí 
(i ekonomicky vyčíslitelné) a v kontrastu 
např. s násilnou změnou přirozených 
funkcí ekosystémů šumavských lesů 
jejich vynuceným rozpadem jsou další 
ultimativní požadavky ochránců přírody 
obludné. Ochrana přírody neplní ani své 
vlastní zákony, není trvale udržitelná, 
a nemá jasná pravidla a nástroje na jejich 
dodržování. Ochrana přírody by měla být 
převážně výsledkem konsensu a nikoliv 
diktátu a spočívat by měla na aktivním 
přístupu vlastníků a správců pozemků.

Mezinárodní závazky

Na 2. ministerské konferenci o ochraně 
evropských lesů v Helsinkách ve dnech 
16.–18. června 1993 se v rezoluci H1 

signatářské státy shodly „ …že lesy je 
nutné obhospodařovat a využívat tak, 
aby byla zachována jejich biodiverzita, 
produktivnost, regenerační potenci-
ál, vitalita a schopnost plnit současné 
i budou cí požadavky ekologické, eko-
nomické a sociální.“ Vyčleňování lesů 
z produkce je tedy zjevným nedodržo-
váním přijaté deklarace, a naopak jí plně 
odpovídá funkčně integrované lesní hos-
podářství zabezpečující produkci dříví, 
ekologickou stabilitu i zisk.

Současnost a minulost 
ochrany přírody

Ministerstvo životního prostředí bylo zří-
zeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR 
č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990, jako 
ústřední orgán státní správy a orgán vrch-
ního dozoru ve věcech životního prostředí 
a současný ministr Mgr. Richard Brabec 
je 17. v pořadí. Při konzervaci stavu „če-
hokoliv“ argumentují představitelé resortu 
a ochranářských uskupení tím, že naše 
příroda si zachovala vysokou míru přiroze-
nosti, kterou je třeba udržet. Zamlčují sku-
tečnost, že nynější zachovalost přírody 
není výsledek jejich konzervativního půso-
bení, ale rozumného hospodářského vy-
užívání krajiny předchozími generacemi.

Jaká je lesnická 
a ochranářská kvalifikace?

Mezníkem ve státní správě lesů bylo naří-
zení císařovny Marie Terezie z roku 1773 
o imatrikulaci hospodářských úředníků 
u Hospodářské společnosti v Čechách, 
kategorizující lesní úředníky a upřesňující 
jim podmínky pro povinné vykonání les-
nických zkoušek. Před 245 lety tak stát 
jednoznačně formuloval, „co má znát 
a umět“ úředník vykonávající státní dohled 

nad lesy. Přitom požadavek na lesnickou 
odbornost formulovala Marie Terezie až 
poté, kdy ji bylo možné získat. Roku 1762 
založila Banskou akadémiu v Banskej 
Štiavnici (maďarsky Selmecbanya, ně-
mecky Schemnitz), na které vznikl roku 
1973 Lesnícky ústav (Forstinstitut). 
Jednoletou lesnickou školu s vyučovacím 
jazykem německým, „Meisterschule“, 
založil roku 1773 lesmistr Jan Ingác 
Ehrenwerth v Blatně u Chomutova. První 
napsal pro myslivecké mládence odbor-
nou knihu jako německo-česká bilingva 
„Zkušené naučení k velmi potřebnému 
již za našich časů osetí lesův, k němuž 
ještě jiná velmi užitečná naučení o povin-
nostech myslivce lesův dle zkušenosti 
dokonále hledícího přidána jsou“ v roce 
1793 inspektor lichtenštejnských lesů 
v Čechách Václav Eliáš Lenhart. O po-
dobné historii ochranářského vzdělávání 
a prokazování kvalifikace nevím.

Lesník nemůže být škůdcem lesa

Středoevropské lesnictví je trvale udrži-
telným využíváním lesů, což dokládá už 
několik století trvající stabilita a zacho-
valost lesních společenstev, doložitelná 
srovnáním katastrálních map vedených 
po několik století. Z nich je zřejmé, že les 
má největší stabilitu ze všech kultur, a že 
žádný lesník nezničil svěřený les, přesto-
že žádní ochránci přírody nebyli. Naši 
předkové lesy neničili, protože si nikdo 
neničí to, co jej živí, a hospodařili v le-
sích tak, že jich neubývalo, ale přibývalo. 
Princip udržitelnosti byl vyjádřen jednodu-
chým sloganem „Vykácet můžeš jen tolik, 
kolik přiroste.“ Na rozdíl od lesníků chybí 
ministerstvu životního prostředí a ochra-
nářským aktivitám důkaz, že své zájmy 
prosazují udržitelným způsobem. O nut-
nosti ochrany přírody nepochybuje žád- 

Trvale udržitelný rozvoj 
a neudržitelná ochrana přírody

V Dřevařském magazínu 11/2018 mě zaujal článek „Kto je les dnes?“, odrážející rozčarování 
z nekvalifikovaného zasahování ochrany přírody do lesnického hospodaření v krajině. Takové za-
sahování do hospodaření v krajině není jen specifikem Slovenska, a zarážející je nejen jeho rozsah, 
ale i to, že odporuje tuzemské legislativě i mezinárodním závazkům. 

Autor: Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
Kontakt: simanov@email.cz
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ný soudný člověk, ale posláním orgánů 
ochrany přírody má být systémové řešení 
ochrany přírody a ne zákazy a omezování 
činností v krajině motivované skupinovými 
dojmy a pocity. Následkem emotivního 
řízení ochrany přírody nemá současný 
rozsah a intenzita omezení hospodaření 
v lese a krajině kladný, ale záporný efekt 
na předmět ochrany.

Bezzásahovost nemá ve 
většině případů opodstatnění

Prostřednictvím disciplíny ochrana lesů 
minimalizuje středoevropské lesnictví 
negativní vliv škodlivých činitelů, sněhu, 
větru, hmyzu i člověka na les, a pokud 
přesto k poškození lesa dojde, zhodnocu-
je nahodilými těžbami vše, co se ještě dá, 
a následným zalesněním obnovuje poten-
ciál lesa. Tak je chráněno to, co chráněno 
být má – les! Proč tomu má být nadřaze-
na, a v čím zájmu, bezzásahovost? Komu 
a proč vadí nový les vznikající za přispění 
člověka, když bude nadále plnit všechny 
funkce lesa pro vlastníka, veřejnost a pří-
rodu? V důsledku takových pochybností 
vnímá lesník Šumavu bez lesů jako výsle-
dek patologického uplatnění bezzásaho-
vého režimu zakazujícího vykonat jakáko-
liv opatření proti negativnímu působení 
škodlivých činitelů na les, a zakazujícího 
dokonce zabránit zániku lesa, který měl 
být primárním předmětem ochrany. Proto 
se lesník zdráhá respektovat ochranu pro-
cesů vedoucích k rozvratu a destrukci 
lesa jako přírodního prostředí a logicky 
si klade otázky, zda se bude někdo něk-
dy zodpovídat za škody vzniklé zákazem 
vyčistit koryta vodotečí od vyvrácených 
stromů, za zákaz obnovit objekty hrazení 
bystřin, „ochranu“ kůrovce, vytrhání kle-
če či odložením zalesnění současných 
kůrovcových holin o 20 let. Hospodářský 
les, jako všechny umělé ekosystémy, 
není a priori úplně stabilní, a proto musí 
být udržován v kvazistacio nárním stavu 
lesnickými opatřeními. Nestabilní jsou 
ale všechny ekosystémy nějak ovlivněné 
člověkem, což jsou v Evropě prakticky 
všechny, a proto i ony vyžadují určitou 
míru lidské intervence. Bezzásahovost 
je vhodná pouze v rezervacích určených 
ke studiu sukcesního vývoje ekosystému 
bez ovlivňování člověkem, ale v ostatních 
případech nevede k žádoucímu výsledku.

Lesnický, a ochranářský přístup 
k obhospodařování lesů?

Ochránci přírody používají termín les-
nický a ochranářský přístup k obhos-
podařování lesů, což je tendenční a ne-

bezpečné, protože lesnictví je historicky 
multifunkční a vychází z principu trvalé 
udržitelnosti hospodaření, možného jen 
při vyváženém plnění environmentálních, 
sociálních a ekonomických funkcí. 
Ochranářská terminologie je nevhodná 
a naznačuje záměr zneužít význam lesů 
k povýšení zájmu „elitní“ skupiny nad 
stabilizaci venkovské krajiny. Obyvatelé 
venkova a vlastníci lesů se dlouhodobě 
plynule vyrovnávají s omezeními vyplýva-
jícími z mnohostranných funkcí lesa (pů-
doochranné, vodoochranné, klimatické, 
zdravotní, kulturní, rekreační, přírodo-
ochranné) a důvodně váhají respektovat 
požadavky nad tento rámec. Je málo, že 
všichni občané mohou využívat všech 
funkcí lesa? Je další omezování vlastnic-
kých práv nezbytné? Zdánlivě samostat-
ným problémem je „jakoby“ podmíněná 
platnost Lesních hospodářských plánů. 
Všechny LHP vznikají za součinnosti s or-
gány ochrany přírody, což by mělo dávat 
vlastníkům lesa jistotu, že se v průběhu 
jejich desetileté platnosti neobjeví další 
věcné, časové a územní požadavky. Tak 
tomu ale není a ochrana přírody může 
kdykoliv uplatnit svoji dominanci. 

Současné pojetí ochrany 
přírody má imperiální podstatu 

Každý určitě zná rezervaci vyhlášenou 
z důvodu ochrany nějakého fenoménu, 
který však v ní s odstupem let nenajde, 
protože vývojem ekosystému zanikly 
podmínky pro jeho existenci. To jsou 
orchidejové louky, na kterých se přestalo 
sklízet seno a chráněné rostliny vymize-
ly, nebo degenerované horské louky na 
kterých byla zakázána pastva. Podobný 
osud hrozí ochranným lesům, ve kterých 
bylo s cílem jejich ochrany omezeno les-
nické hospodaření, a protože v nich ne-
vznikají ohniska obnovy těžbou, porosty 
se po dosažení fyziologické životnosti 
plošně rozpadají, aniž jsou nahrazovány 
následnými porosty přejímajícími jejich 
funkce. Nekonečná existence rezervací 
bez deklarovaného chráněného fenomé-
nu je spíše projevem imperiální politiky 
(okupační správy na dobytých územích), 
než reálné snahy o zachování určitých fe-
noménů. Bezduchá konzervační ochra-
na území bez cílené podpory chráněné-
ho fenoménu tak připomíná slovní hříčku 
„Hladit, až do úplného vyhlazení“. 

Ovlivňování veřejnosti 

Ochranářské aktivity se začaly výrazněji 
objevovat v 80. letech, kdy měly svým 
způsobem rys protirežimních protestů. 

Dnes se objeví aktivita ochránců příro-
dy vždy tam, kde lze čerpat prostředky 
z veřejných zdrojů, což budí dojem, že jde 
především o peníze, a že prosazování ne-
zdůvodněných požadavků má jediný cíl – 
prokázat oprávněnost existence subjektů, 
které je navrhují. Stalo se českým folkló-
rem, že „nejcennější fragmenty zachovalé 
přírody“ se vždy najdou tam, kde se má 
pro občany něco udělat, třeba obchvat 
města, a to by v tom byl čert, aby se na tra-
se nenašel aspoň jeden křeček! A na toto 
kverulantství společnost štědře přispívá. 
Není výjimkou, že se prosadí i opatření 
nemající žádnou vazbu na programy péče 
o chráněná území. Např. v přírodní rezer-
vaci Milovice budou pobíhat divocí koně, 
zubři i zpětně šlechtění pratuři. Návrat 
bobra a velkých šelem do české přírody 
není zásluha ochránců, ale důsledek zá-
měrného utlumení zemědělské a lesnické 
produkce (v zemědělství vyplácením dota-
cí za „neprodukci“), protože plachá zvířata 
se vracejí do krajiny, ve které nepotká-
vají pracujícího člověka. Těmto excesům 
by bylo možné zamezit, pokud by bylo 
financování ochrany přírody systémové 
a stabilní a nikoliv nahodilé – grantové. 
Hůře řešitelný je fakt, že se do podpory 
demagogie zelených organizací zapojili 
vědci. Čítankovým příkladem je formu-
lace z šumavského výzkumu: „Kůrovec 
šumavským vodám a půdám hodně po-
mohl. Měl katastrofální dopad na stromy, 
ale les nejsou jen stromy.“ Nelze konsta-
tovat nic jiného, než že zelená ideologie 
nevyžaduje znalosti, ale slepou víru. Po 
takové ideologické masáži se nelze divit 
tomu, že části naivních občanů působí 
zkáza Šumavy čirou radost. V takovém 
duchu se konají pravidelné Koncerty pro 
šumavskou divočinu (zatím poslední byl 2. 
listopadu 2018), na nichž účastníci vítají 
kalamitu jako nástroj přeměny nenávidě-
ných šumavských lesů na divočinu. Nikdo 
jim totiž nedokáže vysvětlit, že záměrným 
zpustnutím Šumavy nevznikne divočina, 
ale jen totálně zdevastovaná bývalá kul-
turní krajina.

Jak dál?

Cílem ochrany přírody nesmí být absolut-
ní ochrana přírodních procesů vedoucích 
až k zániku chráněného fenoménu, ale 
ochrana přírody zachovávající přírodní 
dědictví a vyváženě plnící sociální, envi-
ronmentální i ekonomické aspekty trvale 
udržitelného rozvoje venkova. Protože 
lesníci jsou z podstaty profese reálnými 
ochránci přírody, měli by v obrodném 
procesu ochrany přírody sehrát rozhodu-
jící roli, a ne být z ní vytlačeni. 
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Keď krov je hrou a hra je vášňou

Dovoľte mi byť na úvod trochu osobný. Môj prvý kontakt s firmou 
Kantrakting som spáchal ešte keď som o dreve a jeho využívaní 
v stavbách nemal ani tušenia. Na ceste autom do Žiliny, niekedy 
v polovici 90-tych rokov, ma pod Strečnom ohúril slogan, ktorým sa 
vtedy firma prezentovala na bilbordoch po Slovensku: Kontrakting 
– krov hrou. Aké vtipné, povedal som si a nevenoval som tomu viac 
pozornosť, no napriek tomu mi to stále vŕtalo v hlave, opakovane 
som si to pripomínal, zabával sa na tom. Dobrý slogan! Aj keď 
som ich služby nevyužil – kto by si dával robiť krov (hoci aj hrou) 
do trojizbáku v paneláku?! Až som sa jedného dňa osobne stretol 
a zoznámil s Ing. Ivanom Kolárikom, ktorý stojí za firmou i za oným 
sloganom. A pochopil som...

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk

Foto: archív výrobcu

Návrat k drevu 
ako základnému 
konštrukčnému materiálu

Pochopil som, že jeho vášeň pre drevo 
je takmer bezhraničná. Pochopil som, 
že stavať drevené krovy a drevené väz-
níky a neskôr aj drevostavby nie je vec 
každodenná. Nie pre toho, kto každú 
stavbu, každú konštrukciu, každý spoj 
berie ako vec osobnej cti, ako vec, kto-
rá rozhoduje o jeho bytí, pretože svojou 

osobou garantuje kvalitu svojej práce 
a tým aj spokojnosť zákazníka. Dokazuje 
to z roka na rok dokonalejšie. Referencie 
a dobré meno Ing. Ivana Kolárika sa šíria 
doma i v zahraničí. A ctí ho aj jeho takmer 
buldočia uvzatosť v tom najlepšom slova 
zmysle, ktorou prehovára, argumentuje, 
pomáha, konzultuje v prospech dreva 
a drevostavieb. 
Skupina KONTRAKTING (Kontrakting 
krov hrou, s.r.o., Kontrakting stavebné 
montáže s.r.o., I.K.S., s.r.o.), aktívne pô-

sobí na slovenskom a zahraničnom trhu 
od roku 1991. Od roku 2017 sa stala 
súčasťou platformy Staviame z dreva, 
ktorá spája priaznivcov prírodných ma-
teriálov a ekostavieb a prináša potrebné 
informácie o stavbách z dreva. Začínali 
v malom a postupne sa z nich stala jedna 
z najdôležitejších firiem na stavby z dreva 
alebo ich konštrukčných častí –  väzní-
kov, stĺpov, nosníkov, stien, stropov, kro-
vov. Neponúkajú katalógové riešenia, ale 
podľa požiadavky odberateľa – architek-

Ing. Ivan Kolárik, konateľ spoločnosti 
Kontrakting krov hrou Gbeľany, Château Gbeľany, autor: Ing. arch. Viktor Šabík
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ta, investora či stavebnej firmy navrhnú 
a dodajú konštrukciu vyrobenú z dreva, 
pričom vďaka dostupným a moderným 
technológiám presadzujú návrat k drevu 
ako základnému konštrukčnému mate-
riálu. 
Ing. Ivan Kolárik vysvetľuje návrat k drevu 
ako ku konštrukčnému materiálu často 
a rád: „V 60-tych rokoch minulého sto-
ročia sa vláda ČSR prosto rozhodla, že 
drevo zakáže používať pri stavbách ako 
konštrukčný materiál. Všetko, aj prekla-
dy, aj stropy aj podlahy museli byť z be-
tónu, nanajvýš tak krovy mohli na sedlo-
vých strechách byť naďalej z dreva. A to 
– logicky – prerušilo kontinuitu pozná-
vania a používania dreva v stavebníctve. 
Dnes sme sa to v našej branži museli učiť 
nanovo, nadväzovať na stáročné tradície 
dreveníc a drevených konštrukcií, odku-
kávať zo zahraničia. Našťastie, postupne 
sa nám aj na Slovensku darí búrať mýty 
o nevhodnosti dreva ako konštrukčného 
a stavebného materiálu. Našimi výrob-
kami sú väzníky, krovy, strechy a stavby 
z dreva. Staviame stĺpikové konštrukcie, 
konštrukcie z veľkoplošných panelov a aj 
skeletové stavby z lepeného lamelového 
dreva. Navrhujeme a staviame konštruk-
cie nízkoenergetických a pasívnych sta-
vieb. Na všetky nami dodávané stavby 
spracovávame projektovú a výrobnú 
dokumentáciu.“

Špecialisti 
na kompletné strechy

Časť svojej práce a času venoval a aj 
venuje Ing. Ivan Kolárik osvete o stavov-
skej hrdosti. Preto patril k zakladajúcim 
členom Cechu strechárov Slovenska, 
a preto prihlásil svoju firmu do Zväzu 
spracovateľov dreva SR, kde na pre-
lome tisícročia reštartoval fungovanie 
Sekcie drevostavieb ZSD SR. 
O tejto etape svojho podnikania hovorí: 
„Strechy staviame a rekonštruujeme od 
roku 1992. Naučili sme sa strechám 
rozumieť a pochopiť fyzikálne procesy, 
ktoré v nich prebiehajú. Pomáhame ma-
jiteľom striech predlžovať ich životnosť 
a zlepšovať ich kvalitatívne parametre. 
Ovládame technológie pásov z modifiko-
vaných asfaltov a všetky dostupné fóliové 
systémy, skladané krytiny aj krytiny ple-
chové. V našej náplni sú strechy šikmé, 
aj ploché, jednoplášťové, dvojplášťové, 
zelené, duo strechy aj strechy s obrá-
teným poradím vrstiev. Vieme zhotoviť 
krytiny na guľové aj parabolické plochy, 
izolujeme mosty aj bazény. Na všetky 
nami dodávané stavby spracovávame 
projektovú a výrobnú dokumentáciu. Náš 

Cífer, Telocvičňa, autor: Ateliér DV, Ing. arch. Pavel Ďurko

Jaroszowice, Młyn Jacka Hotel & Spa****, autor: Dipl. Ing. Andrzej Spisak

Belá, Tenisová hala Country Club, autor: Ing. arch. Roman Klenovič, Ing. arch. Andrea 
Klenovičová
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tím tvoria kvalifikovaní inžinieri, stavby-
vedúci aj remeselníci, vďaka čomu sme 
schopní vyriešiť teoretické stavebno-fy-
zikálne problémy strechy a zabezpečiť 
tak jej bezpečnú funkciu. Sme pripravení 
pracovať aj v extrémnych podmienkach 
s použitím horolezeckej techniky a naše 
bohaté technické aj praktické skúsenos-
ti sú k dispozícii všetkým našim partne-
rom.“

Konštrukcie z lepeného 
dreva

Nie je drevo ako drevo, vravia múdri 
ľudia. A to platí v drevostavbách predo-
všetkým. Preto sa v Kontraktingu vždy 
spoliehajú na najnovšie technologické 
postupy a kvalitu materiálu kladú na 
prvé miesto. Pokračuje Ing. Ivan Kolárik: 
„Projektujeme, dodávame a montujeme 
konštrukcie z lepeného dreva. Lepené 
drevo v rôznych technologických for-
mách – LLD, CLT, KVH, – má vynika-
júce mechanické vlastnosti, má veľkú 
požiarnu odolnosť a je výrazovo veľmi 
zaujímavé. Je výzvou pre architektov pri 
navrhovaní širokého spektra konštrukcií. 
Náš tím statikov, projektantov, technikov 
a montážnych pracovníkov má s týmto 
materiálom skúsenosti, disponujeme 
špecializovaným softvérom a dokážeme 
z neho navrhnúť, dodať a zmontovať naj-
náročnejšie konštrukcie. Po zmene STN 
92 0201-2, ktorá umožňuje stavať aj bu-
dovy na bývanie s požiarnou výškou 12 
metrov, sme schopní spracovať projek-
tovú dokumentáciu, vyrobiť a zmontovať 
administratívne, bytové a iné objekty do 
výšky piatich podlaží.“ 

Popredný dodávateľ 
montovaných stavieb

Zatiaľ sme hovorili predovšetkým o vzťa-
hu firmy k svojej práci a k materiálu, kto-
rý je pre jej prácu prvoradý. „Stavarina“, 
ako sa ľudovo hovorí, je však kolektívne 
dielo a ani sebalepší realizátor si nepo-
radí sám a svojpomocne. Trojuholník 
– idea, peniaze, realizácia sa v praxi 
u Ing. Ivana Kolárika zhmotňuje do in-
tenzívnej komunikácie: „Navrhujeme, 
vyrábame a montujeme domy na mie-
ru. Nevytvárame stovky „katalógových“ 
riešení, aj keď je to z hľadiska firem-
nej ekonomiky veľmi lákavé. Snažíme 
sa našim zákazníkom navrhovať domy 
„bez kompromisov“, ale tiež akceptuje-
me návrhy, štúdie a projekty, ktoré majú 
zákazníci už spracované. Stavba rodin-
ného domu je pre väčšinu stavebníkov 
životnou investíciou a zaslúži si osobitý 

Trnava, Aquarelax, autor: Ing. arch. Dušan Dóka, Ing. arch. Christo Dóka

Vrútky, Rodinný dom, autor: Van Jarina, Ing. arch. Ivan Jarina

Nitrianske Hrnčiarovce, Materská škola, autor: NEUTRA, Ing. arch. Peter Mizia
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prístup. Pozemok na stavbu domu, sa-
motná lokalita, širšie vzťahy, orientácia 
na svetové strany, rodina stavebníka, jej 
potreby a spôsob života sú v kombinácii 
jedinečné. Individuálny prístup architek-
ta umožní vygenerovať projekt, ktorý je 
svojím riešením optimálny a rešpektuje 
všetky požiadavky. Čo je podstatné, tak 
optimálnou veľkosťou ušetrí často sta-
vebníkovi nemalé finančné prostriedky. 
Každý meter štvorcový úžitkovej plochy 
naviac stojí v konečnom dôsledku viac 
ako 1000 €. Pri kompromisných kataló-
gových riešeniach môže stavebník takto 
zbytočne minúť tisíce eur. Je to takmer 
vždy podstatne viac, ako stojí individu-
álne projektové riešenie od skúseného 
architekta.“ 
Skupina Kontrakting sa za obdobie do-
terajšieho dvadsaťosemročného fun-
govania vypracovala na popredného 
dodávateľa montovaných stavieb na 
Slovensku a patrí nesporne k špičke aj 
v česko-slovenskom meradle. V aktuál-
nom ročníku súťaže Drevostavba roka 
2017 získala prvé miesto za realizáciou 
rodinnej vily v Záhorských Sadoch – mo-
dernej drevostavby podľa projektu archi-
tekta Pavla Pokorného. Spoločnosť však 
má na konte, ako takmer jediný realizátor 
drevostavieb u nás, aj množstvo realizá-
cií verejných drevostavieb a náročných 
drevených konštrukcií. Máloktorý sta-
vebník – podobne ako rodič viacerých 
detí – dokáže jednoznačne uprednostniť 
niektoré zo „svojich detí“, v tomto prípa-
de, stavieb.
„Z 29 rokov existencie našej skupiny sa 
dreveným konštrukciám venujeme 24 ro-
kov. Za toto obdobie sme vyrobili približ-
ne 8000 rôznych konštrukcií a objektov 
v rôznych technológiách. V technológii 
priehradových väzníkov boli najnáročnej-
šie oblúkové strechy na dvoch objektoch 
Hotela Młyn Jacka v Jaroszowiciach 
v Poľsku. V technológii LLD to bola 
konštrukcia objektu Tropical Paradise 
v Tatralandii v Liptovskom Mikuláši. Z ce-
lodrevených konštrukcií je to stavba pen-
ziónu V inom svete v Žiline. Je to dnes asi 
najväčšia drevostavba v pasívnom štan-
darde postavená na Slovensku,“ hovorí 
Ing. Ivan Kolárik a pokračuje: „Za najväč-
šiu výzvu pri každej realizácii považujem 
komunikáciu s investorom a navrhovate-
ľom – architektom či projektantom stav-
by. Bez intenzívnej spolupráce a hľada-
nia optimálnych riešení, by sme sa často 
nepohli z miesta. Architekt je v súčasnej 
dobe tvorcom a tiež dirigentom tímu. Od 
toho, aký tím dá dokopy, závisí úspech 
jeho projektu. Pretože dnes nestačí len 
kvalitné architektonické riešenie a ohro- 

Melčická dolina, Rodinný dom Slamák, autor: OXIMORON, Mgr. art. Martin Šichman, 
MgA. Boris Meluš

Terchová, Rezort Drevenice Terchová, autor. Ing. Katarína Ihnatišinová

Orava, Rodinný dom, autor: INARDEX, Ing. arch. Fero Lehocký
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mujúci výraz stavby. Súčasťou kvalitatív-
nych parametrov sú aj stavebno-fyzikálne 
vlastnosti konštrukcií, často excelentný 
statický koncept, primeraná energetická 
náročnosť objektu a koexistencia a súlad 
všetkých technických zariadení budovy. 
A pri montovaných stavbách z dreva aj 
náročnejšie riešenie požiarnej bezpeč-
nosti stavby a vzduchotesnosti. Toto 
musí byť, ako hovorí môj skvelý spo-
lupracovník architekt Pavol Pokorný, 
symfonický orchester. Od toho, ako je 
orchester zohratý, závisí dojem z kon-
certu. Ak tím začína spoločne pracovať 
od štúdie, tak spravidla pri realizačnej 
dokumentácii je to už zohraté teleso. 
Žiaľ, často sa stretávame až s neocho-
tou, prizývať k riešeniu odborníkov a nie 
je výnimkou projekt pre stavebné povo-
lenie, spracovaný sólistom – architek-
tom vo všetkých profesiách. Viacerí ar-
chitekti vnímajú profesijných odborníkov 
ako nutné zlo, otravujúce ich pri tvorivej 
práci. To je to najzložitejšie. Nehovoriac 
o tom, že presvedčiť investora, že dreve-
ná konštrukcia je dobrá voľba z hľadiska 
budúcej úžitkovej hodnoty stavby, z hľa-
diska ekonomického, ale aj z hľadiska 
ekologického, je niekedy to najťažšie pri 
začiatku realizácie. A potom, že zarade-
nie našich služieb – projekty, výrobky 
a dodávka s montážou – je jeho správna 
voľba. V našom tíme sme za roky exis-
tencie nazbierali ohromné množstvo skú-
seností, ktoré sú k dispozícii investorom, 
architektom a projektantom. Ak investori 
tieto skúsenosti využijú, bezpečne ich 
prevedieme procesmi a úskaliami ich 
investície.“
Aj pri optimálnom stave komunikácie 
môže priniesť realizácia zo „živého ma-
teriálu“, akým drevo bezpochyby je, pre-
kvapenia či nástrahy, ktoré treba riešiť. Je 
ešte niečo, s čím Ing. Ivan Kolárik nerá-

tal? „Neviem odpovedať. Postupne, cez 
prax stavebného inžiniera, projektanta, 
strechára až po staviteľa stavieb z dreva 
som sa dostal do situácie, kedy síce odu-
ševnene obhajujem tento skvelý stavebný 
materiál, ale nikdy nedokážem ani ja a ani 
nikto iný na sto percent predpokladať, čo 
prinesie budúcnosť a rozvoj technológií. 
Veď už dnes sa v Japonsku pripravuje vý-
stavba najvyššej, viac ako 300 metrovej 
budovy na svete, ktorá bude postavená 
na báze dreva. A technológie, ktorými 
ju chcú postaviť ešte len začínajú vyví-
jať. Nejedno prekvapenie ma ešte čaká. 
Nezamýšľal som sa nad tým a určite som 
od malička nesníval o tom, že raz budem 
stavať stavby z dreva.“

Perspektíva drevostavieb

A v čom vidí perspektívu drevených kon-
štrukcií a stavieb na báze dreva Ing. Ivan 
Kolárik?
„Návrat k drevu ako konštrukčnému ma-
teriálu pre stavbu budov je v súčasnosti 
vyvolaný širokou ponukou kvalitných ma-
teriálov vyrobených z dreva alebo drevnej 
hmoty, bezpečnými systémami protipo-
žiarneho riešenia a zabezpečenia sta-
vieb a v neposlednom rade udržateľným 
spôsobom navrhovania a stavby budov. 
Dopyt po kvalitných a zdravých stavbách 
na bývanie vo väčších aglomeráciách 
bude akcelerovaný rastom ľudskej po-
pulácie a jej presúvaním sa do miest. 
Logicky budú na programe dňa výško-
vé stavby, pretože voľnej pôdy a plôch 
vhodných na výstavbu bude ubúdať. 
A preto musíme byť na túto situáciu pri-
pravení. Drevo zažíva renesanciu a vra-
cia sa do staviteľstva takým spôsobom, 
že viacerí priami aktéri týchto procesov 
hovoria o revolúcii porovnateľnej s obdo-
bím druhej polovice 19. storočia, kedy 

začalo obdobie ocele a jej využitia vo 
výškových stavbách. Architekt Michael 
Green, jedna z vedúcich osobností 
ovplyvňujúcich výstavbu výškových bu-
dov z dreva, hovorí o začiatku revolučnej 
cesty nových spôsobov stavania. Drevo 
je príjemný a zdravý materiál. Niet preto 
divu, že veľká väčšina ľudí má drevo rada 
a radi by bývali alebo pracovali v dome 
z dreva, alebo v dome, kde bolo drevo 
použité nielen na stavbu ale aj v interiéri. 
Mnohí ľudia, a nie je to len laická verej-
nosť, majú však pochybnosti, či používa-
ním dreva nebude devastované životné 
prostredie a ekosystémy. Mnohé štúdie, 
výskumné práce, projekty a aj realizácie 
ubezpečujú, že nebude. Životné pros-
tredie ohrozujú iné faktory, ktoré súvisia 
s rastom ľudskej populácie. Do 30. 6. 
2017 sme mohli na Slovensku stavať bu-
dovy na ubytovanie a bývanie s využitím 
dreva ako konštrukčného materiálu len 
do výšky dvoch podlaží. Od 1. 7. 2017 
platí u nás revízia normy STN 92 0201-2, 
ktorá nanovo definuje povolené požiarne 
výšky a pri dodržaní iných opatrení umož-
ňuje stavať 4 – 5 podlaží zo zmiešaných 
konštrukčných celkov. Otvárajú sa tak 
možnosti na výstavbu bytových domov 
v obciach alebo mestách ale tiež na 
stavbu predškolských či školských za-
riadení, občianskej vybavenosti aj pre-
vádzkových budov.“
Tu sa ukrýva aj jeden z mnohých dôvo-
dov, prečo spolu s Ing. arch. Pavlom 
Pokorným založili platformu „Staviame 
z dreva“ na sociálnej sieti a využívajú 
ten priestor na šírenie osvety a dobrého 
mena drevostavieb. Spoločne kočujú 
s prednáškovým turné na túto tému po 
Slovensku a všimli si ich aj „Pod lampou 
Štefana Hríba“. Ak máte chuť, pozrite si 
záznam. Stojí to za to! https://www.
tyzden.sk/podlampou/48240/pod-
-lampou-slovenske-zlato/.

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: Kontrakting krov hrou, s.r.o.
Miesto: Žilina
Rok založenia: 2003
Počet zamestnancov: 60
Obrat: 5 mil. €
Web: www.kontrakting.sk

● Žilina

Záhorská Bystrica, Vila Záhorské sady, autor: Ing. arch. Pavol Pokorný
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Jednou z takových firem je i společnost 
s r.o. KOUBA INTERIER z Herinku 
u Prahy, kterou před 16 lety založil Ing. 
Martin Kouba. Zabývá se rekonstruk-
cemi bytů a rodinných domů a navrho-
váním a výrobou zakázkového nábytku 

a interiérů. V truhlářské divizi zaměst-
nává celkem 6 lidí, z toho 3 ve výrobě 
a 3 v přípravě výroby. Přestože z pohledu 
současné praxe jde o poněkud nezvyk-
lý poměr, odpovídá přesně potřebám, 
resp. technologickému vybavení firmy. 
Výroba totiž, navzdory velikosti mikro-
podniku, funguje na principech moderní 
„minitovárny“, kde hlavní výrobní činnosti 
probíhají automaticky či poloautomaticky 
na NC a CNC řízených strojích a celý 
výrobní proces od návrhu až po hotový 

produkt je plánován a realizován pomocí 
sofistikovaného softwarového systému.
Přitom ještě před šesti lety to byla „běž-
ná“ truhlářská firma vybavená standard-
ními technologiemi pro výrobu nábytku 
(formátovací pila, olepovačka, vícevře-
tenová vrtačka neboli „kolíkovačka“). 
Moderní technologie však postupně 
nahradily velkou část lidských činností, 
čímž výrazně snížily chybovost a zrychlily 
výrobní cyklus. Díky tomu firma cca o tře-
tinu zvýšila svoji produkci při zachování 
stávajícího počtu zaměstnanců. Důvody, 
jak říká Martin Kouba, byly čistě pragma-
tické: „To, že jsme na dosah pražským 
zákazníkům, má z hlediska byznysu své 
nesporné výhody, ale i nevýhody. Např. 
ceny pozemků a nemovitostí v této lokali-
tě nám neumožňují investovat do rozšiřo-
vání výrobního areálu. Podobná je i situa-
ce na poli pracovní síly. Ta zde buď není 
k dispozici, anebo s vysokými mzdovými 
nároky. Jedinou možností, jak zefektivnit 
výrobu a zvýšit produktivitu, pro nás byla 
cesta modernizace technologií.“

Bez kvalitního softwaru 
se moderní výroba neobejde

Zásadní posun přišel v roce 2012, kdy 
se Martin Kouba rozhodl pořídit si nový 
návrhový a výrobní CAD/CAM software. 

Moderní zasíťovaná výroba 
v podmínkách českého mikropodniku

O tom, že se novodobé pojmy, jako je průmysl 4.0, internet věcí, zasíťovaná výroba aj., netýkají 
pouze středních a větších firem, ale i malých podniků včetně mikropodniků1, se u nás až dosud 
hovořilo spíše v rovině teoretické. Ovšem současná situace na trhu práce a alarmující nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků přispívají k tomu, že se situace v této oblasti začíná dramaticky měnit. 
Alespoň co se uvažování firem týká. Někteří majitelé malých firem ale, metaforicky řečeno, „stihli 
do pomalu se rozjíždějícího vlaku nastoupit včas a obsadit tak výhodná místa u oken“. Dnes mají 
konkurenční výhodu a jsou ukázkovým příkladem toho, že moderní zasíťovaná výroba na CNC stro-
jích řízená počítači od návrhu až po finální produkt v podmínkách firem s méně než 10 zaměstnanci 
není utopie, ale realita.

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

1 Evropská komise definuje mikropodniky jako 
podniky zaměstnávající méně než deset zaměst-
nanců a jejichž roční obrat, nebo bilanční suma 
roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony eur.

Přípravu výroby bez kvalitního sofistikovaného CAD/CAM softwaru si Ing. Martin 
Kouba dnes již neumí a ani nechce představit
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K tomuto rozhodnutí ho přimělo hned 
několik faktorů. Tím hlavním byla neudr-
žitelnost tehdejšího způsobu plánování 
výroby. „My děláme hlavně zakázkovou 
atypickou výrobu pro námi realizované 
rekonstrukce bytů a rodinných domů. 
Tato výroba činí 90 % celkové produkce 
firmy. Kvůli snadnější logistice vyrábí-
me většinu nábytku v tzv. demont verzi. 
A jelikož nemáme prostor pro provádění 
kontrolní montáže nábytkových sestav 
v dílně, montujeme všechno přímo až 
na místě tzv. na první dobrou. K tomu je 
bezpodmínečně nutná přesnost a bez-
chybnost nejen ve výrobě, ale již ve fázi 
její přípravy,“ vysvětluje Martin Kouba 
a pokračuje: „Do roku 2012 jsem pra-
coval s jednoduchým konstrukčním 
CAD programem, který umožňoval 
pouze tvorbu výrobní dokumentace – 
výkresy, kusovníky aj. Neumožňoval 
však navržené výrobky měnit v jejich 
rozměrech tak, aby se automaticky při-
způsobily situaci. To znamená při změ-
ně rozměru výrobku přiměřeně navýšit 
či snížit počet spojů, změnit rozměry 
dílců, zvolit jiný typ kování a v souvis-
losti s tím přizpůsobit vrtání, změnit typ 
materiálu, dodržet nadefinovaný přesah 
povrchových materiálů (dýhové sesa-
zenky, laminátu…) a mnoho dalších 
parametrů. Při jakékoliv takové změně 
vynucené např. stavebními úpravami – 
o které při rekonstrukcích starých bytů 
není nikdy nouze – jsem proto musel vý-
robek v programu kompletně celý ‚ruč-
ně‘ překreslit. V roce 2012 jsem si proto 
pořídil nový CAD/CAM software, který 
sice nebyl nejlevnější, zato dokonale 

zvládá konstrukci plně parametrických 
a proměnných výrobků. Práce s ním je 
jednoduchá, rychlá, ale hlavně přesná. 
A navíc generuje výrobní data pro stro-
je, což byl můj další požadavek – mož-
nost budoucího propojení s výrobními 
technologiemi, tak abych dosáhl plné 
efektivity této investice. V tu dobu jsem 
již počítal s nákupem CNC obráběcího 
centra, avšak s ohledem na pořizovací 
náklady a bez možnosti čerpat dotace 
z fondů EU jsem investice musel rozložit 
do delšího časového horizontu a musel 
jsem se rozhodnout, co koupit dřív.“

Čtyři nebo pět os?

Po zralé úvaze se v první fázi rozhodl pro 
software a následně pak pro CNC cen-
trum. To si pořídili o rok později v roce 
2013. A rovnou pětiosé. „Cenový rozdíl 
mezi pětiosým a čtyřosým CNC nebyl 
tak velký, když se k tomu připočtou ceny 
různých agregátů, a hlavně pětiosé cen-
trum může dílec obrábět jedním nástro-
jem ze všech stran a pod různými úhly 
bez nutnosti neustálé výměny agregátů, 
takže proces je rychlejší. Využíváme to 
např. při výrobě dveří pro boční vrtání  

Na strojovnu přímo navazuje ruční dílna, která zároveň slouží jako expedice

Hlavní výrobní technologie ve firmě KOUBA INTERIER s.r.o. tvoří nářezové centrum s tiskárnou štítků, olepovačka hran a CNC 
obráběcí centrum, propojené pomocí sítě s počítači v kanceláři
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a dlabání závěsů a zámků,“ upřesňuje 
Martin Kouba.
V roce 2017 modernizaci výroby završili 
nákupem nářezového centra s tiskár-
nou samolepicích štítků s výrobními in-
formacemi o dílci (název a číslo dílce, 
rozměr, olepení hran, olepení ploch…).
Stroje jsou pomocí interní kabelové sítě 
propojeny s počítači v kanceláři, odkud 
jsou do nich odesílána veškerá výrobní 
data.
Letos v květnu pak ještě „vyměnili“ pů-
vodní olepovačku za modernější s nový-
mi pracovními funkcemi, čímž „srovnala 
krok“ s ostatními technologiemi.

Nulová spára bez dalších 
investic

Přestože si pořídili novou moderní ole-
povačku hran, z praktických důvodů 
i nadále zůstali u technologie olepování 
pomocí tavného EVA lepidla. V moderní 
výrobě nábytku se ale stále více prosa-
zují tzv. nulové nebo téměř nulové spáry 
na hranách, spojované nejčastěji s lase-
rovými, horkovzdušnými, infračervenými 
nebo PUR technologiemi. Ve společ-
nosti KOUBA INTERIERY si však poradili 
po svém.
Firma nepracuje pouze s laminem, ale 
také s masivním dřevem a dýhou. Kvůli 
tomu si již dříve pořídili mj. i širokopá-
sovou brusku a vakuový membránový 
lis. To jim umožňuje dokončovat dílce 
nejen dýhou, ale také např. moderními 
HPL lamináty, používanými zejména na 
čelní nábytkové plochy (dveře). Používají 
při tom plně probarvený HPL laminát. 
Surový dílec z MDF zformátují na potřeb-
ný rozměr, zkalibrují na potřebnou tloušť-
ku a boční plochy olepí HPL hranami. 
Poté obě hlavní plochy opět přebrousí 
a v membránovém lisu na ně postupně 
nalepí HPL laminát. Olepují vždy jednu 

Rozdíl mezi dílcem olepeným standardním způsobem ABS hranami a dílcem ole-
peným HPL hranami před úpravou ploch je na první pohled patrný

Firma kromě lamina, které se na celkové produkci podílí asi z 80 %, pracuje také 
s dýhou a masivním dřevem

Ukázky z realizovaných zakázek firmy
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(spodní) plochu s následným odfrézo-
váním délkových a šířkových přesahů 
pomocí ruční frézky.
Na čelní ploše dveří tak hranová spára 
vůbec není a na bočních plochách není 
vidět. „Tento způsob výroby je sice ča-
sově náročnější, neboť se každá plocha 
lepí samostatně, výhody ale převládají. 
Máme stejný materiál na ploše i na hra-
nách, takže časem nedochází k barev-
nému odlišení ploch jako při použití ABS 
hran. Při postupném olepování pouze 
spodní plochy nedochází ke stékání 
vytlačeného lepidla z horní plochy po 
hranách, takže je nemusíme složitě čis-
tit,“ říká Martin Kouba a tímto malým 
„nahlédnutím pod pokličku“ uzavíráme 
náš rozhovor.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: KOUBA INTERIER s.r.o.
Místo: Herink
Rok založení: 2002
Počet zaměstnanců: 6 (+3 ve 
stavební divizi)
Web: www.kouba-interier.cz

● Herink

O firmě

Majitel firmy Ing. Martin Kouba (*1979) 
je absolventem SPŠ ve Volyni, obor 
nábytkářství a ČZU v Praze, obor 
Dřevařské inženýrství. Během studia 
na SPŠ stihnul získat i výuční list a bě-
hem studia na ČZU pracoval formou 
brigád v oboru (montáže nábytku). 
V roce 2002 si založil vlastní truh-
lářskou firmu se zaměřením na zakáz-
kovou výrobu nábytku.
V roce 2006 se firma transformova-
la na společnost KOUBA INTERIER 
s.r.o. a v roce 2007 svoji činnost roz-
šířila o stavební práce, takže zajišťuje 
komplexní rekonstrukce bytů a rodin-
ných domů. Stavební divizi má na sta-
rosti Ing. Alena Koubová (*1979), která 
vystudovala obor Pozemní stavby na 
Stavební fakultě ČVUT a v rodinné fir-
mě pracuje na stavebních zakázkách.

Martin Kouba se věnuje hlavně truhlářské výrobě, jeho manželka Alena má na 
starosti stavební divizi. Společně tak zajišťují komplexní rekonstrukce bytů a ro-
dinných domů

Ukázky z realizovaných zakázek firmy
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Zmíněný unikátní dřevěný motocykl – 
Jawu 250 (Péráka), mohla odborná dře-
vozpracující a nábytkářská veřejnost již 
před více jak rokem spatřit na výstavišti 
v Brně při příležitosti loňského meziná-
rodního veletrhu Wood-Tec (30. 10.–
3. 11. 2017). A to v expozici českolipské 
společnosti Festool CZ, kde byl prezen-
tován za přítomnosti svého zhotovitele 
a současně i firemního zákazníka sed-
mačtyřicetiletého truhláře Pavla Svobody 
z Horní Cerekve, který již od dětských let 
tíhnul k nejrůznějším strojům a obzvláště 
pak k motocyklům. Než si ale směl sed-
nout na svoji první motorku, jezdil jakožto 
mladý člen tehdejšího branně-sportovní-
ho klubu Svazarm (Svaz pro spolupráci 
s armádou) cyklotrial. Při tom si tehdy 
zcela vážně (z pohledu cca 10letého klu-
ka) pohrával s myšlenkou, že se později 
vrhne na šlapačky (speciální motoristic-
ká disciplína, při níž jezdci zdolávají nej-
různější překážky, aniž by se jakoukoliv 
částí těla dotkli země) nebo motokros. 
„Moje první bližší seznamování se s mo-
torkami započalo kolem třináctého roku 
věku, kdy jsem ze stodoly vytáhnul po 
dědečkovi Pionýra 550, lidově přezdí-
vaného ‚Pařez‘, z něhož jsem sundal 
všechny postradatelné plechy a udělal 
si ‚krosku‘. Od té doby se z ježdění stala 
vášeň, a tak jsem netrpělivě čekal, až 
dovrším patnáct let, abych si mohl udělat 
první řidičák. S přibývajícími roky jsem 

Místo motokrosaře truhlářem,
ale díky dřevu znovu motorkář a navíc s rekordem

Ačkoliv truhlář Pavel Svoboda z Horní Cerekve na Pelhřimovsku trávil v letech 2015–2017, jak se 
sám s úsměvem přiznává, veškerý svůj volný čas u „milenky“, jeho manželce to nejenže nevadilo, ale 
dokonce tento vztah sama podporovala. Tou milenkou byla totiž legendární Jawa 250, lidově nazý-
vaná „Pérák“, kterou na manželčin popud ve zmíněné době po večerech a zejména pak o víkendech 
zhotovil v měřítku 1:1 z 22 druhů dřevin pouze za použití běžných dřevoobráběcích strojů a ručního 
elektrického nářadí. Tímto počinem, zaznamenaným v České knize rekordů, si nejen splnil svůj sen, 
ale dal i základy novému směru, kterým by se v rámci svého truhlářství v brzké době rád vydal.

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

Svoji skutečnou Jawu 250 Pavel Svoboda dosud neopravil, zato té dřevěné věnoval 
nadstandardní péči
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postupně zvyšoval i kubaturu a v šest-
nácti si koupil Jawu 90 Cross. O rok 
později mi už nic nestálo v cestě, abych 
začal jezdit na jakékoliv motorce, a tak 
jsem začal směle prohánět tátovu Jawu 
250/353 – Kývačku. Nicméně nakonec 
jsem se nestal ani vysněným motokro-
sařem, ale ani jsem se nešel učit auto-
mechanikem, jak by se s ohledem na 
moji zálibu dalo předpokládat,“ prozradil 
na sebe Pavel Svoboda při mé letošní 
návštěvě jeho truhlářské dílny v Turovce, 
malé obci nedaleko jeho bydliště v Horní 
Cerekvi.

Ještě silnější vůni než benzín 
mělo dřevo

Po ukončení základní školy si totiž Pavel 
Svoboda pro svůj profesní život zvolil dře-
vo, inspirujíc se při tom svým otcem, kte-
rý jakožto strojní zámečník měl velkou 
zálibu v truhlařině a disponoval malou do-
mácí dílnou s několika dřevoobráběcími 
stroji vlastní výroby. Zde si již od dětství 
osvojoval základy jeho zpracování, kte-
ré pak dále prohluboval na truhlářském 
učilišti v jihočeských Hněvkovicích a zde 
nabyté zkušenosti pak následně rozvíjel 
v Hradci Králové na střední průmyslové 
škole u firmy Petrof – v oboru Konstrukce 
a výroba hudebních nástrojů. V té době 
již jeho dříve milované motorky začaly 
ustupovat do pozadí, až se s nimi na čas 
úplně rozloučil. Hned po škole narukoval 
na vojnu, kde rok pracoval v truhlářské 
dílně, aby měl potvrzeny 3 roky praxe 
tehdy nezbytné pro případ změny za-
městnavatele, pro kterého se vyučil. 
„Po vojně jsem se oženil a začal jsem 
rozjíždět podnikání. Kvůli tomu jsem 
otcovu Kývačku, respektive v té době 
již prakticky moji, uložil do stodoly pod 

plachtu, kde na mě čekala několik dlou-
hých let,“ vysvětluje P. Svoboda s tím, 
že v roce 1992 si zřídil živnostenské 
oprávnění, na jehož základě se začal 
věnovat nejrůznější zakázkové výrobě 
především z masivu a v nevyhnutelných 
případech i z laminovaných materiálů. 
A to zprvu ještě při tehdejším zaměst-
nání v truhlárně místního zemědělského 
družstva a posléze v dnes již neexistující 
dřevozpracující firmě. Od roku 2002 pak 
již jako OSVČ na hlavní pracovní poměr. 
Svoji činnost, spočívající ve výrobě hlav-
ně kuchyňských linek, dětských pokojů, 
předsíní a dalšího nábytku a také staveb-
ně-truhlářského sortimentu vyjma oken, 
provozoval nejprve v pronajatých prosto-
rách a od roku 2004 ve vlastní dílně, zbu-
dované ze staré stodoly po svém strýci, 
kde dodnes používá i některé z otcových 
strojů, na kterých získával první řemesl-
né zkušenosti.

Stará láska nerezaví

Postupem času, nabitého prací pro zá-
kazníky rekrutující se hlavně z regionu 
Pelhřimovska, se však Pavlu Svobodovi 
začalo po jeho Kývačce stýskat, a tak 
ji oprášil a opětovně zprovoznil, aby si 
mohl jízdou takříkajíc provětrat hlavu. 
Když pak jeho tehdy cca třináctiletý 
syn získal od dědečka starý moped – 
Stadion S 11, který společně zprovoznili, 
začal se truhlář opětovně zajímat o moto-
cyklové veterány československé výro-
by, čímž, jak říká, propukla nová etapa 
jeho života. 
„Nejdříve to bylo spíše o ježdění, ale 
postupem doby nás čím dál víc uchvátily 
renovace. Záchrana a oprava starých 
motorek se mně pak stala koníčkem, 
kterému jsem obětoval nejeden víkend. 
V té době jsem také začal jezdit okuko-
vat motorky po výstavách, kde jsem pro-

Celodřevěný model, vyrobený bez CNC jen na běžných strojích a pomocí ručního nářadí přesto vyniká značnou propracova-
ností dílů…

Na loňské prezentaci na veletrhu Wood-Tec v Brně
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padl i kouzlu Péráka. Po tomto skvostu 
mezi motorkami, vyvinutému během II. 
světové války, jsem hodně toužil, ale ne-
dělal jsem si naděje, že ho kdy získám, 
nicméně stále jsem hledal tu stodolu, 
ve které čeká právě ten ‚můj‘,“ doplňuje 
řemeslník, jemuž se po čase skutečně 
podařilo objevit inzerát nabízející Jawu 
250 – Péráka, pro níž se ještě tentýž 
večer vypravil do Čáslavi.

To bych nikdy nedokázal

Poté ale jeho vytoužená motorka cca 
5 let stála netknutá v garáži, neboť pro 
kvantum rozpracovaných a nově přibý-
vajících truhlářských zakázek nezbýval 
P. Svobodovi čas ji zrenovovat. A to až 
do dne, kdy mu kamarád poslal e-mai-
lem fotky v zahraničí vyrobené motorky 
ze dřeva. 
„Při jejich prohlížení a v úžasu nad tím, 
jak jsou jednotlivé díly propracované, 
jsem si povzdechl, že tohle bych nikdy 
nedokázal, jenže jsem si nevšiml, že 

v pokoji je i moje manželka. Řekla jen 
ať to zkusím, že teprve tehdy, když to 
zkusím a nepůjde to, můžu říct, že to 
opravdu nedokáži. Načež mně manželka 
dala odvahu a já se rozhodl, že to tedy 
zkusím a že alespoň tímto ‚dřevěným‘ 
způsobem konečně svého Péráka uve-
du do jeho někdejší krásy,“ pokračuje 
řemeslník s dovětkem, že od této chvíle 
veškerý volný čas spojil s výrobou dřevě-
né motorky, která se mu tak podle jeho 
vlastních slov stala jedinou milenkou, kte-
rou mu manželka byla ochotna tolerovat. 
S pracemi na ní započal v srpnu 2015 
částí, o níž si myslel, že bude nejtěžší. 
„Nejprve jsem zkusil řetěz, který jsem 
dělal úplně stejně, jako se vyrábí řetěz na 
skutečnou motorku. Postupně pak přibý-
valy další a další díly a pak už mi bylo líto 
to nedodělat. Pro všechny případy jsem 
měl v dílně velké kladivo, kdyby mě to 
naštvalo, ale naštěstí nebylo zapotřebí. 
S postupující výrobou, pro niž bylo třeba 
nejprve zhotovit řadu šablon a v mnoha 
případech prováděnou metodou po-

kus – omyl, jsem zjistil, že řetěz nebyla 
zdaleka ta nejtěžší součástka. Mnohem 
horší byly např. blatníky lepené ze třímili-
metrových lamel vrstvených do formy, 
které se pak frézovaly a brousily,“ po-
pisuje P. Svoboda svůj „harmonogram“ 
prací spojených s dřevěným modelem 
Péráku, na němž v období 2015–2017 
strávil celkem 2077 hodin. Model moto-
cyklu, který dokončil 21. 5. 2017 v den 
svých 46. narozenin, váží 45 kg a stejně 
jako originál je 695 mm široký, 965 mm 
vysoký a 2000 mm dlouhý s rozvorem 
kol 1297 mm. Pro zhotovení součástek, 
z nichž např. startovací páka, hnací ře-
těz, palivový kohoutek či boční kastlíky 
s dřevěnými panty jsou „funkční“, použil 
22 druhů dřevin. A to jak s ohledem na 
pevnost, kdy např. stojánek je z jasanu, 
tak pro zvýraznění detailů a barevných 
přechodů jednotlivých dílů. 
„Pro díly, které jsou v originále červené, 
jsem většinou použil olši, a to s výjimkou 
rámu, kde jsem vzhledem na nezbytnou 
pevnost sáhnul po jasanu. Pro hliníkové 

…zacházejících i do nejmenších detailů

Řetěz je jako u reálné motorky složen z článků, ráfky a pneumatiky naopak lepené v šablonách z několika navzájem se překrý-
vaných vrstev a poté frézované a broušené do finálního průměru
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nebo chromované díly jsem volil světlý 
javor a někdy (např. pro ráfky) buk, na 
které jsem ‚obul‘ dubové pneumatiky. 
Členitější díly (např. motor) jsem složil 
ze čtyř dřevin – dubu, švestky, javoru 
a smrku. V případě dubu jsem použil jak 
evropský, tak také americký a kromě již 
jmenovaných dřevin ještě bambus, bo-
rovici, břízu, habr, hrušku, jedli, jilm, lípu, 
mahagon, modřín, ořech, topol, třešeň 
a vrbu,“ upřesňuje autor motocyklu, na 
jehož výrobu kromě dřeva, lepidla pro 
spojení součástek a vosku či oleje pro 
povrchovou úpravu, nebyly použity žád-
né další materiály.

Od Péráka k Pařezovi 
a automobilovým veteránům

Hotového dřevěného Péráka P. Svoboda 
poprvé představil veřejnosti 17. 6. 2017 
na motokrosařském okruhu v Pacově na 
16. ročníku mezinárodní veterán rallye 
historických motocyklů. O 10 dnů po-
zději pak podruhé za přítomnosti médií 

v pelhřimovském Muzeu rekordů a ku-
riozit při zápisu do České databanky re-
kordů Agentury Dobrý den jako moto-
cykl vyrobený z 22 druhů dřeva. Loni na 
podzim, jak už bylo zmíněno na začátku 
profesního příběhu Pavla Svobody, se 
s ním autor pochlubil i svým kolegům 
z truhlářské branže na brněnském ve-
letrhu Wood-Tec, kde se objevil i jeho 
potenciální kupec. 
„Pérák je moje srdeční záležitost a pro-
to ho nikdy neprodám. Navíc jsem ho 
věnoval manželce za to, že mě k němu 
vyhecovala a také za to dvouleté ‚od-
loučení‘. Ale protože bych chtěl svoje 
další podnikání kromě klasické truhlaři-
ny orientovat i tímto směrem, domluvili 
jsme se, že tomuto zájemci (provozovatel 
dřevovýroby a současně prodejce moto-
cyklů) vyrobím Jawu 50/550 – Pařeza. 
V současné době mám rozpracované 3 
kusy, z nichž jeden bude pro něj, druhý 
zůstane můj a třetí bude připraven pro 
dalšího případného zájemce,“ pochlu-
bil se závěrem Pavel Svoboda s tím, že 

na loňském Pacovském okruhu oslovil 
svým dřevěným modelem také přítom-
né majitele a sběratele automobilových 
veteránů, pro které začal zhotovovat vý-
dřevy karosérií, přístrojové desky, vnitřní 
výplně dveří apod.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Pavel Svoboda – Truhlářství
Místo: Horní Cerekev
Rok založení: 1992
Počet pracovníků: 1
e-mail: drevene.motorky@seznam.cz

Horní Cerekev 
●

Dalším právě se rodícím dřevěným moto veteránem, kde Pavel Svoboda tentokrát začal u kol, je Jawa 50/550 – Pařez

Díky Péráku se zákazníky truhláře stali i někteří majitelé automobilových veteránů
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Ťažiskovou témou, ktorú chce firma 
Remmers na veľtrhu odprezentovať, je 
najmä koncept štyroch pilierov pôsob-
nosti:

 Výmena a odovzdávanie vedo-
mostí s Akadémiou vzdelávania 
Bernharda Remmersa

 Komplexná odborná projektová pod-
pora pri realizácii stavieb Remmers 
Projektová podpora

 Analýzy a certifikačné procesy pod 
taktovkou Remmers Analytického 
inštitútu

 Remmers – produktové riešenia & 
systémy.

Zastavte sa v našom stánku a príďte sa 
zoznámiť (nielen) s novou líniou produk-
tov na ochranu dreva ECO, ktorá pred-
stavuje skutočné zušľachtenie dreva 

s ohľadom na šetrný prístup k životné-
mu prostrediu a vytvára zdravé ovzdu-
šie v príbytkoch. Remmers ECO sor-
timent predstavuje racionálne riešenia 
s využívaním trvalo udržateľných surovín 
s ohľadom na ekologické zaobchádza-
nie v celom procese produkcie od vývoja 
cez aplikáciu až po likvidáciu odpadov 
s dôrazom na maximálnu spoľahlivosť 
a kvalitu produktov. 
S hrdosťou vám predstavíme produkty 
na báze vody do interiéru a exteriéru Öl-
Dauerschutz-Lasur [eco] a Öl-Farbe 
[eco], oleje na záhradný nábytok a tera-
sy bez obsahu biocídov a s nízkym po-
dielom emisií Gartenholz-Ölen [eco], či 
tvrdý voskový olej Hartwachs-Öl [eco], 
olej na kuchynské pracovné dosky 
Arbeitsplatten-Öl [eco] a starostlivosť 
o lakované povrchy Wischpflege [eco].

Jedinečnou vo svojej kategórii je 
transparentná povrchová úprava okien 
Induline LW-722 [eco], ktorá sa vy-
značuje dobrou rozlievateľnosťou, vy-
nikajúcou odolnosťou proti pôsobeniu 
UV žiarenia, potláča prirodzené žltnutie 
dreva a nezvýrazňuje kresbu.
S novými technológiami si už nemusíte 
vyberať medzi kvalitou a životným pro-
stredím. Základom Induline LW-722 
[eco] je zloženie spojív z biomasy s po-
zitívnou ekologickou bilanciou, pri výro-
be ktorých sú klasické fosílne suroviny 
ako ropa, úplne nahradené udržateľnými 
materiálmi, čím významne prispievame 
k eliminácii skleníkových plynov.
Okrem produktov na ochranu dreva 
nájdete v dvojposchodovom stánku 
Remmers novinky a inovácie zo sveta 
ochrany stavieb, stavebných pamiatok, 
priemyselných náterov na podlahy ako 
aj predstavenie modulárnej robotickej 
aplikácia rôznych systémov na zvýšenie 
efektivity spracovania. 
Príďte nás navštíviť a dozviete sa 
viac!

Remmers na veľtrhu BAU 2019

Mníchovský veľtrh BAU so svojou viac ako 50-ročnou históriou patrí 
medzi lídrov vo svete stavebných výstav, kde sa prezentujú naj-
novšie stavebné systémy a materiály. Súčasťou tohto popredného 
podujatia je už dlhé roky aj významný európsky výrobca systémov 

na ochranu stavieb a dreva Remmers. Od 14. do 19. januára 2019 vás zástupcovia firmy Remmers 
radi privítajú na tomto veľtrhu svetového významu v hale B6 v stánku 538, kde vám predstavia 
a priblížia nové produkty, systémy a technológie, ku ktorým neodmysliteľne patria aj názorné ukážky 
a predvádzacie akcie naživo priamo v stánku.

BAU 2019 v Mníchove
14. – 19. januára 2019

hala B6, stánok 538

http://www.remmers.sk
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Veľtrh MODDOM na výstavisku Incheba EXPO v Bratislave sa 
v priebehu necelého štvrťstoročia zmenil z prezentácie výrobcov 
na prehliadku produktov cez obchodné ponuky. Zmenila sa aj vý-
stavná nomenklatúra – nábytok ustupuje technickým doplnkom, 
ktoré vytvárajú domov so všetkými prednosťami. Bývanie musí 
mať nádych luxusu a nábytok sa má vtesnať do všetkých štýlov 
zariaďovania. Svoju najlepšiu ponuku presťahovali slovenskí a za-
hraniční vystavovatelia na päť dní októbra (17. – 21. 10. 2018) 
práve do betónového kolosu na brehu Dunaja. 

MODDOM 2018: 
Bývanie tvorí nábytok aj doplnky pre zdravý a čistý domov

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

Foto: autor

Tisíckam návštevníkov predstavili všetko 
podstatné zo svojej ponuky. Rôznorodosť 
nechýbala v expozíciách 220 vystavova-
teľov na ploche 20 tisíc m2 v častiach B0, 
B1, B stred a D. Hneď pri hlavnom vcho-
de v časti A1 bola expozícia jedinej školy 
na veľtrhu – Fakulty architektúry STU na 
ploche 60 m2 s modelmi študentských 
prác.
Prehľadnosť pri prehliadke jednotlivých 
ponúk značne skresľoval veľký prebytok 
sedacích súprav. Všetky sa zdali byť prak-
tické, pohodlné, funkčné. Prednosťami 
majú byť tvary a poťahy, použité systémy 
na rozkladanie, úložné priestory, variabi-
lita, mäkkosť alebo tuhosť sedenia pre 
zabezpečenie pohodlia. Za dizajnovú 
lahôdku označili sedaciu súpravu Wing 
z talianskej dielne Giuseppe Nicolettiho 
(ponuka MSJ), ktorá pohodlnosťou 
a praktickosťou spĺňa najnáročnejšie 
požiadavky. Plošne väčšia zostava ukrý-
va množstvo technických vymožeností. 
Jedinečným konceptom do malého bytu 
je koncept sedačky Bergamo (PHASE), 
ktorú možno premeniť na poschodovú 
posteľ na každodenné spávanie najmä 
detí. Sedacia súprava Aspen a kreslo 
Copacabana (Bytcentrum) majú poťah 
z brúsenej kože „nubuk“. Zvýrazňujú 

vplyv českej výroby na svetový dizajn 
a vzory tvarovo nadväzujú na sedadlá 
Škoda Octavia 1960.

Matrace a postele

Veľkým lákadlom boli variácie postelí ale-
bo len samotných matracov. Prednosti 
predstavoval matrac Rembrandt 
(WESTIERI Slovakia) vytvorený luxusný-
mi prírodnými výplňami z mohéru, srsti 
angorskej kozy, vlasov z konskej hrivy, 
zbieraná bavlna zmiešaná so shetland-

skou vlnou a vzácnou vlnou Alpaka. 
Všetko to zakrýva poťah z luxusného 
belgického damašku a ručné prešívanie. 
Dôležitou súčasťou sú taštičkové pruži-
ny. Hrúbka matraca je 30 cm, má osem 
úchytov pre uľahčenie manipulácie.
Unikátne zdravotné matrace Luxura (LB 
Bohemia) boli testované v najťažších pod-
mienkach nemocníc s nosnou studenou 
penou a špeciálnou vylievanou 4G penou 
s antidekubitovou úpravou a prispôsobe-
niu atypických rozmerov. V lete sa nepre-
hrieva a jemný profil poskytuje masážny 
efekt. Matrace použili aj do dizajnovej 
postele Bohemia so zostavou komôd 
v rovnakom dekore. Zaoblené rohy po-
stele a celej zostavy pôsobia elegantne 
a sú kvalitne opracované. 
Dva druhy produktov predstavil český vý-
robca 2G – perový vankúš v elegantnom 
zhotovení, postranné časti sú mäkšie pre 
komfortnejšie spanie (export hlavne do 
arabských emirátov); ozdobný vankúš do-
plnený vyšitými motívmi a Swarovského 
krištáľmi; praktickou je záťažová prikrývka 
pre osoby s poruchami chovania (hyper-
kinetikou, autizmom, spastickou a hy-
potonickou formou DMO) na ukotvenie 
a istotu pri vnímaní tela.
Aby sme naozaj bývali v zdravom, nezne-
čistenom prostredí priniesla švajčiarska 
značka Stadler form (Play Electronic) 
doplnky v podobe čističiek vzduchu, 
zvlhčovača ovzdušia, vzduchové pračky, 
aromatické difuzéry. Veľký záujem bol 
o výkonné spotrebiče na čistenie podláh 
a kobercov.

Stolička Monaco z dubového masívu, po-
vrchová úprava olej, výrobca DREVBYT 
Hlohovec



DM 12/2018 45

výstavy
Inovovaný sortiment 
členských spoločností 
ZSD SR

Medzi vystavovateľmi boli aj priami vý-
robcovia nábytku. Členovia ZSD SR 
využili menšiu výstavnú plochu. Firma 
MEUBLE inovovala klasický sortiment 
skriňového a čalúneného nábytku pre 
detské a mládežnícke izby, zvýšila po-
hodlie do obývačiek. Firma FINES pred-
stavila dizajn postele Honore Superior 
s hrubým čelom, ktoré sa dá využiť ako 
polica na odloženie vecí, nočnú lampu 
alebo knihy.
Priama ponuka slovenských výrobcov 
sa objavila formou rohovej zostavy se-
dacej súpravy Boss (MILÉNIUM Šípoš) 
a sedačky so širokými možnosťami po-
užitia poťahov osvedčeného výrobcu 
BIANCA. Stolička z dubového masívu 
Monaco (DREVBYT – Palatinus) je do-
plnená opierkou a sedákom z ohýbanej 
preglejky. Ergonomické riešenie (výška 
stoličky 79 cm, sedák – výška 47 cm, 
šírka 51 cm, hĺbka 45 cm) dopĺňa vyso-
ká tuhosť konštrukcie a stohovateľnosť 
s nízkou hmotnosťou 4,2 kg ju predur-
čuje využiť do náročných reštauračných 
priestorov.
Výrobky českých nábytkárov boli sú-
časťou ponuky obchodných zástupcov 
– takto sa uplatnili produkty značiek 
JECH, JITONA, KOLINGER. Jedálenský 
set Gatta (KAPLAN nábytek) tvorí zosta-
vu celomasívneho rozťahovacieho stola, 
stoličiek, lavice a polokresla čalúnených 
v pravej koži. Stoličky a lavica majú na 
chrbte drevený úchyt. Použitou drevinou 
je dub v prírodnom prevedení s olejo-
vou povrchovou úpravou. Rozťahovací 
stôl prekvapuje subtílnou a vzdušnou 
konštrukciou s tenkou doskou a nízky-
mi lubmi. Technické riešenie rozkladu 
je unikátne a dodávané nemeckým vý-
robcom špeciálne pre českého výrobcu 
nábytku).

Cena MODDOM 2018 pre 
12 vystavovateľov

Vystavovatelia prihlásili produkty o zís-
kanie Ceny MODDOM 2018, aby viac 
zaujali spotrebiteľov. Odborná hodno-
titeľská komisia udelila cenu šiestim 
výrobkom.

 Kuchynská linka Julien (MOZAIKA – 
Ing. Róbert Čvirik): Linka má korpusy 
z laminovanej DTD, dvierka s povr-
chom olejovanej dubovej prírodnej 
dyhy kombinovanej s tabuľovým ná-
strekom kefovaným do reliéfu, pra-
covná doska má povrch prírodného 

kameňa. Linka prechádza do obývač-
ky s rovnakým dizajnom.

 Funkčná sedacia súprava Kombo 
(INNOVAMENTO) má rozmanité mož-
nosti ako „ušiakovej“ pohovky v dĺžke 
200 a 130 cm, ľahko premenenej 
na príležitostné lôžko. Pohodlie pri-
nášajú pohyblivé a sklápacie bočné 
oporné plochy. Základ tvorí oceľová 
polohovateľná konštrukcia s lamela-
mi a schovaným úložným miestom. 
Výrobca KOLINGER využíva špeciálny 
rozkladací mechanizmus na vytvorenie 
veľkej plochy.

 Talianske zdravotné matrace Maestro 
Dual 14 (MAGNIFLEX) sú konštruova-
né v starom štýle. Základom je jedineč-
ná pamäťová pena Memoform (5 cm), 
doplnená inovatívnou penou na báze 
vody Aquabreeze (3 cm), špeciálnou 
penou Malva s extraktom liečivej byli-
ny slez lesný (5 cm), studenou penou 
Elioform (17 cm). Riešením je aj duálny 
komfort (2 spojené časti pien rôznej 
tuhosti). 

 Dekoratívna farba Chalk Paint od 
Annie Sloan (vystavovateľ NaVidieku) 
je vhodná na rôzne povrchy. Produkt je 
ekologický, nezapácha, rýchlo schne, 
vhodný na všetko. Nevyžaduje odstra-
ňovanie pôvodných náterov, ani pod-
kladovú vrstvu. Má minimálny podiel 
VOC organických prchavých látok, iba 
0,02 g/l (limit EU je 30 g/l).

 Elektrický sálavý panel (ARIEM) s eko-
logickými vlastnosťami a úsporou elek-
triny.

 Hyla Est – čistička vzduchu a priesto-
ru (HYLA Slovakia) s jedinečnou a pa-
tentovanou technológiou separácie 
prachu zo vzduchu. Vyčistí 2,5 m3 

vzduchu, pomocník alergikov a astma-
tikov. Výsledkom je ionizovaný vzduch, 
pohltenie pachov, inhaluje liečivé látky. 
Je čistiacim strojom na suché a mokré 
vysávanie.

Ocenili aj kreatívnu expozíciu vystavo-
vateľa AMANDARI s unikátnym koncep-
tom spojenia dizajnu Východu i Západu. 
Názov v preklade znamená „pokojné 
miesto“, nábytok dopĺňajú svietidlá a life-
-stylové doplnky. Cenou odmenili aj štyri 
exkluzívne prezentácie a dizajnové rieše-
nia vystavovateľov: Hollex Slovakia, Uni 
Light Bratislava, MSJ World Cooperation, 
Miele Center Stopka Bratislava.

Polohovacie relaxačné kreslo Copa-
cabana v retro-dizajne sedadiel Škody 
Octavia z roku1960, výrobca Bytcentrum 
Napajedla

Nábytok slovenského výrobcu MEUBLE s.r.o., Dubnica nad Váhom
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Jubilejní dvacátý Designblok 2018

Designblok – Prague International Design 
Festival – je největší výběrová přehlídka de-
signu a módy ve střední Evropě. V roce 1999 
ho podle vzoru podobných akcí v Evropě 
(Paříž, Kolín, Miláno) založili ředitelé agentury 
Profil Media Jana Zielinski a Jiří Macek. Když 

se před 20 lety prodíral na svět, nebyla rozhodně oblast designu 
a estetiky v popředí zájmu veřejnosti. Z původní akce pro 14 vysta-
vovatelů se ale během 20 let existence vyvinula obrovská událost 
s ambicí popularizovat tak složitý fenomén, jako je design.

Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Celých 20 let Designblok propaguje 
kvalitní design, pomáhá mladým tvůr-
cům odstartovat kariéru a podporuje 
vztah designérů a výrobců. Vyjadřuje 
to ostatně i letošní vizuál: dva cyklisté 
jedou na jednom kole. Je to symbolika 
těžké práce, ale také nadšení a radost 
jet společně neustále vpřed. 
Ve stoleté historii státu ale 20 let nic 
neznamená, je to teprve začátek ob-
rovského úsilí design více přiblížit celé 
veřejnosti. Dříve měla spousta návštěv-
níků problém pochopit, co to vlastně 
je, dnes je už automaticky součástí ži-
votního stylu zejména mladší generace. 
20. Designblok, který proběhl ve dnech 
25.–29. října 2018 za účasti tří set mód-
ních návrhářů a šperkařů, také naznačuje 

nové trendy a tuzemskou produkci před-
vádí v evropském kontextu. To potvrzuje 
i účast renomovaných evropských tvůr-
ců, kteří v minulosti Designblok obohatili 
svými produkty, ale také svojí přítomnos-
tí a chutí podělit se o svoje know-how 
s českými studenty a jejich staršími kole-
gy. Letošními čestnými hosty byli světově 
uznávaní designéři Ineke Hans a Jaime 
Hayon. Jejich přednášky pro odbornou 
veřejnost byly neopakovatelnou možností 
pro studenty získat zajímavé informace 
a vyzkoušet si svoje jazykové znalosti. 
Designblok se zpočátku odehrával jen 
v galeriích a showroomech, ale pak se 
vyskytla možnost představit touto for-
mou i zajímavé stavební objekty, které 
jsou jinak veřejnosti uzavřené, jako: 

Grand Hotel Evropa na Václavském 
náměstí, Žižkovské nádraží, budovy 
ČKD v Karlíně, Kavkův dům na Starém 
městě, Colloredo-Manfeldský palác, bo-
tel Neptun a další budovy včetně jedné 
školy. První ročníky navštěvovali spíše 
nadšenci, poslední ročník přilákal už 
50 000 návštěvníků všech věkových ka-
tegorií z České republiky i ze zahraničí.
Hlavním výstavním prostorem Design-
bloku je už několik let Výstaviště Praha 
Holešovice. Výstavní plocha 14 000 m2 
je rozdělena do několika sektorů. Je to 
Designérie – centrální hala s instalací 
českých tvůrců, Openstudio – prostor 
pro designéry, školní ateliéry a studenty, 
Superstudio – prostor pro výrobce a Art 
house – prostor pro umělecký design. 
Další instalace jsou umístěny na venkovní 
ploše výstaviště. 
Designérie neboli krajina zážitků je cen-
trálním prostorem Designbloku. Vznikla 
na letošní nosné téma „oslava“ a byla vy-
tvořena českými designéry a architekty. 
Návštěvníkům nabídla interaktivní insta-
lace včetně Garden Stage, kde se ode-
hrávaly módní přehlídky Designbloku 
a další doprovodný program. 
Openstudio bylo pojato jako krea-
tivní laboratoř současného designu. 
Mohli se zde prezentovat produktoví 
designéři, módní návrháři, designéři 
šperku, grafičtí designéři a ilustrátoři. 
Většinu produktů bylo možné na místě 
zakoupit za speciální designblokové 
ceny. Součástí Openstudia byla i vý-

Pohovka Dessert spíše ženských parametrů se zajímavými detaily v expozici Vespera. 
(Olgoj Chorchoj)
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stava Designblok Diploma Selection 
2018, výběrová přehlídka nejlepších 
evropských diplomových prací. Letos 
proběhla popáté. Mezinárodní poro-
ta respektovaných galeristů, novinářů 
a kurátorů, např. Juliet Kinchin, curator 
of Modern Design, MoMA, New York 
City, François Leblanc, gallerista, Paříž, 
Andrea Běhounková, šéf editor Vogue 
(CZ), Ineke Hans, Studio Ineke Hans 
and London Salons (NL) atd., vybrala 
z přihlášených projektů 30 finalistů z 22 
zemí. Bylo mezi nimi 8 prací z Česka 
a Slovenska. V kategorii produkto-
vý design zvítězil projekt Substantial 
z Holandska (Alexander Schul), který 
se věnoval recyklaci a ochraně zdrojů. 
Jeho autor získal možnost samostat-
ně vystavovat v následujícím ročníku 
Designbloku a finanční odměnu 1000 €.
Superstudio Designbloku představilo 
novinky českých a světových výrobců 
vzešlých ze spolupráce se špičkovými 
designéry. Kolem 80 výrobců zde před-
vedlo produkty ze všech oblastí designu, 
především nábytek, svítidla a bytové do-
plňky, ale i model letadla nebo speciál-
ní mobilní dům na kolech. Mimořádný 
důraz byl kladen na české značky. V sek-
toru nábytku to byla např. firma Jelínek, 
svítidla zastupoval Brokis.
Po cestě k dalším vystavovatelům mimo 
výstaviště bylo možné navštívit Art 
House umístěný v lapidáriu před prů-
myslovým palácem. To se stalo i letos 
se svými sochami zajímavou kulisou pro 
instalaci expozice uměleckého desig-
nu. Letošním tématem byla Pocta krá-
se. Kurátoři vybrali 20 instalací autorů 
různých generací i tvůrčích východisek 
a postupů. Prezentace českých celebrit 
obohatila díla evropských začínajících 
hvězd.
Stěžejní akcí Designbloku extramuros 
se na pár dnů stal palác Colloredo-
Mansfeld v Karlově ulici. Pod názvem 
„manifest“ zde 14 špičkových designérů 

složilo hold kráse a předmětnému svě-
tu. Byla mezi nimi loňská vítězka soutě-
že Diploma Selection – Jorge Penadés 
a také čestní hosté Designbloku: Jaime 
Hayon a Ineke Hans.
Ke každoročnímu festivalu designu se 
i letos připojily četné pražské institu-
ce. Vedle showroomů s nábytkem bylo 
možné vidět prezentace absolventů 
a studentů pražských uměleckých škol 

a do akce se zapojila i muzea, která de-
sign vystavují a sbírají. 
Václavské náměstí a ulici Na Příkopech 
oživily také venkovní instalace v podání 
předních českých designérů a architek-
tů. Vznikly speciálně pro Designblok.
Designblok je už chápán jako nedílná 
součást pražského kulturního podzimu. 
50 000 návštěvníků je toho jasným dů-
kazem.

Slovenská firma Decodom zastupuje italskou společnost EDRA. Pro Designblok 
vybrala pohovku Pack „s ledním medvědem na kře“ (Francesco Binfaré)

Trvalým tahákem Designbloku je kolekce nábytku a bytových 
doplňků určená do aukce. Stolek a křeslo Diana, které v minu-
losti vyráběl Hikor Písek, pocházelo ze Skandinávie. Design: 
Karin Mobrink

Ineke Hans ve své tvorbě podporuje snížení globální výroby 
použitím alternativních materiálů z exotického světa

Skupina U1 předvedla svůj variabilní kancelářský systém inspirovaným programem 
Joyn (R.+E. Bouroullec)
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Zóna pro tesaře a Fórum Dřevěné konstrukce 

na veletrhu STŘECHY PRAHA

Tesařské řemeslo jako jedno z nejdůležitějších, nejkrásnějších, ale i nejnáročnějších stavebních řemesel 
je zvýrazněným tématem 21. ročníku veletrhu STŘECHY PRAHA, který proběhne 7. – 9. 2. 2019 
v PVA EXPO PRAHA Letňany. Veletrh každoročně přiláká přes 20 tisíc kvalitních návštěvníků se 
zájmem o střechy, dřevo a úsporné bydlení.
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ZÓNA PRO TESAŘE V RÁMCI 
FESTIVALU DŘEVA A NÁŘADÍ
Moderní technologie i tradiční tesařské 
techniky, nářadí, nástroje a další vybavení 
pro řemeslníky, spojovací prvky a mate-
riály, prostředky pro ošetření dřeva, ná-
vrhové software a další produkty budou 
sou středěny do Zóny pro tesaře umístě-
né ve výstavní hale č. 4, kde bude probí-
hat Festival dřeva a nářadí. Návštěvníci 
uvidí množství ukázek tesařského řemes-
la, novinky v oblasti nářadí, s možností si 
stroje a náčiní vy zkoušet a též se mohou 
zúčastnit soutěží zručnosti o atraktivní 
ceny. V předváděcí aréně budou probíhat 
prezentace děl a setkání se zajímavými 
osobnostmi z oboru. Historii tesařského 
řemesla připomenou vzácné muzejní 
exponáty. 

FÓRUM DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
5. ročník Fóra, které v rámci veletrhu 
pořádá organizace ČKAIT, má podtitul 

Konstrukce vystavené povětrnostním vli-
vům. Obce staví díky dotačním progra-
mům dřevěné rozhledny, lávky i dětská 
hřiště. Některým nevhodně navrženým 
a neudržovaným konstrukcím hrozí de-
gradace, která je životu nebezpečná. 
Narušená stavba může být neopravitelná, 
a v takovém případě je nutné ji odstranit 
i po krátké době jejího provozu. Součástí 
programů a rozpočtů obcí na výstavbu 
dřevěných konstrukcí proto musí být 
i pravidelná kontrola, údržba a opravy. 
Této problematice se věnuje Fórum 
dřevěných konstrukcí 2019. Přednášet 
budou prof. RNDr. Jakub Hruška, Ph.D., 
Karel Vlček, Dipl. Ing., Ing. Michal Pánek 
a další. Ing. Roman Fojtík, Ph.D., spolu-
autor publikace Dřevěné lávky a mosty, 
se bude ve své přednášce věnovat zá-
sadám odolnosti dřevěných konstrukcí 
vystavených povětrnostním vlivům, kte-
rá je dána správným návrhem, údržbou 
a ošetřováním konstrukce.

DALŠÍ PESTRÝ PROGRAM
Pro širokou veřejnost jsou určeny semi-
náře o údržbě střech, nejčastějších chy-
bách ve střešním plášti a též přednášky 
věnované perspektivám střešní fotovol-
taiky a energetické soběstačnosti. Dále 
proběhne 20. ročník mezinárodní konfe-
rence Izolace či konference Řemeslo 4.0. 

PORADENSTVÍ ZDARMA
Odborníci ve Stavebním poradenském 
centru poradí ve všech oblastech výstavby. 
Úspory energií budou doménou poraden-
ství na stánku České fotovoltaické asociace 
či v Centru pro obnovitelné zdroje energie. 
Užitečné rady poskytnou a kvalitní reali-
zační firmu doporučí odborníci na stánku 
Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. 
Vzájemná výměna zkušeností, prezentace 
tesařského řemesla, jeho kouzla a nároč-
nosti „naživo“ širokému publiku proběhnou 
poprvé v rámci speciální Zóny na největším 
oborovém veletrhu Střechy Praha.

http://www.srechy-praha.cz
http://www.srechy-praha.cz
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7.–9. 2. 2019

Poradenská centra plná odborníků připravených pora-
dit, stánek Státního fondu životního prostředí ČR s pře-
hledem dotací, přednášky na aktuální témata, Soutěžní 
přehlídka stavebních řemesel SUSO, vyhlášení soutěže 
Pasivní dům 2018, unikátní možnost pro děti vyzkou-
šet si řemeslné dovednosti na jednom místě v sobotu 
v  rámci akce Řemeslo dětem, a  to vše a  ještě mno-
ho dalšího čeká na návštěvníky veletrhů FOR PASIV 
a FOR WOOD.

Kromě desítek do detailu propracovaných expozic na-
bídnou veletrhy FOR PASIV a FOR WOOD návštěvní-
kům jedinečný doprovodný program, který jim pomůže 
zodpovědět, troufneme si tvrdit, všechny otázky týka-
jící se úsporných staveb. Ve výstavních halách budou 
k vidění technologie a materiály vhodné pro stavbu níz-
koenergetických a pasivních domů. Příjemným bonu-
sem pro ty, kteří na veletrh dorazí, je možnost osobní 
konzultace s fundovanými specialisty. 

V rámci veletrhu FOR WOOD budou v CENTRU DŘE-
VOSTAVEB společnosti DEKWOOD s.r.o. v  Hale 2D 
po celou dobu konání veletrhu probíhat odborné před-
nášky na aktuální témata týkající se dřevostaveb. Lidé 
se mohou dozvědět více o  architektuře, projektové 
dokumentaci, energetické náročnosti a  technologii 
roubenek v  Česku, o  masivních dřevěných panelech 
DEKPANEL, které jsou určené nejen pro rodinné domy 
ale i veřejné stavby, nebo o velmi přesném opracování 
dřeva pomocí CNC technologie.

Souběžně probíhajícími akcemi budou veletrhy pořá-
dané společností Střechy Praha, s.r.o. a chybět nebu-
de ani postupové kolo Soutěžní přehlídky stavebních 
řemesel SUSO.

Více na www.forpasiv.cz 
a www.for-wood.cz

Veletrhy nízkoenergetických 
a pasivních staveb FOR PASIV 
a FOR WOOD 2019
Jedinečný souběh veletrhů FOR PASIV a FOR WOOD se ve dnech 7.–9. 2. 2019 stane abso-
lutním číslem jedna svého druhu u nás. Populární akce se v letňanském areálu PVA EXPO 
PRAHA rozroste v rámci větší výstavní haly 2 na 4 000 čtverečních metrů hrubé výstavní 
plochy. Poroste co do počtu vystavovatelů a dojde i k markantnímu rozšíření nomenklatu-
ry, a to převážně v oboru dřevěných staveb a vytápění.
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Ostermann Česko spol. s r.o.
Tel. 255 717 371 – prodej.cz@ostermann.eu

Ostermann dodává vhodné hrany 
k deskám od více než 70 výrobců, 
již od 1m a zasílá zboží v den objednání.
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výstavy – inzerce

Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 – více dřeva i pro profesionály

14. Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 nabídne vše, co lze ze dřeva vyrobit, moderní tech-
nologie, inspiraci i atraktivní informace pro širokou veřejnost a odborníky. Veletrh 
DŘEVOSTAVBY 2019 proběhne stejně jako v předchozích letech na Výstavišti Praha 
– Holešovice v termínu 7. – 10. 2. 2019.

Veletrh DŘEVOSTAVBY je již tradičně 
koncipován tak, že na jeho výstavní 
ploše si najde to „své“ prakticky každý. 
Znamená to, že přijde-li na výstaviště 
například čtyřčlenná rodina, nikdo ne-
odejde znuděný ani zklamaný. Nechybí 
doprovodné programy pro děti a mlá-
dež včetně soutěží, ukázky doplňků pro 
dřevěné interiéry či výstavy uměleckých 
předmětů ze dřeva. Návštěvníci si mo-
hou různé typy nabízených dřevostaveb 
doslova osahat a prolézt, promluvit si 
s jejich výrobci, dodavatelích inteligent-
ního ovládání domů, softwaru, nářadí 
a nástrojů. Při eventuálním zájmu si do-
konce na místě domluvit i stavbu domu, 
výrobu doplňků atd. 
S nárůstem poptávky a nabídky zcela při-
rozeně narůstá i přítomnost ještě jednoho 
typů návštěvníků – profesionálů. Pro tuto 
kategorii přináší veletrh DŘEVOSTAVBY 
od loňského ročníku ojedinělý speciální 
program nazvaný PROFESIONÁLOVÉ 
PROFESIONÁLŮM. Smyslem tohoto 
workshopu ve velkém je předání 
zkušenos tí profesionálů pracujících 
v oboru dřevostaveb svým kolegům pro-
fesionálům, kteří o tento obor zajímají. 

Obě skupiny spojuje znalost řemesla 
a profesionalita. Každý den bude připra-
veno několik témat, kde profesionálové 
předvedou ta nejlepší řešení. Zájemci tím 
mohou získat nejenom jakýsi řemeslný 
postgraduál, ale i spoustu cenných kon-

taktů. Že nejde jen o „marketingovou“ 
strategii, ale další velmi užitečný „pilíř“ 
veletrhu, posuďte sami – zde je alespoň 
stručný výčet tematických okruhů: dře-
vostavby, dřevěné konstrukce, materiály, 
izolace, fasády, okna a dveře, střechy, 
podlahy, schodiště, obráběcí stroje, ná-
řadí, spojovací materiál, software, inteli-
gentní domácnost a mnoho dalších. 
Mluvíme-li tedy o profesionálech, pak 
je i z tohoto orientačního výčtu patrné, 
že kromě profesionálů pracujících se 
dřevem, tu bude mnoho zajímavého 
i pro profesionály řady dalších souvi-
sejících a neméně důležitých profesí. 
Díky programům určeným této skupině 
návštěvníků, ale i radě dalších, veletrh 
DŘEVOSTAVBY každým rokem sílí a stá-
vá se přínosným pro stále širší okruhy 
návštěvníků. Pro ty profesionální pak 
nezbytným.
Více informací o veletrhu DŘEVOSTAVBY 
2019 www.drevostavby.eu. 

Ozdobou veletrhu DŘEVOSTAVBY 
vždy byl doprovodný program s před-
náškami světových kapacit. Ne jinak 
tomu bude i během 14. ročníku, kde 
v rámci Salonu dřevostaveb vy stoupí 
rakouský architekt Oliver Sterl z archi-
tektonického studia RLP (Rüdiger 
Lainer + Partner) Wien. Představí 
nejvyšší rezidenční a polyfunkční dře-
vostavbu na světě bezprostředně po 
jejím dokončení. Svými 84 metry výšky 
a 24 podlažími je budova HoHo Wien 
součástí jednoho z nejpozoruhodněj-
ších městských projektů v Evropě 
– vídeň ské jezerní čtvrti Aspern 
Seestadt. HoHo Wien (2018) přebírá 
žezlo po rezidenční budově The Tree 

z norského Bergenu (2015), jíž převy-
šila o 31,2 m. Rezidenční dřevostavby 
nabírají na výšce i zájmu a informace 
studia RLP budou mimořádně „hot“.

Nejvyšší dřevostavbu na světě představí v Praze

http://www.drevostavby.eu


http://www.drevostavby.eu
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odborné téma

Hlavní téma letošního ročníku semináře 
INTERIÉRY bylo podle organizátorů 
v čele s designérkou a vydavatelkou 
odborného magazínu Interiéry Ing. Ivou 
Bastlovou, DiS., sice dost akademické, 
nicméně řada z 22 přednášek (loni 24) 
měla velký přesah, nadhled i humor. 
Kromě vlastního programu se zájem-
cům nabízela možnost zúčastnit se ver-
nisáže výstavy „Stavby století republiky 
v Jihočeském kraji“. Byla uspořádána 
VOŠ a SPŠ ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem, ú.o.p. v Českých 
Budějovicích a nakladatelstvím FOIBOS 
BOOKS a nabízela přehlídku zajímavých 

staveb, mezi kterými rozhodně nemohl 
chybět ani funkcionalistický areál pořá-
dající někdejší tzv. Zemské průmys-
lové školy ve Volyni, zbudovaný mezi 
lety 1930–1933. Mimo to semináři již 
tradičně nechyběl ani společenský ve-
čer, umožňující účastníkům neformálně 
probrat ožehavá témata a navázat nové 
kontakty. Tato letos opravdu pestrá na-
bídka přilákala do Volyně 460 účastníků 
(loni 435), z nichž 297 bylo mimo školu 
z nejrůznějších firem, designérských stu-
dií, projekčních ateliérů apod.
„Letošní ročník Interiérů, nad kterým po-
prvé převzala záštitu ‚Obec architektů‘, 
je organizován s příznačným podtextem 
‚Minulost versus budoucnost‘. Slovo ‚ver-
sus‘ znamená v doslovném překladu ‚pro-
ti‘, ale všichni podprahově vnímáme, že 
v souvislosti se seminářem INTERIÉRY 
má zcela odlišný význam – ukázat obrov-

ský posun v materiálech, technologiích 
i celkovém přístupu k řešení interiérů 
s využitím metod moderního designu. 
Dalším příměrem, který mě v této sou-
vislosti napadá, je i naše škola, založe-
ná přesně na den před 154 lety (8. 11. 
1864), kde se na jedné straně snažíme 
využívat tradice a úspěchy z minulosti, 
na druhé straně investováním do nových, 
zejména CNC technologií, se snažíme 
vytvářet podmínky pro budoucnost, aby 
zde mohly vyrůstat nové generace desig-
nérů a architektů, kteří mají i velmi dobré 
technické základy. Pro příklady nemusí-
me chodit daleko, stačí se zmínit o knize 
spolupořadatelky (naší absolventky) Ing. 
Bastlové pod názvem ‚Tvoříme interiér 
s českou designérkou‘,“ uvedl při zahá-
jení semináře ředitel VOŠ a SPŠ Volyně 
RNDr. Jiří Homolka. Poté neopomněl 
osobně přivítat pozvané hosty a poděko-
vat jak přítomným zástupcům odborných 
časopisů a nakladatelství za jejich nez-
pochybnitelný podíl na letošní rekordní 
účasti, tak také všem svým kolegům 
a studentům, že pro svoji budoucnost 
i budoucnost své školy dělají mnoho věcí 
nad rámec svých povinností.

Proč za komunistů nebyli 
designéři nebo marketing?

Po zahajovacím projevu RNDr. Homolky 
následovaly čtyři ucelené bloky před-
nášek. V pořadí první byla přednáška 
„Země je placatá“ doc. akad. soch. 
Reného Baďury, vedoucího Katedry 
dizajnu nábytku a interiéru TU Zvolen. 
Svůj příspěvek začal úvahou o ve všech 
médiích dnes omílané Průmyslové revo-

INTERIÉRY 2018 s nahlédnutím 
do minulosti, současnosti i budoucnosti

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 proběhl na půdě VOŠ a SPŠ ve Volyni v pořadí již 7. ročník mezinárod-
ního odborného semináře INTERIÉRY 2018 s hlavním tématem „Minulost versus budoucnost“. 
Zvoleného tématu se prostřednictvím přednášejících designérů, výrobců interiérů, prodejců kompo-
nentů a materiálů a dalších odborníků více či méně dotkla většina z 22 přednášek, které si letos 
nenechalo ujít rovných 460 účastníků. O kvalitním výběru přednášek svědčil neustále nabitý sál, 
a to převážně mladými lidmi, což organizátory nejen potěšilo, ale i utvrdilo v tom, že čas od času 
je třeba vybočit ze stereotypu.

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

Ukázka z letošní přehlídky interiérového designu v Pekingu
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luci 4.0, kdy podle řady článků některé 
profese jako ošetřovatel, lékař, učitel, 
designér, řidič a další postupně nahradí 
stroje. „Osobně si neumím představit, 
jak by stroje a počítače mohli nahradit 
např. zdravotnický personál. Představa, 
že nás operuje studený robot, že nám 
teploměr místo sestřičky podá hydrau-
licky ovládaná ruka, nebo že se umírající 
na lůžku drží uhlíkové náhrady, je, myslím 
si nejen pro mě, přímo děsivá,“ říká doc. 
Baďura s tím, že podobně je to i s desig-
nérskou profesí, která už podle představ 
některých lidí nebude potřebná, neboť 
všechno nahradí vzorec a definovaný 
exaktní poměr proporcí optimálních 
barev. „Pokud by měl svět dále fungo-
vat pouze na strojových kódech nebo 
barvách určených vyšší mocí nebo au-
toritou, tak ztratíme moment překvape-
ní, provokace jakož i vzpoury. Proto se 
mně coby vysokoškolskému pedagogovi 
pro oblast designu zdá až směšné uva-
žovat nad tím, že by student konzultoval 
s robotem. Pro mě je např. mimořádně 
důležité osobní setkání se studentem 
a vnímání jeho nonverbálního body-lan-
guage (mimoslovního projevu). To jsou 
znaky, které identifikují zainteresovanost 
(ale i rezervy), bez kterých nedochází 
k poznání a výměně neuchopitelných, 
ale důležitých podnětů či pocitů,“ dopl-
nil doc. Baďura, který se po prezentaci 
zajímavých návrhů nábytku z papíru od 
svých studentů pomyslně přesunul spo-
lu s účastníky semináře do Pekingu na 
letošní přehlídku místního interiérového 
designu.
Druhá tentokrát ryze praktická před-
náška „Digitální tisk: odvaha a fantazie“ 
v podání spolupořadatelky semináře Ing. 
Bastlové, byla přehledem autorčiných 
více jak pětiletých zkušeností v oblasti 
aplikací digitálního tisku v interiérech. 
„K tomu, abychom z konzultace se 
zákazníkem toužícím po něčem speci-
fickém a jedinečném zjistili, že by mohl 
akceptovat digitální tisk s konkrétně vy-
braným motivem, je třeba vzít odvahu, 
lehce se o této možnosti zmínit a pak 
zvolit vhodný výběr. Může to být sázka do 
loterie, zda se motiv bude líbit či nikoliv, 
ale pokud budete dobře naslouchat, jistě 
zvolíte správně. Zkuste překročit svoje 
hranice a trochu zariskujte,“ apelovala 
designérka na přítomné kolegy s dovět-
kem, že pokud se zákazník na digitální 
tisk tzv. chytí, pak zbývá jen vyřešit otáz-
ku, na jaké materiály a v jakém rozsahu 
jej aplikovat. Odpovědí na ni pak byla 
prezentace několika nábytkových ses-
tav z její loni vytvořené kolekce kuchyní 
I LOVE.

Následující vstup doc. Ing. arch. Borise 
Hály, Ph.D. z Ústavu nábytku, designu 
a bydlení Mendelovy univerzity v Brně 
nejen poučil, ale také pobavil jak nás 
starší, kteří jsme si prošli dobou tzv. 
normalizace, tak i desítky na semináři 
přítomných studentů oboru interiérové-
ho designu, jež ji znají jen z doslechu 
nebo školních učebnic. Doc. Hála totiž 
s humorem sobě vlastním představil si-
tuaci nábytkových designérů před rokem 
1989, o jejichž práci se tehdy vědělo jen 
velmi málo, přestože po sobě zanechali 
nesmazatelnou stopu, kterou můžeme 
ještě i dnes nalézt v objektech, kde in-
teriér není jen obrazem poslední módy. 
Měli bohužel smůlu v tom, že designér 
coby cizí slovo bylo tehdy tzv. zapově-
zeno, načež byli nazýváni vývojovými 
pracovníky a o jejich schopnostech 
a výsledcích jejich práce tak věděli jen 
ti, kteří se pohybovali v oboru nebo obo-
rech příbuzných. Podobně tomu bylo 
i s oddělením prodeje a marketingu vý-
robních podniků a družstev, která byla 
nazývána typicky pro dobu socialismu 
jako oddělení odbytu. „Název ‚odbyt‘ pak 
sám o sobě svědčí o kvalitě marketingo-

vých a prodejních služeb. Neexistoval 
totiž žádný důvod se prodejem zabývat 
do hloubky, když se prodalo prakticky 
vše, co se vyrobilo,“ uvedl doc. Hála 
v úvodu své přednášky popisující čin-
nost, pracovní metody, používané po-
stupy autorské výrobky našich designérů 
v době, kdy se nábytek nekupoval, ale 
sháněl a kdy, jak doslovně uvedl, mít 
svého člověka v obchodě s nábytkem 
znamenalo podobné vítězství, jako mít 
svého řezníka či zelináře.

Jak bude vypadat naše 
kuchyň v éře robotů?

Trefou takříkajíc do černého byla v sou-
vislosti s letošním tématem přednáška 
„Kuchyně ze Star–treku“ Richarda Sajdla 
ze společnosti Blum. Začala scénou ze 
sci-fi seriálu Star Trek, kdy se kapitán 
vesmírné lodi Enterprise po celodenní 
směně vrátil do kajuty a občerstvil se 
čajem naservírovaným počítačem. Poté 
R. Sajdl naopak nahlédnul do minulosti 
s otázkou, zda si rakouská designérka 
Margarete Schütte-Lihotsky (1897–
2000) ve dvacátých letech minulého  

Ukázky možné aplikace digitálního tisku z kolekce kuchyní I LOVE Ing. Bastlové
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století uvědomovala či neuvědomovala, 
že její tehdy navržená standardizovaná 
kuchyně bude i dnes odborníky pova-
žována za vzor pro současné kuchyňské 
systémy, jimiž se řídí i jím zastoupená 
společnost při vývoji svého sortimentu. 
V závěru svého vstupu pak nastínil mož-
nou podobu kuchyně budoucnosti, kde 
nelze vyloučit, že kvůli nějaké zásadní 
změně přípravy pokrmů zmizí zóna vaření 
a pečení. Naopak zachována by měla 
zůstat zóna vlastní přípravy pokrmů, zóna 
zásob a zóna ukládání a mytí nádobí.
Z druhého dopoledního bloku, odstar-
tovaného přednáškami výrobců lami-
nátů a laminovaných velkoplošných 
materiálů, zaujal návštěvníky semináře 
příspěvek Ing. arch. Adama Jecha, který 
se s nimi  podělil o vlastní více jak 8leté 
zkušenosti s využíváním 3D tisku, kde jak 
říká je stále co objevovat. „Někdy spoko-
jeným, jindy nespokojeným lidem, kteří 
mě ve snaze najít něco nového a neotře-

lého navštěvují a testují kam až možnosti 
této technologie sahají, se vždy snažím 
vysvětlit, že to není o technologii, ale 
o přístupu a myšlenkách. Že 3D tisk je 
jen nástroj, který je vhodný více či méně 
pro dané aplikace,“ uvedl architekt s tím, 
že z 3D tisku se v hojné míře začínají ob-
jevovat různé bytové doplňky, vytvořené 
buď jako repliky věcí, které se už nevy-
rábí, nebo jako úplně nové aplikace ve 
formě zhmotněných myšlenek.

K prosperitě může vést 
mimo digitalizace i pokora

O tom, jak kombinací konstrukcí a růz-
ných materiálů obložit stěny a sjednotit 
je s dveřmi, následně informoval Jakub 
Colon z přerovské společnosti J.A.P. Šlo 
o představení firmou vyvinutého obklado-
vého systému složeného ze skryté zá-
rubně, skrytého hliníkového systému pro 
uchycení obkladu stěn a vlastního po-

hledového obkladu s povrchem s různo-
rodých materiálů (dýhy, sklo, lamino, 
lamináty a kovolamináty). Se značným 
zájmem účastníků, zejména pak přítom-
ných výrobců interiérového nábytkového 
vybavení, se setkala i přednáška Michala 
Navrátila, předsedy výrobního družstva 
DŘEVODÍLO Rousínov, které se v roce 
2014 ocitlo těsně před insolvencí. Při 
hledání východiska ve snaze stát se zno-
vu úspěšným, což se skutečně naplnilo, 
si vedení družstva v roce 2015 začalo 
uvědomovat, že chybějící lidské zdroje 
bude třeba nahradit nejen novou genera-
cí obráběcích strojů, ale i mnohem širší 
digitalizací spojenou se správně zvole-
ným konstrukčním softwarem.
Ve stejném duchu se odvíjela i první 
odpolední přednáška konzultanta pro 
obchodní strategie a prodejní procesy 
Kristiana Gambiraži „Pokora v busines-
su“, pojednávající o tom, že kdybychom 
se coby úspěšní manažeři či majitelé 
firem drželi základní definice pokory 
– vědomí vlastní nedokonalosti, mohli 
bychom fungovat mnohem lépe. A to 
např. kdybychom dali větší prostor svým 
podřízeným, ptali se na jejich feedback 
(zpětná vazba), akceptovali jejich názory, 
umožnili jim realizovat jejich nápady, na 
poradách prezentovali úspěch celého 
kolektivu, nikoliv svůj atd. „Pokora nemu-
sí být vnímána jako slabost, poddajnost, 
sklopená hlava. Pokora znamená, že nik-
dy nekončím, že žádná meta pro mě není 
koncová. Právě proto jsou tak úspěšní 
přední světoví vědci, neboť i v den, kdy 
mají za sebou dekády praxe, úspěchů, 
ocenění a výsledků, dokáží myslet stejně 
flexibilně jako na úplném začátku. Jsou 
přístupní všem novým myšlenkám, které 
nemusí mít jen jejich kolegové na po-
dobné úrovni, ale i studenti nebo zaujatí 
laici, kteří mají pouze stejný zápal pro 

Ložnice Audrey Ing. arch. Heleny Dařbujánové na Maison & Objet v Paříži

Nástřik kamenné omítky a výsledný efekt po následné pigmentaci a ručním vyškrábání tvarů
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věc, byť jen na teoretické úrovni,“ doplnil 
K. Gambiraža v závěru své přednášky, 
která byla účastníky diskutována ještě 
během celého společenského večera 
i následující den.
S tradičně velkým zájmem se pak setkal 
i následující vstup prof. ak. arch. Jiřího 
Pelcla, dr. h. c., který zde prezentoval 
poznatky ze svého zářiového „turné“ po 
Francii, Velké Británii a Itálii, spojeného 
s návštěvou předních designérských 
přehlídek. Konkrétně pak Paris Design 
Week se souběžnou přehlídkou Maison 
& Objet, kde mimo jiné umožnil zájem-
cům pomyslně nahlédnout do expozi-
ce české designérky Ing. arch. Heleny 
Dařbujánové s prezentovanou ložnicí 
Audrey, a dále London Design Festival 
a Homo Faber v Benátkách.

Kámen a zlato jsou stále 
v kurzu

Nemalá pozornost účastníků byla sous-
tředěna také na přednášku Petra Šimka 
„Vybavení obchodů v průběhu času“, 
pojednávající o vývoji tzv. retailu (malo-
obchod), který už není jen distribučním 
kanálem s regály plnými zboží. Dnes plní 
i roli komunikačního média, kde nejdůle-
žitější je poslání značky a kde vše včetně 
designu musí na značku navazovat, pro-
tože design, kromě estetiky a funkčnosti, 
má také schopnost komunikovat. Poté 
se pozornost řady posluchačů, zejména 
pak se zaměřením na výstavbu a rekon-
strukce interiérů, upnula na vstup Ing. 
Petra Čeliše ze společnosti Realsan 
Group na téma „Moderní technologie 
s designem tisíciletých kamenných 
domů“. Šlo o představení francouzské 
technologie použití speciální omítky, 
tvořené směsí tepelně zpracovaného 
přírodního vápence, mramorové drtě 
a minerálních barviv, jejíž aplikací lze 
vytvořit imitaci různých tvarů kamene, 
kamenných desek a zdicího materiálu. 
A to jak v interiérech, tak i na fasády 
domů (i zateplených), kde se apliku-
je nástřikem v cca 20 mm silné vrstvě 
s hmotností 25 kg/m2. Poté se směs 
pigmentuje a dle vybraného designu se 
do vrstvy ručně vyškrabávají požadované 
tvary a obrazce.
Ze závěrečného bloku programu pak 
nelze nezmínit Mgr. Art. Marka Tesku 
z pražského TESKA studia s.r.o. a jeho 
přednášku „Zlato v soudobém interié-
ru“. Vysvětlil v ní, že jeho studio používá 
plátkové zlato k úpravě současných 
interiérů, podobně jako kdysi interiérů 
historických, kvůli jeho mimořádné míře 
odraznosti světla (až 99,5 %), což je 

podstatně více, jak u nejdokonalejšího 
zrcadla a o řád více, než od nejbělejší 
bílé. „Za plného světla je zlato krásné, 
za šera je ale doslova magické – při míře 
osvětlení, kdy pro normální oko obrysy 
předmětů začínají splývat a barvy už 
přestáváme rozeznávat, zlato stále odráží 
tolik světla, že se v kontrastu s ostatními 
materiály zdá, že doslova září. Historické 
interiéry byly dle našich měřítek velice 
málo osvětlené, na podzim a v zimě do-
slova temné. Svítilo se loučemi a osvětlo-
vacími krbíky, voskové svíce byly natolik 
luxusní zboží, že si je mohla dovolit jen 
církev. Logickým a racionálním řešením 
tak bylo použití reflexních povrchů, tedy 
nejlépe zlata,“ uvedl Mgr. Art. Teska 
s tím, že z naprosto stejných důvodů pro-

to pracuje se zlatem i ve své architekto-
nické praxi. „Optické a světelné tvarování 
interiérů pomocí zlatých ploch, psycho-
logické ‚přisvětlování‘, zvětšování a ‚pro-
lamování‘ interiérů díky povrchům z růz-
ných druhů plátkového zlata považujeme 
za naprosto legitimní a moderní metodu 
práce s prostorem a hmotou. Klasické 
a prastaré technologie pozlacování na 
mixtion nebo poliment přizpůsobujeme 
moderním technologickým postupům 
a daří se nám je aplikovat z hlediska or-
todoxních restaurátorů sice kacířským, 
ale soudobým způsobem,“ zkonstatoval 
závěrem architekt s poznámkou, že po-
vrch z plátkového zlata není levný, ale 
vůbec nemusí být tak drahý, jak by se 
mohlo zdát.

Přisvětlení interiéru deskami pozlacenými plátkovým zlatem

Plátkové zlato na kovu – hrubě strukturovaný štít atypických krbových kamen (de-
sign TESKA studio)
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Statické posúdenie 
starších drevených nosných konštrukcií

Pred pol storočím sa výrobné závody a roľnícke družstvá rozhodli postaviť drevené haly, ktoré boli 
pôvodne plánované na dobu 25 – 30 rokov. Ich konštrukcia bola jednoduchá a keďže boli určené 
najmä na skladovanie, majitelia sa väčšinou nezapodievali ich údržbou, nevytvárali v nich pracovné 
prostredie, nezveľaďovali ich. Po celom Slovensku sú ešte stále využívané desiatky takýchto drevo-
stavieb. Napriek skutočnosti, že ich predpokladaná životnosť je už dávno dosiahnutá, mohli by slúžiť 
pri dodržaní určitých podmienok naďalej.

Na potvrdenie ďalšieho užívania stavby je 
vhodné urobiť diagnostickú prehliad-
ku týchto konštrukcií, ktorej súčasťou 
je statické posúdenie jestvujúcej kon-
štrukcie a prípadný návrh opatrení, kto-
rými je možné predĺžiť životnosť stavby 
tak, aby naďalej vyhovovala už súčasným 
požiadavkám. Majitelia by si mali nechať 
posúdiť stav nosných konštrukcií.
Postup do ďalšieho obdobia navrhujú 
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. 
zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
a Ing. František Lužica, autorizovaný 
stavebný inžinier. Za ukážkový príklad 

si vybrali drevené sklady obilia posta-
vené v roku 1973. 

Popis konštrukcie

Obilné sklady sú jednopodlažné dreve-
né konštrukcie obdĺžnikového pôdorysu 
so sedlovou strechou. Pôdorysné roz-
mery sú 17 x 48 m, výška stien 2,5 m, 
sklon strechy 45° s polykarbonátovou 
trapézovou krytinou. Základy objektu 
sú pásové, prebiehajú pod vonkajšími 
stenami objektu. Nosná konštrukcia ob-
jektu je tvorená drevenými trojkĺbovými 
rámami osadenými v osových vzdiale-
nostiach 1,2 m. Rámy sú tvorené zlo-
ženými lepenými nosníkmi I-prierezu, 
pričom pásnice nosníka sú z reziva 
a steny nosníka z preglejky. Pásnice 
a steny sú vzájomne zlepené. Výška 

prierezu nosníka je 500 mm. Stena je 
vystužená vertikálnymi výstuhami z rezi-
va, ktoré sú takisto zlepené so stenou. 
V prípojoch stena – preglejka sú aj klin-
ce, ktoré slúžili na vyvolanie lisovacieho 
tlaku počas tvrdnutia lepidla pri výrobe 
nosníkov. Rámy sú vo vertikálnej čas-
ti objektu spojené drevenými stenami 
a v rovine strechy spojené strešnými 
latami. Drevené steny slúžia zároveň 
ako oporné steny v prípade skladova-
nia sypkých materiálov (obilie, kukurica).
V priečnom smere je tuhosť objektu 
zabezpečená použitým statickým sys-
témom (trojkĺbový rám). V pozdĺžnom 
smere je objekt vystužený pozdĺžnymi 
vystužovadlami v rovine stien a priečny-
mi vystužovadlami spolu s latami v ro-
vine hornej hrany priečlí rámu. Priečne 
vystužovadlá sú v každom treťom alebo 
v každom štvrtom poli.
Stav nosných prvkov je primeraný ich 
veku. Hlavné nosné prvky (priečle rámov 
a stĺpy rámov) vykazujú lokálne poško-
denia, stĺpy štítových stien sú miestami 
poškodené vplyvom klimatického namá-
hania tak, že dochádza k delaminácii 
jednotlivých lepených prierezov.

Kontrolný statický výpočet

Kontrolný statický výpočet zohľadňuje 
stav konštrukcie podľa dostupnej projek-
tovej dokumentácie. Predstavuje sústavu 
pravidelne sa opakujúcich a vzájomne 
rovnobežne orientovaných priečnych rá-
mov. Geometria sústavy a prierezy prv-
kov sú uvedené na pôvodnej výkresovej 
dokumentácii.
Hlavné rozmery nosných prvkov boli pre-
merané na stavbe a porovnané s projek-

Štítová stena dreveného skladu

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív autora
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tovou dokumentáciou. Trieda pevnosti 
reziva (SI) – podľa STN 73 1701.
Pri statickej analýze rámovej konštruk-
cie bola použitá metóda konečných 
prvkov (MKP). Na základe idealizovanej 
geometrie nosnej konštrukcie boli zo-
stavené rovinné 2D modely. Vzhľadom 
na statické pôsobenie a bežnú projek-
čnú prax sú v konštrukcii modelované 
prípoje priečla – priečla a stĺp – základ 
ako kĺbové. V mieste prípoja stĺp – prie-
čla je modelovaný rámový roh.

Posúdenie dimenzovania 
prierezov a celého objektu

Posúdenie prvkov vychádza z predpo-
kladu, že konštrukcia v súčasnom stave 
obsahuje všetky nosné prvky tak, ako je 
uvedené v projekte. Z tohto dôvodu je 
potrebné doplniť chýbajúce alebo po-
škodené prvky v jednotlivých objektoch. 
Takýchto prvkov nie je veľa, ich doplne-
nie je však potrebné za účelom stability 
celej konštrukcie. Z posúdenia vyplynu-
la nutnosť zosilnenia stĺpa v jeho päte 
– v mieste pripojenia stĺpa na základ.

Výsledky diagnostickej 
prehliadky a statického 
výpočtu

Ing. František Lužica v spolupráci so 
statickou kanceláriou vypracoval na zák-
lade objednávky statické posúdenie šty-
roch takýchto objektov – skladov obilia 
neďaleko Nitry. Na základe výsledkov 
bol vypracovaný projekt sanácie všet-
kých štyroch objektov. Stav posudzova-
ných objektov bol pomerne dobrý, takže 
sanačné opatrenia neboli veľmi náročné 
ani na materiál ani na prácu.
Po realizácii sanačných opatrení odpo-
rúčali kontrolu objektov autorizovaným 
statikom. Zároveň odporúčali pravidel-
nú kontrolu nosných konštrukcií objek-
tov autorizovaným statikom raz ročne.

Pravidelná prehliadka znižuje 
náklady na údržbu objektu

Životnosť drevených stavieb tohto typu 
(a takisto iných objektov) môže byť predĺ-
žená. Podmienkou je diagnostická pre-
hliadka konštrukcie, na základe ktorej je 
vypracovaný projekt prípadnej sanácie 
nosnej konštrukcie.
Pravidelná diagnostická prehliadka nos-
nej konštrukcie môže výrazne predĺžiť 
jej fyzickú životnosť. V súčasnosti sa vý-
znam pravidelných prehliadok výrazne 
podceňuje, pričom náklady na pravidel-
né prehliadky sú v porovnaní s možnými 

nákladmi na sanáciu poškodených kon-
štrukcií niekoľkonásobne nižšie. 
Podľa uvedených revízií a návrhov riešení 
odporúča doc. Ing. Jaroslav Sandanus, 

PhD. každému majiteľovi objektov s dre-
venou konštrukciou, aby do plánu ich 
údržby zahrnul pravidelné prehliadky 
a realizáciu opráv.

Vystuženie stien obilného skladu diagonálami

Priečne trojkĺbové rámy drevenej konštrukcie objektu

Vystuženie konštrukcie v strešnej rovine
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Do soutěže se letos zapojilo 63 studen-
tů bakalářských a magisterských stu-
dijních programů z 10 fakult vysokých 
škol z České a Slovenské republiky. 
U jimi přihlášených 51 soutěžních děl, 
vytvořených až na výjimky 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 před-
chozích dvou ročnících dostalo od od-
borné poroty tzv. zpětné vazby, proč jeho 
práce byla ohodnocena tak, jak byla. 
Autoři čtyř celkově nejlepších děl mimo 
to již tradičně získali od Nadace a part-
nerů soutěže řadu hodnotných cen.

Tree Office

Nejlepším soutěžním dílem 6. roční-
ku „Staveb s vůní dřeva“ v kategorii 
„Dřevěné stavby – malé“ se z pohledu 
odborné poroty stal projekt netypické 
kanceláře v parku s názvem Tree Office 
(stromová kancelář), iniciovaný Patricií 
Štefíkovou (MENDELU Brno) a zpra-
covaný (architektonicky a konstrukčně) 
Adamem Tomaschekem, Marcelem 
Mottlem a Matoušem Ptáčkem z Fakulty 
architektury na VUT Brno. „Tree Office 
má sloužit jako útočiště pro člověka 

Stavby s vůní dřeva 2018 – 1. část

V říjnovém vydání Dřevařského magazínu (DM 10/2018) jsme přiblížili průběh slavnostního vyhlášení 
vítězů 6. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2018, pořádané jako jeden ze stálých 
projektů Nadace dřevo pro život. V soutěži, letos vypsané na téma „Dřevo je naše budoucnost“, 
kdy o vítězích spolu s odbornou porotou rozhodovala i široká veřejnost, se mezi sebou „utkalo“ 
51 studentských projektů, z toho 19 v kategorii „Dřevěné stavby – malé“ a 32 v kategorii „Dřevěné 
stavby – velké“. Hodnotnými cenami od Nadace, udělenými za technickou úroveň a nápaditost 
řešení, byla „ověnčena“ čtveřice architektonicky a konstrukčně zajímavých děl, ztvárněných pěti 
studentkami a čtyřmi studenty.

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

Průvzdušná dřevěná konstrukce Tree Office se sklopenými terasami v pohledu 
z korun okolních stromů a z parku



DM 12/2018 61

odborné téma
s knihou a notebookem. Snaží se ote-
vírat lidem možnosti pracovat v krásné 
přírodě, ale zároveň v pohodlí. Pro tento 
účel je vybavena elektrickými zásuvkami 
a připojením k internetu, přičemž veške-
rá instalace je provedena ve standardu 
ztížených venkovních podmínek,“ říká 
Matouš Ptáček ke společnému projektu, 
jehož cílem bylo nabídnout novou alter-
nativu ke klasickým kancelářím a stu-
dovnám. Původně byl vypracován pro 
Studentskou metropolitní soutěž města 
Brna, v jejímž pilotním ročníku získal 1. 
místo. „Stavbu jsme navrhovali pro lo-
kalitu parku Lužánky, který je jednou 
z předních dominant města. I díky faktu, 
že je v Brně dnes na 65 000 studentů, 
má stavba velký potenciál a uplatnění. 
Vzhledem k rozloze parku, který čítá oko-
lo 20 hektarů, by stavba byla zpestřením 
jeho prostorů, které jsou hojně využívány 
jak pro společenské, tak pro sportovní 
aktivity. Zároveň je objekt nenáročný na 
prostor, do parku by zapadl díky kon-
strukci, která je převážně ze dřeva a ne-
narušovala by tak celkovou atmosféru 
okolí,“ upřesňuje zástupce autorského 
kolektivu a dodává, že k realizaci projek-
tu městem ale nakonec nedošlo s tím, 
že památkáři nedovolují měnit charakter 
lužáneckého parku. Jeho uskutečnění 
proto zůstává na samotných autorech, 
kteří v průběhu podzimu byli v jednání 
s Magistrátem města Olomouc.
Z architektonického a dispozičního hle-
diska je 8055 mm vysoký objekt Tree 
Office o půdorysu 3670x7850 mm (po 
sklopení obvodových teras o půdorysu 
7145x11 320 mm viz dále) určen do pros-
tředí městské zeleně, kde ve spojení s ní 
nabízí netradiční místo pro práci, studium, 
rozjímání apod. Symbolem této myšlenky 
je i skutečnost, že objekt má být navázán 
na strom, který – aniž by se ho dotkl, jím 
prorůstá a poskytuje jeho návštěvníkům 
stín, intimitu a jedinečný vizuální dojem. 
Interiér „kanceláře“ nabízí několik pracov-
ních míst v různých výškových úrovních 
pro větší soukromí. Celý prostor graduje 
průsvitnou pochozí střechou, která pro-
pouští světlo a také poskytuje možnost 
pracovat doslova v koruně stromu, kam 
je možné se dostat vyšplháním po jutové 
síti, zavěšené na kmeni.
Ze stavebně technického pohledu se 
jedná o dřevěnou nosnou konstrukci, 
jejímž základem je modul s osovými 
rozměry 380x380x380 mm z modříno-
vých hranolků 60x60 mm, kdy vodorov-
né prvky (příčle) jsou vzájemně v rozích 
přeplátovány a spolu se svislými sloupky 
propojeny dřevěnými kolíky o průměru 
15 mm a délce 220 mm. Moduly spo-

lu vytváří souvislou strukturu, která plní 
funkci jak obvodové nosné konstrukce, 
tak nosné střešní konstrukce a také 
konstrukce interiéru. Do konstrukce in-
teriéru (včetně podlahy) jsou mezi prvky 
vsazeny výplně z 30 mm silné modřínové 
spárovky, upevněné opět pomocí dře-
věných kolíků, které spolu s boky tvoří 
vlastní pochozí, sedací či pracovní plo-
chu. Tento dřevěný prostorový rastr je 
ve výšce 375 mm nad terénem položen 
a ukotven na ocelovém roštu, který roz-
náší veškeré zatížení přes ocelové trubky 
na zemní vruty, tvořící základ stavby.
Nášlapnou vrstvu střechy (ve výšce 
6780 mm nad terénem) a současně 
i její krytinu, jakož i krytinu atiky, tvoří re-
cyklovatelné plexisklo tloušťky 30 mm, 
které je mosaznými vruty kotveno do 
dřeva a spádováno pro odvod dešťových 
srážek. Konstrukcí stropu jsou vedeny 
rozvody elektřiny. Zásuvky pro napájení 
notebooků a mobilních telefonů tak visí 
u většiny pracovních míst, případně je 
možné si je přitáhnout blíže dle potřeby.
Součástí stavby jsou také sklopné tera-
sy s nášlapnou plochou z modřínových 

prken o profilu 25x150 mm P+D, které 
přes den, kdy je objekt otevřen, mohou 
sloužit k posezení. Pokud je třeba na 
konci dne stavbu zase uzavřít, terasy 
jsou pomocí elektromotoru, ocelového 
lana a soustavy kladek navíjeny zpět na 
fasádu a zabrání tak šplhání po konstruk-
ci či vstupu dovnitř.

Rozhledna na Židenickém 
kopci

Hlasující veřejnosti se v kategorii 
„Dřevěné stavby – malé“ nejvíce líbila 
Rozhledna na Židenickém kopci, 
navržená trojicí studentek Fakulty sta-
vební na VUT Brno Denisou Boháčovou, 
Veronikou Dubinovou a Zuzanou Krčko-
vou. Jde o návrh turistické rozhledny 
situované v Brně na Židenickém kopci 
v nadmořské výšce 266 m, jejíž vyhlíd-
ková plošina ve výšce 10 m nad přilehlým 
terénem, díky jejímu natočení, poskytuje 
celkový výhled na město, zejména pak 
na čtvrť Židenice.
Základnou 11 500 mm vysoké rozhledny 
o půdorysu 3470x4000 mm je z archi- 

Náhled do interiéru stromové kanceláře a odsud po zdolání jutové sítě na střechu 
do koruny obestavěného stromu
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tektonického hlediska trojúhelník, který 
ve znaku městské části ztvárňuje právě 
Židenický kopec. Koncept troj úhelníku 
se pak v rozhledně objevuje ve více prv-
cích, a to např. v ukazatelích směru po-
hledů z vyhlídkové plošiny či přidruženém 
mobiliáři. Jednotlivé sloupy konstrukce 
jsou spojeny tak, že vytváří optickou iluzi, 
čímž z různých pohledů rozhledna vypa-
dá zcela jinak. Spojení sloupů se však 
v každém patře opakuje a vytváří tak jed-
noduchý stavební systém.
Z konstrukčního hlediska stavba před-
stavuje kombinaci obvodových dřevě-
ných modřínových sloupů o průměru 
130 mm s centrálním ocelobetonovým 
sloupem o průměru 170 mm, který vyná-
ší schodiště, vrchní podestu a částečně 
přenáší tíhu obvodových sloupů. Točité 
schodiště je tvořeno nosnou ocelo-
vou konstrukcí se schodovými stupni 
z modřínových prken. Jednotlivé stupně 
jsou po obvodu spojeny lemující ocelo-
vou pásnicí, k níž je připevněna bez-
pečnostní nerezová síť tvořící uzavřený 
tubus, na jehož vnitřní straně je upevně-
no dřevěné vřetenové madlo schodiště. 
Obvodové sloupy jsou samonosné a na-
vzájem spojené kloubově pomocí ocelo-
vých ztužujících prstenců. K základové 
železobetonové desce jsou kotveny přes 
ocelové patky prostřednictvím do sloupů 
zapuštěných trnů a šroubů. Celá kon-
strukce je ještě zajištěna horizontálními 
ocelovými ztužidly. Vyhlídková plošina je 
vynášena pomocí ocelových „U“ profi-
lů, kotvených k centrálnímu sloupu. Její 
pochozí plocha je z modřínových prken, 
zábradlí opět z nerezové sítě.

Návrh provedení tvaru a konstrukce „Židenické rozhledny“ na vyhlídkové plošině 
a u paty

Navržené spojení obvodových sloupů dělá rozhlednu z každé strany jinou
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Přejeme, aby se Vám nový rok vytvaroval podle Vašich představ!

www.soukup.cz










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.soukup.cz
http://www.uhul.cz
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Miliardový objem výroby rakúskeho nábytku

Výrobcovia nábytku v Rakúsku vyrobili v 1. polroku 2018 nábytok v celkovom objeme 957,4 mil. €. 
Predstavuje to zvýšenie o 3,9 %. Najväčší podiel tvorí výroba nábytku z dreva do obývacích izieb, 
spální a jedální, hoci poklesla o 0,9 %. Na ďalších miestach je kuchynský nábytok, jeho výroba sa 
zvýšila o 5,2 % a kancelársky nábytok. Výrazný vzostup výroby zaznamenal nábytok a zariadenie 
pre obchody – o 19,8 %, do kúpeľní o 11,9 %. Nábytok vyrába 50 podnikov, ktoré zamestnávajú 
približne 6 tisíc pracovníkov. Väčšinu výrobcov tvoria súkromné podniky strednej veľkosti, ktoré sú 
združené vo Zväze nábytkárskeho priemyslu Rakúska (Österreichische Möbelindustrie).

Expanzia exportu

Produkciu rakúskeho nábytku v priebe-
hu 1. polroka 2018 podrobnejšie ana-
lyzuje Dr. Georg Emprechtinger, pred-
seda Zväzu nábytkárskeho priemyslu 
Rakúska. „Zvýšenú výrobu sa nám po-
darilo umiestniť na európskom trhu, keď 
export vzrástol o úctyhodných 7,4 %. 
Tento medzinárodný úspech označuje 
spoľahlivú kvalitu výroby. Najviac sa zvý-
šila expanzia exportu k nášmu najväčšie-
mu obchodnému partnerovi – Nemecku, 
až o 6,3 % na objem 207,3 mil. €. Na 
ďalších miestach sa umiestnil export do 
Poľska – o 2,1 % s objemom 24,1 mil. € 
a do Talianska s výrazným nárastom 
o 10,7 % na objem 20, 6 mil. €. Rast 

exportu sme zaznamenali do ďalších eu-
rópskych krajín: Francúzsko +15,2 % na 
objem 9,9 mil. €; Veľká Británia +14,7 % 
s objemom 7,9 mil. €; Holandsko 
+24,1 % na objem 4,4 mil. €.“ Záujem 
o rakúsky nábytok sa zvýšil aj v krajinách 
východnej Európy a Ázie. Tradičné trhy 
v Poľsku a Maďarsku zostali zachované, 
posilnil ich vývoz nábytku do Českej re-
publiky +6,3 %, na Slovensko +5,8 % 
a do Slovinska +18 %. Vyššie objednáv-
ky na dodávky rakúskeho nábytku prišli 
z Ázie o 26,6 %. Najväčším odberateľom 
je Čína – v objeme 4,4 mil. € a nárastom 
o 6,6 %. Výrazná expanzia exportu sme-
ruje do Kuvajtu – 2,9 mil. € s nárastom 
o 342,5 %, vývoz rastie aj do Spojených 
arabských emirátov, Saudskej Arábie 
a Indie. Rast exportu zaznamenali do 
Brazílie o 117,6 % v objeme 3,3 mil. €. 
Poklesol export do Kanady (-7,8 %), 
ale nárast je do USA (+7,4 %). Celkový 
export na Americký kontinent sa zvýšil 
o 8,5 %. 

Pokles importu nábytku

Rast exportu rakúskeho nábytku bol 
kompenzovaný importom nábytku do 
Rakúska. Dovoz predstavuje objem 
917,3 mil. €, čo je zníženie o 2,3 %. 
Hospodársky spriaznené Nemecko 
dodalo menej nábytku o 4,1 %. Klesol 
dovoz z Talianska o 5,6 %, zo Slovinska 
o 27,4 %, z ČR o 18,1 %, z Maďarska 
o 9,2 %. Oveľa viac nábytku doviezli 
z Bosny a Hercegoviny – nárast 10,2 %, 
Turecka 19,9 %, Ukrajiny 25 %, Srbska 
14,7 %. Zvýšil sa import nábytku z Číny 
o 6,8 %, aj z Indie, Indonézie a Taiwanu. 
Dovoz nábytku z USA zostal na rovnakej 
úrovni a predstavuje iba 2,6 mil. €.
Rakúsky nábytok je úspešným segmentom 
na trhu. Až 50,8 % produkcie smerovalo 
na export, čo spolu predstavuje obchod-
nú bilanciu 486 mil. €. Situáciu optimis-
ticky hodnotí Dr. Georg Emprechtinger: 
„Nábytok z Rakúska vytvára vysoké hod-
noty, ktoré podporujú kvalita práce, reme-
selné výkony, dizajn, funkčnosť a servis“.

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

Dr. Georg Emprechtinger, predseda Zvä-
zu nábytkárskeho priemyslu Rakúska Nábytok vyrábajú najmä stredné firmy s veľkým podielom remeselnej ručnej práce
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LEITZ-nástroje s.r.o., Česko i Slovensko
E-mail: leitz@leitz.cz,  leitz@leitz.sk

■ Servisní pobočky:
■ Praha, Brno, Hr.Králové, Prachatice
■ Bratislava, Prešov

Nástrojová řešení 
v nových 
dimenzích

HĽADÁME POSILY 
DO NÁŠHO TÍMU

               Banská Bystrica

Obchodno-technický zástupca, stavebné kovanie

Náplň práce: technická a obchodná podpora stávajúcich 
zákazníkov. Vyhľadávanie nových príležitostí a zákazníkov.

Región: celá SR

Iné požiadavky: Znalosť problematiky výroby okien 
výhodou

Zamestnanecké výhody a benefity: 
práca v stabilnej firme s viac ako 25 ročnou tradíciou. 
Možnosť nakupovať predávaný sortiment vo výhodných 
cenách pre vlastnú potrebu. Mobilný telefón, notebook. 
Progresívne odmeňovanie. Koncoročný bonus.

Kontaktná osoba: Igor Patráš jr.
      0905 522 144             igorjr@twd.sk             www.twd.sk

               Bratislava
Obchodno-technický zástupca, nábytkové kovanie  

Náplň práce: technická a obchodná podpora stávajúcich 
zákazníkov. Vyhľadávanie nových príležitostí a zákazníkov.
Región: Bratislava a okolie
Iné požiadavky: Znalosť problematiky výroby nábytku 
výhodou

a DTD

HLEDÁME POSILY 
DO NAŠEHO TÝMU

Obsluha skladu a dispečer v oboru nábytkového průmys-
lu, kování a DTD

Náplň práce: Příjem a výdej zboží, technické poradenství, 
obsluha PC a VZV.

Region: Přerov 

Ostatní požadavky: Znalost problematiky výroby nábytku a 
zpracování DTD. Průkaz na VZV výhodou. 

Zaměstnanecké výhody a benefity: 
práce u stabilní společnosti s více než 25.letou tradicí na 
Evropském trhu. Benefity zaměstnance v podobě mobilního 
telefonu, notebooku, výrazné slevy na prodávané zboží pro 
vlastní potřebu, mezinárodní školení, progresivní odměňování 
za každý účetní kvartrál a roční bonus dle dosažených výsledků.

Kontaktní osoba: Zdeněk Fryštacký
     +420 737 272 923          zdenek@twd.sk            www.twd.sk

Obchodně - technický zástupce, nábytkového kování 
a DTD - HPP i ŽL.
Náplň práce: technický a obchodní servis zákazníkům 
stabilním i novým. Vyhledávání nových obchodních kontaktů v 
rámci přiděleného regionu. 
Region: Region střední Čechy a Vysočina. 
Ostatní požadavky: Rozšíření stávající zákaznické základny, 
podpora prodeje na přiděleném regionu. Znalost problematiky 
výroby nábytku, elektronářadí a zpracování DTD výhodou. 

http://www.leitz.org
http://www.twd.sk
http://www.twd.sk
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informácie zsd sr

Okrem iného prijali aj úlohy a priority, 
ktorým sa bude venovať činnosť ZSD SR 
a Predstavenstvo ZSD SR bude pravi-
delne dávať odpočet členskej základni.

 Kampaň Viac dreva do života + 
PR aktivity, ktoré budú využívať nú-
kajúce sa príležitosti na (väčšinou 
domácich) výstavách a veľtrhoch, 
na ktorých sa ZSD SR zúčastňuje 
(Nábytok a bývanie Nitra, CONECO 
Bratislava, LIGNUMEXPO – LES Nitra, 
MODDOM Bratislava). 

 Pripomienkovať zákony a opatrenia 
týkajúce sa podnikateľských aktivít 
členov ZSD SR. 

 Realizovať spoločné nákupy vybra-
ných materiálov a služieb. Je potreb-
né zintenzívniť využívanie existujúcich 
vzájomných benefitov, ako aj informo-

vanie o možnostiach zavedených na 
motiváciu na zvýšenie absolútnej zľavy 
pre členské spoločnosti (nákup PHM, 
systém vzájomných benefitov a pod.). 
Chceme zmonitorovať možnosti tzv. 
„vernostnej karty ZSD SR“, ktorá by 
zamestnancom členských spoločnos-
tí poskytla možný benefit pri nákupe 
u členských spoločností ZSD SR. 

 Rozšíriť členskú základňu o minimál-
ne 20 % 

 Organizovať tematické konferencie 
a semináre, spoločné výstavy a zahra-
ničné misie – minimálne raz do roka. 

 Podporovať aktivity na skvalitnenie 
odborného vzdelávania, vedy a vý-
skumu.

ZSD SR bude venovať zvýšenú po-
zornosť zintenzívneniu spolupráce so 
strednými odbornými školami, ktoré 
v rámci systému duálneho vzdelávania 
vychovávajú budúce odborné kádre pre 
členské spoločnosti. Účastníci valného 
zhromaždenia prijali aj podporné stano-
visko k iniciatíve Slovenskej lesníckej 
komory a poslali ho účastníkom zhro-

maždenia „Zelené kvapka krvi za zdravý 
les“ ako výraz pripojenia sa k navrhova-
nej Deklarácii účastníkov. 
Intenzívne dvojdňové rokovanie vyvr-
cholilo tradičným bowlingovým tur-
najom o Putovný pohár prezidenta 
ZSD SR, ktorý po trojročnej hegemónii 
Sekcie drevostavieb tentoraz získala 
Nábytkárska sekcia ZSD SR.

Valné zhromaždenie 
drevárov a nábytkárov

Počas víkendu 23. – 24. 11. 2018 sa v hoteli PATRIA na Štrbskom Plese usku-
točnilo riadne valné zhromaždenie Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR). 
Takmer 50 členských spoločností hodnotilo svoju prácu a aktivity počas uply-
nulého roka a využili príležitosť, okrem nevyhnutných dokumentov – rozpočet, 
správa o hospodárení, správa dozornej rady – diskutovať o úlohách, ktoré by 
ZSD SR posunuli k efektívnejšej a viditeľnejšej činnosti aj v nasledujúcom období. 

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: autor

Valné zhromaždenie 
Zväzu spracovateľov dreva SR
Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
23. a 24. november 2018

Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby

Mediálny partner ZSD SR

Partneri Valného zhromaždenia

Partneri ZSD SR

ROKOV
PRE
DREVO

http://www.zsdsr.sk


http://www.natrimodrin.cz
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informace ačn

V pátek 23. 11. 2018 byla na půdě Hospodářské komory ČR v Praze předána 
Ocenění INVESTICE ROKU 2018 VE VÝROBĚ NÁBYTKU. Ocenění byla udělena ve 
dvou kategoriích: 1. Malé podniky a drobné podniky
                          2. Velké a střední podniky

Ocenění za Investice roku 2018 
byla předána

V kategorii Malé podniky a drobné 
podniky byla v letošním roce na návrh 
odborné komise oceněna Asociací čes-
kých nábytkářů firma KARÁSEK - výro-
ba nábytku, za investici:
1. Centrální odsávaní v kombinaci s kot-

lem na ekologické spalování zbytků 
z výroby

2. Nová olepovačka s PUR technologií 
a airTec technologií

3. CNC vrtací a frézovací centrum
4. Automatický sklad s CNC pilou
5. Širokopásová bruska
6. CNC vrtačka s nastřelováním kolíků
Luboš Karásek, majitel firmy, říká: „Pro 
nákup technologií jsem se rozhodl hlav-
ně z důvodu, že stávající technologie již 
dosluhovala a investice byla téměř nut-
ností. Do technologie jsme investovali 
cca. 1 milion eur. Pořídili jsme si centrál-
ní odsávaní v kombinaci s kotlem na eko-
logické spalování všech našich zbytků 
laminovaných třískových desek, pracov-
ních desek, kartonů apod. Výrazně se 
tím zkvalitnilo prostředí ve výrobě. Máme 
nižší prašnost, snížili jsme hluk. Zakoupili 
jsme novou olepovačku s PUR technolo-
gií a airTec technologií. Tím jsme dosáhli 
výrazně vyšší kvalitu nalepených hran 
a zvýšili jejich vodotěsnost. Dále CNC 
vrtací a frézovací centrum, což nám při-
neslo zvýšenou přesnost dílců. Můžeme 
vrtat a frézovat pod jakýmkoli úhlem. 
Automatický sklad s CNC pilou přinesl 
zvýšenou kvalitu řezu. Nyní nedochází 
k poškození materiálu a hlavně máme 
evidenci zbytků. To znamená výraznou 
úsporu materiálu. Širokopásová bruska 
zaručuje vysoce kvalitní broušení dýhy, 
laku apod. CNC vrtačka s nastřelováním 
kolíků přináší zvýšení produktivity práce 
při spojování nábytkových dílců. Díky této 
investici se nám celkově zvýšila produk-

V kategorii Malé podniky a drobné podniky získala ocenění Investice roku 2018 
firma KARÁSEK - výroba nábytku

Automatický sklad s CNC pilou, KARÁSEK - výroba nábytku
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tivita práce a výrazně navýšila kapacita 
výroby při stejném počtu zaměstnanců.“
V kategorii Velké a střední podniky byla 
v letošním roce na návrh odborné komi-
se oceněna Asociací českých nábytkářů 
společnost SYKORA, spol. s r.o. za in-
vestici: Velkoplošná pila ovládaná robo-
tem, samořízení skladu, řezání plošného 
materiálu.
Karel Sýkora, jednatel společnosti, na 
otázku co vám technologie přinesla, říká: 
„Přinesla vyšší kvalitu, zlepšila efektivitu 
práce a znamená velkou úsporu mate-
riálu. Je to ale zatím jen první část celé 
linky, kterou plánujeme pořídit. Právě 
kvůli efektivitě, kvalitě a úspoře. Pila má 
svůj samostatný sklad, který si automa-
ticky sám roztřídí a naskladní materiál. 
Zbytky si taky zaeviduje a v případě, že 
některý se dá ještě využít a pořezat, pila 
si ho vyhledá a pořeže.“
Zatím jsme výrobní roboty znali především 
z automobilového průmyslu. Investice do 
automatizace formou robota ve středně 
velké nábytkářské firmě je u nás relativ-
ně novým krokem. Společnost Sykora 
je příkladem, že nejenom velké firmy 
investují do takto vyspělých technologií. 
Automatizace a robotizace je možným 
řešením nedostatku pracovníků i v na-
šem průmyslovém odvětví.
Investice byly hodnoceny z hlediska:

 funkčnosti, vhodnosti technologie pro 
výrobu daného produktu

 zohlednění materiálového toku
 poměru hodnoty investice k celkové-
mu obratu společnosti

 odvážnosti investice
 zvýšení kvality výsledného produktu
 bezpečnosti technologie
 ekologie
 předmětem hodnocení nebyly stavby 
a stavební úpravy

Zdroj: Tisková zpráva AČN

Partner Ocenění Odborný mediální 
partner Ocenění

Záštitu poskytuje
Generální partner 

Ocenění

Nová olepovačka s PUR technologií a airTec technologií, 
KARÁSEK - výroba nábytku

V kategorii Velké a střední podniky byla na návrh odborné komise oceněna spo-
lečnost SYKORA, spol. s r.o.

Nové nářezové centrum s manipulačním robotem a s automatickým skladem ve 
společnosti SYKORA, spol. s r.o.

CNC vrtačka s nastřelováním kolíků, KARÁSEK - výroba ná-
bytku
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školy

Dvoudenní soutěž, určená žákům 
druhých a třetích ročníků středních od-
borných škol se zaměřením na učební 
obory 33-56-H/01 – Truhlář a 33-56-
E/01 – Truhlářská a čalounická výroba, 
se již podesáté uskutečnila z iniciativy 
a.s. Výstaviště České Budějovice ve 
spolupráci se SOŠ a SOU Písek a SOU 
Lišov. Je pořádána s cílem vytvářet pros-
tor pro výměnu zkušeností mezi střed-
ními školami a porovnání odborných 
znalostí a praktických dovedností žáků 
a zejména pak kvůli většímu zviditelně-
ní řemeslných oborů ve snaze probudit 
u žáků 9. tříd základních škol, respektive 
jejich rodičů větší zájem o truhlářské pro-
fese, což se již např. na písecké škole 
začíná projevovat mírným meziročním 
nárůstem uchazečů o učební obor „H“.

Vyhláška MŠMT málem 
zrušila kategorii E

V letošním jubilejním ročníku se bohu-
žel tuto příležitost rozhodlo využít jen 
celkem 9 odborných škol nejen z regio-
nu jižních Čech a dvou přilehlých krajů 
(Plzeňský a Vysočina), ale jako každý rok 
také z krajů Libereckého a Zlínského. 
Z těchto vzdálenějších oblastí si možnost 
oslovit své potenciální budoucí svěřence 
nenechaly ujít tradiční účastníci soutěže 
Střední škola Kateřinky – Liberec s.r.o. 
(dříve SOU nábytkářské a SOŠ, s.r.o., 
Liberec) a SŠ nábytkářská a obchodní 
Bystřice pod Hostýnem. Druhá ze jme-
novaných škol však letos oproti svým 

zvyklostem obsadila pouze kategorii 
jednotlivců „H“, vyhlášenou pro obor 
„Truhlář“, zatímco kategorii dvoučlen-
ných družstev – „E“ (pro obor Truhlářská 
a čalounická výroba), vynechala, po-
dobně jako v 8. ročníku kategorii „H“. 
Tentokrát však nikoliv kvůli onemocnění 
soutěžících, ale proto, že tento obor, 
určený absolventům ZŠ vzdělávaných 
podle programu ZvŠ, momentálně ne-
vyučuje kvůli nedostatečnému počtu 
uchazečů. „Příčinou této skutečnosti 
je patrně postupně se projevující úči-
nek Vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se vzdělávacími potře-
bami a žáků nadaných, která v případě 
škol se speciálním výukovým programem 
přinesla ne zrovna vstřícné podmínky pro 
přijímání žáků. Obecně to znamená, že 
je více podporováno začlenění žáků do 
běžného směru vzdělávání na úkor tzv. 
speciálního, a to jak na ZŠ, tak i násled-
ně na SŠ, což má kvůli úbytku uchazečů 
na některých školách za následek sou-
časnou absenci oboru „E“ v jejich výuko-
vém programu,“ upřesňuje Ing. Zdeněk 
Kalinovský z pořádající SOŠ a SOU 
Písek s dovětkem, že obě soutěžní ka-
tegorie tak letos obsadilo pouze spolu-
pořádající SOU Lišov, k němuž se v kate-
gorii „E“ připojilo ještě družstvo ze SOŠ 
a SOU Třešť –pracoviště Černovice.

Špatný časový odhad, ale 
u všech smysl pro fair play

V kategorii jednotlivců „H“ se pak svěřen-
ci již zmíněných škol utkali ještě s žáky 
SPŠ a SOU Pelhřimov, SOU stavební-
ho Plzeň, SPŠ Tachov, a v neposlední 
řadě ze SOŠ zdravotnické a SOU Český 
Krumlov, a to navzdory jisté počáteční 
komplikaci v celkovém počtu 16 soutě-

žících. Na jedné ze škol si totiž v pro-
pozicích nevšimli, že žáci nebudou pra-
covat na společném výrobku, ale každý 
samostatně. Přestože si sebou v rámci 
předepsaného materiálu přivezli určitou 
rezervu pro případ, že žáci něco pokazí, 
na 2 výrobky to nestačilo, v čemž jim 
ale po výzvě pořadatelů vypomohly os-
tatní školy svými nadbytečnými kusy, byť 
některé nebyly zrovna v prvotřídní kvalitě. 
„Nějaké to odštípnutí nebo trhlinka mně 
nevadí, to zatmelím a pak vybrousím. 
Hlavně že tu nemusím jen sedět a dívat 
se na ostatní,“ konstatoval žák, který 
v praktické části přetvářel darovaný ma-
teriál stejně jako všichni ostatní soutěžící 
do podoby 418 mm vysokého mobilního 
kontejneru (nočního stolku) s dvěma zá-
suvkami na polovýsuvech, opatřeného 
čtyřmi otočnými kolečky. Materiálem pro 
korpus o půdorysu 470x538 mm (šířka 
x hloubka) byla 18 mm silná smrková 
spárovka. Pro spojení dílců si žáci mohli 
vybrat buď dřevěné kolíky o průměru 
8 mm, nebo 4 mm silné lamelky (4 sou-
těžící), které aplikovali s použitím elektric-
ké vrtačky, ruční lamelovací frézky a kolí-
kovacího či lamelovacího přípravku nebo 
šablony. Zásuvky zhotovovali z 18 mm 
silných smrkových vlysů spojených kolí-
ky, dno bylo ze 4 mm silného sololaku, 
přičemž výsuvy upevňovali vruty na spod-
ní hranu. „Letos jsme záměrně nezvolili 
žádné pracnější spoje, jako čep a dlab 
či ozuby. Tuto skutečnost jsme ale sou-
těžícím naopak „kompenzovali“ jednodu-
šeji zpracovaným technickým výkresem 
a kusovníkem, ve snaze přimět je k tomu, 
aby museli více přemýšlet nad osazením 
zásuvky, napasováním čílka, osazením 
po celém obvodu zakulaceného plátku 
(půdy) apod. Přestože jsme je upozorňo-
vali, aby si vše důkladně promysleli, za-

Truhlář roku 2018: 
žáci ještě neumí hospodařit s časem a volit priority

V rámci doprovodného programu prvních dvou dnů výstavy Vzdělání a řemeslo, která proběhla 
7.–9. listopadu na výstavišti v Českých Budějovicích, se uskutečnil jubilejní desátý ročník celostátní 
soutěže „Truhlář roku 2018“. Vytouženého titulu v kategorii jednotlivců se poprvé v historii soutěže, 
po řadě druhých a třetích míst, konečně dočkala tradičně se zúčastňující SOŠ zdravotnická a SOU 
Český Krumlov. Mimo to její žáci stejně jako loni předvedli nejvyrovnanější výkon, čímž tak obhájili 
i titul pro nejúspěšnější školu.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv SOŠ a SOU Písek
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čali pracovat celkem svižně, načež jsme 
už zaregistrovali chybné otočení dílců 
spojené s nezbytným odřezáním kolíků 
a převrtáním otvorů. To kromě odrazu 
v bodovém hodnocení zabere určitý čas, 
který jim možná bude chybět,“ sdělil nám 
Ing. Kalinovský v první den soutěže, kdy 
v odpoledních hodinách soutěžící upo-
zornil na to, že by naopak mohli zrychlit, 
aby vůbec stihli výrobek dokončit. „To 
se i přesto čtyřem žákům nakonec ne-
podařilo, jelikož nesmontovali zásuvky,“ 
doplňuje autor zadání Josef Benda ze 
SOU Lišov s dovětkem, že celkovým 
pořadím letos pořádně „zamíchala“ i te-
oretická část soutěže, v níž žáci formou 
testu odpovídali na 30 otázek (z učiva I. 
a II. ročníku) a kdy v kategorii jednotlivců 
dosáhli v průměru 23 (v rozmezí 14 až 
29) správných odpovědí.

Oba tituly letos patřily 
Českokrumlovským

Vítězem kategorie „H“ s celkovým poč-
tem 82 bodů (z možných 90 bodů) se 
stal Štěpán Bigas ze SOŠ zdravotnické 
a SOU Český Krumlov. Se ztrátou tří 
bodů na vítěze, tedy s celkovým počtem 
79 bodů, se na druhé příčce umístil Jiří 
Mareda ze SOŠ a SOU Písek. O pět 
bodů za ním (s celkovým bodovým zis-
kem 74 bodů) stanul letos na třetí příčce 
Martin Soběslavský, a to opět ze SOŠ 
zdravotnické a SOU Český Krumlov. Vítěz 
Štěpán Bigas s bronzovým Martinem 
Soběslavským navíc vybojovali (celkovým 
součtem 156 bodů) pro svoji „alma ma-
ter“ prvenství v závěrečném hodnocení 
zúčastněných škol před v pořadí druhou 
SŠ Kateřinky – Liberec s.r.o., (141 bodů) 
a třetí SOŠ a SOU Písek (130 bodů).
Ve druhé soutěžní kategorii „E“ si po-
hár pro vítěze odvezli (za 90 získaných 
bodů) Jan Hruška a Jakub Mejda ze 
SOU Lišov. Druhou příčku obsadili Lukáš 
Padych a Michal Vančura ze SOŠ a SOU 
Třešť –pracoviště Černovice.
Při slavnostním vyhlášení výsledků ví-
tězové v obou kategoriích obdrželi od 
patrona soutěže „zlaté“ poháry a spolu 
se soutěžícími na druhém a třetím místě 
věcné ceny od sponzorů. Vítězové 
a sou těžící na druhém a třetím místě 
v kategorii „H“ získali kromě toho od 
hlavního mediálního partnera soutěže 
dárkové poukazy na roční předplatné 
časopisu Dřevařský magazín. Po skon-
čení výstavy byly všechny kontejnery 
převezeny do dílen SOU Lišov, kde do-
staly mimo nutných dodělávek i koneč-
nou povrchovou úpravu transparentním 
vodou ředitelným lakem s atestem pro 

výrobky určené dětem. Poté 4 z nich 
patron sou těže věnoval ZŠ praktické 
v Třeboni, poskytující výchovu a vzdělání 

dětem s lehkým mentálním postižením, 
a zbylé směřovaly do dětského domova 
v Boršově nad Vltavou.

Trojice nejlepších žáků v kategorii „H“ zprava Štěpán Bigas, Jiří Mareda a Martin 
Soběslavský

Nejvyrovnanější výkon předvedli žáci SOŠ zdravotnické a SOU Český Krumlov Štěpán 
Bigas s Martinem Soběslavským (vpravo) před v pořadí druhými Martinem Lankem 
a Václavem Žákem (SŠ Kateřinky – Liberec, s.r.o.) a třetími Jiřím Maredou a Hynkem 
Janošťákem (SOŠ a SOU Písek)

Vítězové kategorie „E“ Jan Hruška a Jakub Mejda ze SOU Lišov (vpravo) s v pořadí 
druhými Lukášem Padychem a Michalem Vančurou (SOŠ a SOU Třešť – pracoviště 
Černovice)
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školy

8. listopadu 2018 byla v Brně zahájena 
výstava studentských soutěžních prací 
Cena prof. Jindřicha Halabaly. Tento 
projekt vznikl před 15. lety, když si na 
Technické univerzitě ve Zvolenu v rám-
ci nábytkářského kongresu připomenuli 
100 výročí narození zakladatele nábyt-
kářské pedagogiky, což byl právě tento 
pán. Jindřich Halabala byl na Slovensku 
velmi oblíbený zejména kvůli jeho peda-
gogickým schopnostem a porozumění 
pro mladou generaci. Z nesmírné úcty 
k němu proto vznikla iniciativa připomí-
nat tuto osobnost současným studentům 
a více propojit česko-slovenské vysoké 
školství v nábytkářském oboru. Jako 
efektní a efektivní nástroj vznikla bilate-
rální soutěž studentských prací. V její 
organizaci se ob rok střídá Technická 
univerzita ve Zvolenu s Mendelovou 
univerzitou v Brně.
V posledních dnech ještě v naší spo-
lečnosti doznívají oslavy 100letého 
výročí nezávislosti Československa. 
Studentská soutěž se k nim může hrdě 
přihlásit. Výuka nábytkářství v Košicích 
a později ve Zvolenu fungovala v době 
Československa pro obě země a toto 
jediné pedagogické zařízení tohoto 
druhu vychovalo stovky odborníků pro 
Československý nábytkářský průmysl. 
Dnes můžeme hrdě prohlásit, že česko-
-slovenská soutěž je projekt, který nemá 
v Evropě obdoby. Za 14 let své existence 
se totiž vyprofilovala z původně bilaterální 

akce do podoby atraktivní události, na 
které se letos podílelo 14 univerzit a 7 
středních škol. Zájem studentů daleko 
přerostl hranice Česko-Slovenska, jedna 
práce dorazila až z USA.
Soutěž je dnes už neodmyslitelnou plat-
formou konfrontace úrovně jednotlivých 
prací studentů a během svého vyhod-
nocování skýtá i pro pedagogy možnost 
výměny svých cenných zkušeností a ná-
zorů. Dále je neodmyslitelným posláním 
soutěže kultivace veřejnosti a zvýšení 
jejího zájmu o design, protože výsledky 
soutěže jsou vždy veřejně prezentovány 
formou výstavy.
Letos našla výstava atraktivní umístění 
v Místodržitelském paláci, který spadá 
pod správu Moravské galerie. Z 264 
přihlášených projektů bylo v prvním kole 
elektronicky posouzeno a vybráno 139 
závěrečných a semestrálních prací z ob-
lasti nábytkového a interiérového desig-
nu. Historicky se jednalo o vůbec největ-
ší výstavu studentských prací na našem 
území. Studenti mohli svoje výsledky 
předvést skutečně v tom nejdůstojněj-
ším prostředí, hned vedle děl takových 
velikánů, jako je Josef Šíma nebo autoři 
objektů středověkého umění.
Barokní sál paláce „praskal během 
vernisáže ve švech“ a ozdobila ho svojí 
účastí i paní rektorka Mendelovy univer-
zity prof. Ing. Danuše Nerudová, PhD.

Jindřich Halabala a Brno

Jindřich Halabala je nepřehlédnutel-
nou osobností historie Brna. Ve spojení 
s ikonickou firmou Spojené UP závody 
pozitivně ovlivňoval prvorepublikové do-
mácnosti i veřejné interiéry. Jeho náby-
tek jsme mohli dokonce vídat i ve starých 
filmech. Byly to stavebnicové systémy, 

nábytek z ohýbaných trubek nebo ča-
louněné produkty, na svoji dobu velmi 
odvážná řešení funkčního zařízení, které 
bylo dostupné všem. Některé vybrané 
prvky dnes opět vyrábí na základě smlou-
vy s dědici firma Modernista. Jindřich 
Halabala je ale spojen i s Výzkumným 
a vývojovým ústavem nábytkářským 
VVÚN (po revoluci bohužel zrušeným), 
který zajišťoval technický servis nábyt-
kářským subjektům v celé zemi. 
Brno bylo vždy vnímáno jako „bašta ná-
bytkářství“. Tato tradice začala vznikem 
firmy Spojené UP závody, po 2. světo-
vé válce tu vedle VVÚN sídlila generální 
ředitelství Oborového podniku Nábytek 
Brno a VHJ Nábytkářský průmysl Brno, 
konaly se zde největší nábytkové výsta-
vy v rámci MVSZ a tzv. Kontraktačních 
výstav. Byla zde i excelentní instituce 
Designcentrum České republiky, kte-
rou bohužel v roce 2007 odborníci 
z ministerstva zrušili jako nadbytečnou. 
Po rozdělení Československa vznikl 
v rámci Mendelovy univerzity v Brně na 
Lesnické a dřevařské fakultě Ústav ná-
bytku, designu a bydlení a mohl zajistit 
studium oborů, které zůstaly ve Zvolenu. 
Byl to velmi významný až hrdinský počin, 
protože tato výuka mohla vzniknout i na 
jiné škole. Nejsem si jista, jestli se zakla-
datelé vůbec dočkali příslušného vděku. 
I proto si soutěž Cena prof. Jindřicha 
Halabaly klade za cíl opět zesílit vnímání 
významu Brna v souvislosti s designem 
a nábytkářstvím. 
Co se týče kvality soutěže, tak ta v žád-
ném případě nepokulhávala za kvantitou, 
právě naopak. Přehlídka 139 prací ve 
formě posterů, modelů či funkčních pro-
totypů byla skutečně ohromující. Komise 
měla doslova „plné ruce práce“. Soutěž 
byla totiž „nabita“ kvalitními projekty. Při 

Československá soutěž studentských prací 

Cena prof. Jindřicha Halabaly

O významu designu pro každodenní život není třeba diskutovat. Je ale nesmírně těžké a současně 
důležité vychovat profesionály, kteří budou společnosti poskytovat krásnou službu – navrhovat pro 
ně předměty denní potřeby všeho druhu včetně nábytku. Jedním z výchovných nástrojů je pořádání 
soutěží a výstav. Právě ty totiž mohou ještě více přiblížit design veřejnosti a studentům umožnit 
konfrontaci svých projektů s konkurencí.  

Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně
Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka
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hodnocení byl dbán zřetel zejména na 
inovativnost, funkčnost byla vnímána 
automaticky. Komise udělila maximální 
množství cen a ocenění, ale všichni bo-
hužel zvítězit nemohli.
Nezbývá než poblahopřát všem oceně-
ným studentům k jejich úspěchům, ale 
ocenit i odvahu těch ostatních. Je to 
dobrý trénink do života. Přejeme zejmé-
na nejvyšším ročníkům, aby měli dost 
příležitostí uplatnit svůj talent v praxi pro 
dobro nás všech a s ostatními studenty 
se určitě setkáme v rámci 15. ročníku 
soutěže ve Zvolenu. 

Výsledky soutěže

Kategorie Design nábytku – závěreč-
né práce
Hlavní cenu prof. Jindřicha Halabaly 
získala Lucie Černochová z Mendelovy 
univerzity v Brně za Chenille sofu. 
Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jaroslav 
Svoboda, Ph.D., Ing. arch. Martin 
Kovařík, Ph.D.
Ocenění získali:

 Design sedacího nábytku – židle 
STAIR, Andrej Kmeť (Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně), vedoucí peda-
gog doc. MgA. Martin Surman, ArtD. 
Student získal i speciální ocenění in-
stituce „Národní centrum nábytkové-
ho designu”

 Memo, Dominika Sirná (Mendelova 
univerzita v Brně), vedoucí pedagog 
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. 
Studentka získala i speciální ocenění 
instituce – firmy Lebon  

 Svietidlo Livello, Andrea Bišťanová 
(Vysoká škola výtvarných umení, 
Bratislava), vedoucí pedagog doc. 
Ferdinand Chrenka, akad. soch.

 Set světelných objektů, Lucie Koudel-
ková (České vysoké učení technické 
v Praze), vedoucí pedagog: Prof. 
akad. arch. Jan Fišer

 Interiérové svítidlo Lucem Separat, 
Klára Němečková (Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně), vedoucí pedagog doc. 
MgA. Martin Surman, ArtD.

Speciální ocenění získali: 
 Gramofon Lucio Lowryo, Ernest 
Marko (Vysoká škola výtvarných 
umení v Bratislave), vedoucí pedagog 
Doc. Ferdinand Chrenka

 KON RAO, Oleksandra Bakushina 
(Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave), vedoucí pedagog doc. 
Ferdinand Chrenka, akad. soch.

 Speciální ocenění firmy Plastia s.r.o. 
– židle Beleaf, Šimon Kern (FUD 
UJEP), vedoucí pedagog Prof. akad. 
arch. Jan Fišer

Kategorie Design nábytku – klauzur-
ní práce
Hlavní cenu prof. Jindřicha Halabaly 
získala Klára Němečková z Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně za křeslo Bloom. 
Vedoucí pedagog doc. MgA. Martin 
Surman, ArtD.
Ocenění získali:

 Židle Hayas, Marek Hrabec (Mendelo-
va univerzita v Brně), vedoucí pedagog 
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. 
a Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.

 Workframe, Matyáš Kočnar (Vysoká 
škola uměleckoprůmyslová v Praze), 
vedoucí pedagog Jan Němeček

 One Elbow, Tereza Němcová, Kamila 
Vyoralová (Mendelova univerzita 
v Brně), vedoucí pedagog doc. Ing. 
Jaroslav Svoboda, Ph.D. a Ing. arch. 
Martin Kovařík, Ph.D.

Speciální ocenění organizace „Klastr 
českých nábytkářů” získala Michaela 
Lepková (Mendelova univerzita v Brně) 
za návrh nábytkového prvku do dětské-
ho pokoje, vedoucí pedagog doc. Ing. 
Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Speciální ocenění organizace „Centrum 
transferu technologií” získal Filip Dočkal 
(Mendelova univerzita v Brně) za Rexta, 
vedoucí pedagog Ing. Milan Šimek, Ph.D.
Speciální ocenění Primátora města Brna 
získala Veronika Polehlová (Mendelova 
univerzita v Brně) za stolní lampu KVE, 
vedoucí pedagog doc. Ing. Jaroslav 
Svoboda, Ph.D. a Ing. arch. Martin 
Kovařík, Ph.D.

Kategorie Design interiéru – zá-
věrečné práce
Hlavní cenu prof. Jindřicha Halabaly 
získala Adéla Bačová z Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně za design víceúče-
lové modulární stavby – Lighthouse 
Koma, vedoucí pedagog doc. MgA. 
Martin Surman, ArtD.

Ocenění získala Vanda Smreková 
z Technické univerzity ve Zvolenu za 
práci Biofília v priestore – ESET Virus 
Lab, vedoucí pedagog Ing. Zuzana 
Tončíková, ArtD.

Kategorie Design interiéru – klauzur-
ní práce
Hlavní cenu prof. Jindřicha Halabaly 
získala Pavlína Mojská ze Slovenské 
technické univerzity v Bratislavě za práci 
Cvernovka – Loftový byt, vedoucí pe-
dagog doc. Ing. arch. Michal Hronský, 
PhD.
Ocenění získali:

 Návrh restaurace v industriálním sty-
lu, Ondřej Hojgr (Mendelova univer-
zita v Brně), vedoucí pedagog doc. 
Ing. arch. Boris Hála, Ph.D. Student 
získal i speciální ocenění firmy ATAK

 Futurodomček 2x2x2m, Pavol Soukal, 
Šimon Galanský, Viktor Tabiš (Vysoká 
škola výtvarných umení v Bratislave), 
vedoucí pedagog doc. Miroslav 
Debnár

Kategorie Design nábytku a interiéru 
– střední školy
Ocenění získala Veronika Balogová ze 
Střední odborné školy obchodu, užité-
ho umění a designu, Plzeň za kavárnu 
v kontejneru, vedoucí pedagog Mgr. et 
BcA. Lenka Lišková.
Speciální ocenění firmy HON a.s. získal 
Ondřej Mandok za návrh podkrovního 
bytu z AVE ART Ostrava, soukromé 
Střední umělecké školy a Základní 
umělecké školy, s.r.o., vedoucí peda-
gog: Ing. Iva Lukšová, Ph.D.
Speciální ocenění firmy CENTERSOFT 
s.r.o. získali Michael Brenndörfer, Jakob 
Dornhofer, Moritz Lechner ze Salzburg 
University of Applied Sciences za práci 
you can also sit comfortably, vedoucí 
pedagog Ulrike Szigeti.

Hlavní cenu prof. Jindřicha Halabaly v kategorii Design nábytku – závěrečné práce 
získala Lucie Černochová z Mendelovy univerzity v Brně za Chenille sofu. Vedoucí 
pedagog: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.
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pozvánka

Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 VÁNOČNÍ JARMARK 15. – 16. 12.
 Prodejní prezentace vánočních dárků z dílen lidových výrobců 

spojená s vánočními zvyky • Rožnov pod Radhoštěm – Valašské 
muzeum v přírodě (Dřevěné městečko, Valašská dědina) • 
Valašské muzeum v přírodě, www.vmp.cz

 FOR DECOR & HOME 2019 17. – 19. 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 2019 19. 1.
 Mezinárodní soutěž profesionálních i amatérských dřevorubců – 

11. ročník. Souběžná akce: DŘEVORUBECKÉ SEZENÍ – setkání 
všech obdivovatelů práce s motorovou pilou – 20. ročník • Dolní 
Adršpach • Pavel Cohla, e-mail: cohlapavel@seznam.cz

 INFOTHERMA 21. – 24. 1.
 Specializovaná výstava k vytápění, úsporám energie a využívání 

obnovitelných zdrojů – 26. ročník • Ostrava – výstaviště Černá 
louka • Agentura Inforpres, www.infotherma.cz

 STAVÍME, BYDLÍME Hodonín  1. – 2. 2.
 Stavební výstava – 25. ročník • Hodonín – Dům kultury Horní 

Valy • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 DŘEVOSTAVBY 7. – 10. 2.

 Mezinárodní veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů pro 
nízkoenergetické a pasivní domy – 14. ročník. Souběžné výsta-
vy: MODERNÍ VYTÁPĚNÍ – 14. ročník mezinárodního veletrhu 
vytápění, krbů, kamen a obnovitelných energií, UMĚNÍ DŘEVA 
– představení dřeva v pojetí uměleckém a designovém, řemesl-
ném, historickém a mytologickém – 4. ročník • Praha – výstaviště 
Holešovice • Terinvest, spol. s r.o., www.drevostavby.eu

Slovenská republika

 KONTRAKTY PSKA Nitra 16. 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

 AQUA THERM NITRA 5. – 8. 2.
 Medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, 

meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky • Nitra – 
výstavisko Agrokomplex • MDL Expo s.r.o., www.agrokomplex.
sk, www.aquatherm-nitra.com

Zahraničí

 TRENDSET  3. – 5. 1.
 Mezinárodní veletrh interiérů, inspirace a životního stylu • 

Mnichov, Německo • TrendSet GmbH, www.trendset.de
 HEIMTEXTIL  8. – 11. 1.

 Mezinárodní veletrh bytového textilu a textilu pro veřejný sektor 
• Frankfurt nad Mohanem, Německo • Messe Frankfurt GmbH, 
www.messefrankfurt.com, heimtextil.messefrankfurt.com

 8 IN 1 EXPO 9. – 12. 1.
 Soubor šesti výstav včetně mezinárodního veletrhu Moderní dům 

• Manama, Bahrain • First target, www.firsttarget.biz
 DOMOTEX 11. – 14. 1.

 Mezinárodní veletrh podlahových krytin • Hannover, Německo 
• Deutsche Messe, www.domotex.de

 MIDEX 11. – 14. 1.
 Veletrh stavebních technologií moderních domů, architektury, 

interiérového designu a osvětlení • Teherán, Irán • Nama Negar 
International Co., www.midex.ir

 BATIRENO 11. – 14. 1.
 Veletrh pro stavbu a renovace (1. část s pokračováním 2. částí 

v termínu 18.–20.1.) • Namur, Belgie • EASYFAIRS, www.bati-
reno.be

 PARS HOMEX 14. – 18. 1.
 Veletrh kuchyňského vybavení a příslušenství, domácích spotře-

bičů a bytových dekorativních doplňků • Mašhad, Írán • Masahad 
International Exhibition, expo.ir

 BAU 2019 14. – 19. 1.
 Mezinárodní veletrh stavebních materiálů, systémů a architektury 

• München, Německo • Messe München GmbH, www.messe-
-muenchen.de, bau-muenchen.com

 IMM COLOGNE 14. – 20. 1.
 Mezinárodní veletrh nábytku. Souběžné výstavy: LIVING 

INTERIORS – veletrh koupelen, podlah, tapet, osvětlení, LIVING 
KITCHEN – mezinárodní přehlídka kuchyní • Kolín nad Rýnem, 
Německo • Kölnmesse GmbH • www.imm-cologne.de

 FORMEX 15. – 18. 1.
 Veletrh skandinávského designu a vybavení interiérů • Stockholm, 

Švédsko • Stockholmsmässan, www.formex.se
 MAGNA EXPO MUEBLERA INDUSTRIAL 16. – 18. 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

 IDS 2019 17. – 20. 1.
 Veletrh interiérového designu • Toronto, Kanada • Informa 

Exhibitions, toronto.interiordesignshow.com
 MAISON&OBJET PARIS 18. – 22. 1.

 Mezinárodní výstava nábytku, dekorací a bytového vybavení • 
Paříž – Villepinte, Francie • SAFI, www.maison-objet.com

 JANUARY FURNITURE SHOW 20. – 23. 1.
 Veletrh nábytku a zařízení interiérů • Birmingham, Velká Británie 

• Suite 203 Kinetic Business Centre • januaryfurnitureshow.com
 IMOB 22. – 27. 1.

 Mezinárodní veletrh nábytku • Istanbul, Turecko • CNR HOLDING 
A.S., www.cnrimob.com

 BILBAO MUEBLE 24. – 27. 1.
 Veletrh bytového nábytku a designu • Bilbao, Španělsko • Bilbao 

Exhibition Centre, www.bilbaomueble.com
 KLIMAHOUSE 2019 23. – 26. 1.

 Specializovaná výstava se zaměřením na energetickou účinnost 
a udržitelnost ve stavebnictví • Bolzano, Itálie • Fiera Bolzano 
SPA, www.fierabolzano.it

 DO-WINTECH 23. – 26. 1.
 Mezinárodní specializovaná výstava dveří, oken a souvisejících 

strojů • Teherán, Írán, • Tehran International Trading & Exhibition 
Corporation, www.titexgroup.com

 HOMI 25. – 28. 1.
 Mezinárodní výstava vybavení domácnosti • Milán, Itálie, • Fiera 

Milano International SpA, www.homimilano.com
 BELÉTAGE 27. – 28. 1.

 Specializovaná přehlídka dekoračních a nábytkových tkanin a ča-
lounických textilií • Salzburg, Rakousko • Reed Exhibition, RELX 
Group, www.beletage-salzburg.at

 INTIRIO 27. – 29. 1.
 Specializovaný veletrh interiérových dekorací a bytového textilu 

• Ghent, Belgie • Textirama vzw, www.intirio.be
 LAS VEGAS MARKET 27. – 31. 1.

 Veletrh nábytku, interiérových dekorací a dárků • Las Vegas, USA 
• International Market Centers. LLC, www.lasvegasmarket.com

 ESPACIO COCINA SICI 28. 1. – 1. 2.
 Veletrh interiérového a kuchyňského vybavení, trendů a technolo-

gií • Valencie, Španělsko • AMC, Feria Valencia, espaciococina.
feriavalencia.com

 ARCHITECT@WORK UNITED KINGDOM 30. – 31. 1.
 Speciální kontaktní dny pro architekty, interiérové architekty, pro-

jektanty a další konzultanty zaměřené na inovace • Londýn, Velká 
Británie • Headquarters Kortrijk XPOen AG, www.architect-at-
-work.co.uk

 SPRINGFAIR 3. – 7. 2.
 Veletrh interiérového vybavení, bytových doplňků a dárkových 

předmětů • Birmingham, Velká Británie • Ascential Events the 
Studios, www.springfair.com
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Prezentácia tvorby prof. Tibora Uhrína 
„Zárezy a erózie“ je v Dizajn Štúdiu 
ÚĽUV v Bratislave (Dobrovičova 13) 
verejnosti prístupná do 25. januára 
2019 (pondelok až piatok 14:00 – 
18:00). Okrem úžitkových predmetov 
predstavuje formou voľnej série dla-
bané a frézované predmety z dreva. 
Kvality tohto materiálu dokonale po-
zná. Narába s ním s extrémnou citli-
vosťou, necháva vyznieť jeho štruktú-
ru, textúru, farbu i kresbu. Drevo vníma 

ako mimoriadne tvárny a experimentu 
naklonený materiál. Projektom misy 
„Erózie“ nadväzuje na dózy, misy, 
svietniky. Vystavuje aj stolčeky „Ballfix“ 
a kovové misy „Venušine pasce“, aby 
výstava tvorby pôsobila organicky.
Bratislavčanom sa dizajnér Tibor Uhrín 
tohto roku predstavil v Galérii Nova 
prezentáciou „Forma spríjemňuje 
funkciu“ (6. 2. – 31. 3. 2018).

Autor: Dr. Anton Mrník

Zárezy a erózie v dreve

Institut bytového designu (IBD) vy-
hlásil další (už čtvrtý) ročník soutěže 
Interiér roku 2018. Soutěžit mohou 
profesionální interiéry z České repub-
liky i Slovenska, které byly dokonče-
ny v průběhu roku 2018. Uzávěrka 
přihlášek je 20. 2. 2019.
O vítězích rozhoduje osmnáctičlenná 
mezinárodní porota, kterou opět vede 
prof. akad. arch. Jiří Pelcl dr.h.c., 
prorektor Vysoké školy uměleckoprů-
myslové v Praze. Členkou poroty je 
rovněž např. nová radní Magistrátu hl. 
města Prahy, produkční a režisérka 
Hana Třeštíková.
Výsledky budou slavnostně oznáme-
ny na závěr mezinárodního kongre-
su o designu, bydlení a architektuře 
Living Forum v úterý 2. 4. 2019, a to 
již tradičně v pražském Centru sou-
časného umění DOX. Jeho téma je 
tentokrát Luxus a budoucnost ver-
sus štěstí.

V rámci soutěže Interiér roku jsou 
každoročně oceněny výjimečné sou-
kromé i veřejné interiéry navržené 
českými a slovenskými architekty, 
a to v sedmi kategoriích. Jejím cílem je 
popularizovat originální bydlení, stej-
ně jako mimořádný design obchodů, 
veřejných prostor, hotelů nebo restau-
rací atp., a to zejména prostřednictvím 
masových médií.

Zásadním cílem soutěže Interiér roku 
je také motivovat designéry, architek-
ty a tuzemské výrobce nábytku, ale 
rovněž stát se prostřednictvím eru-
dovaného názoru odborné poroty ja-
kýmsi inspiračním zdrojem pro širokou 
veřejnost.

Více informací najdete na webstránce 
www.interierroku.cz.

Autor: Radomír Čapka

IBD vyhlásil další ročník soutěže INTERIÉR ROKU

Absolutní vítěz Interiér roku 2017 – Moderní dům ve tvaru srdce v Havlíčkově 
Brodě architektky Daniely Polubědovové

precizní nástroje  
na obrábění dřeva

Aigner TOOLS s.r.o.
Studentská 1655/1b
České Budějovice
CZ-370 05

mobil: +420 731 110 764
t.vala@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

kvalita v pravý čas

precizní nástroje  

kvalita v pravý časkvalita v pravý čas

Konstantin-Mini
DP-stopková fréza s 

výměnnými DIA-břity

• Průměr nástroje 16-25 mm!

• Všechny DIA-břity jsou mezi  

sebou zaměnitelné!

• Bezproblémová výměna všech

DIA-břitů obsluhou stroje

bez nutnosti kalibrace!

NOVINKA!

http://www.aigner-werkzeuge.at
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burza DM

NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodáme truhlářské řezivo MD 50 mm, 60 mm; BR 
32 mm, dále SM prkna, fošny, hranoly.
Kontakt: tel.: +420 604 868 471, +420 605 860 354, e-
-mail: starha.pila@seznam.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Vyrábíme a prodáváme vyspravovací lodičky G2, rozměr 
13,5x69 mm. Ceny od 0,5 Kč za 1 kus bez DPH. Lodičky 
také zhotovujeme i z materiálu zákazníka. 
Kontakt: tel.: +420 724 254 702, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

 Nabízíme výrobu průběžných spárovek na zakázku. 
Dřeviny: dub, buk, javor, jasan, smrk, borovice, modřín, 
meranti, merbau, ořech americký, akát, ipe, jilm, padouk, 
wenge, zebrano, jatoba, iroko, ovangkol,... Kvalita A/B, 
obou stranně broušená zrnem 80. Orientační ceny spáro-
vek max. rozměr 600x2500 mm: spárovka dub 90 000 Kč/
m3, spárovka buk 60 000 Kč/m3, spárovka ořech americ-
ký 197 500 Kč/m3. Orientační ceny spárovek větších jak 
600x2500 mm: spárovka dub 115 000 Kč/m3, spárovka 
buk 85 000 Kč/m3, spárovka ořech americký 222 500 Kč/
m3. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kontakt: e-mail: marek.havlicek@fa-havlicek.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodám srovnávačku RFS 410 ROJEK, rok výroby 
2006, výborný stav, zásuvka pro odsavač, 3 sady náhrad-
ních nožů. Cena bez DPH 60 000 Kč. Při rychlém jednání 
sleva možná.
Kontakt: tel.: +420 724 254 702, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

 Prodám výkonný rotační kladívkový drtič biomasy nebo 
dřevní hmoty, zavážecí a vyvážecí dopravník, možno napojit na 
odsávání. Typ: RD100ZK4 036. Instalovaný příkon vlastního 
drtiče 75 kW. Výkon 3000 kg/hod. dřevní hmoty. Výrobce 
AGROPODNIK. Použití: na drcení kůry, kusového dřevního 
odpadu, lesního odpadu, zemědělského odpadu, pro bri-
ketování a spalování. Stav: dobrý, možno odzkoušet. Cena 
dle dohody.
Kontakt: Ing. Vojtasík Radovan, tel.: +420 777 701 100, 
e-mail: radek@nizkoenergeticky.cz

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Nabízím volnou kapacitu broušení na širokopásové brusce 
š. 1010 mm. Dva za sebou brousící agregáty. Možnost brou-
šení dýhy řízenou patkou odskoku a přískoku na dílec (ne-
probrušuje okraje).
Kontakt: Jaromír Trefil, tel.: +420 731 075 300, 756 41 
Lešná 28, okr. VS, PR, NJ.

 Nabízíme volnou kapacitu pro sériovou výrobu nábytku 
a nábytkových dílců z LTD, MDF, masivu atd. včetně povr-
chových úprav v matu či vysokém lesku, lakování speciálních 
efektů: vzhled nerezu, tepaného plechu, betonu, metalické 
odstíny atd. Máme zkušenosti i s ohýbáním dílců. Strojní vyba-
vení: velkoplošná pila Holzma, olepovačka hran s předfrézem 
Holz-Her, CNC Holz-Her, širokopásová bruska Weber pro 
broušení lakovaných dílců, hranová bruska Kundig pro brou-
šení hran lakovaných dílců, dýhovací lis, kompletně vybavená 
lakovna se sušárnou. Děkuji za nabídky.
Kontakt: Inspiral s.r.o., Karel Flosman, tel.: +420 776 002 153

 Nabízíme dlouhodobou spolupráci v sériové výrobě polo-
tovarů (zásuvkové dílce včetně foldingů, obalovaných profilů 
atd.), zakázkovou výrobu nábytku z lamina a 3D folií, včetně 
možností zpracování dýhových sesazenek. Kromě toho po-
skytujeme služby týkající se kooperace na CNC centrech 
a olepování hran.
Kontakt: Ing. Renata Mašková, jednatelka společnosti, PRONAP 
s.r.o., e-mail: maskova@pronap.eu, mobil: +420 737 881 490

 Nabízíme řezání a gravírování laserem do dřeva, skla, 
plexi, kůže, papíru…a pomocí speciální pasty gravirování 
kovu. Dále nabízíme výrobu z masivu a LTD. Olepování dílců, 
řezání na NC. Jsme zařízeni i pro sériovou výrobu.
Kontakt: Zdeněk Kaštánek, tel.: +420 724 560 687, 602 
536 624, e-mail: zdenek.kastanek@seznam.cz

 Nabízíme frézování na 5osém CNC. Plošné frézování a vr-
tání lamina a kompaktních desek. Sochy, pažby, tvarované 
nohy. Plastická loga a nápisy. 3D frézování forem. Označování 
a číslování částí. Kulisy a dřevěné konstrukce pro výstavy. 
Schodiště, schodnicové díly. Dělení a formátování desek. 
Gravírování dřeva nebo plastů. Ořezávání plastů. 3D výroba 
z hlíníku. 
Kontakt: e-mail: vyroba@fa-havlicek.cz

 Nabízíme tvorbu výkresové dokumentace na schodiště 
včetně šablon 1:1. S projektováním schodišť máme mnoho-
leté zkušenosti. Naše firma se projektováním a výrobou scho-
dišť zabývá již od roku 1989. K tvorbě výkresové dokumenta-
ce na schodiště používáme schodišťový software Compass, 
profesionální CAD na 2D a 3D projektování ZWCad a 3D mo-
delovací CAD SolidWorks. Podle výkresové 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. 
Kontakt: e-mail: libor.oprsal@fa-havlicek.cz

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.

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.
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legislativa v čr

S novým rokem přichází i změny pro 
OSVČ. K těm pravidelným patří např. 
výše záloh na sociální a zdravotní po-
jištění. V roce 2019 se poprvé po dlou-
hé době budou měnit také termíny 
splatnosti pojistného. V případě nemo-
cenského pojištění je však nutné zaplatit 
zálohu za prosinec 2018 nejpozději do 
31. prosince 2018.

Změny ve zdravotním 
pojištění

Ve zdravotním pojištění se (na rozdíl od 
sociálního – důchodového) mění pouze 
výše minimálních záloh, která pro příští 
rok bude činit 2208 Kč. Letos přitom 
OSVČ musely platit minimálně 2024 Kč. 
Minimální zálohy se tak drobných podni-
katelů nyní zvýší o celých 184 Kč.
Lhůta pro zálohy zůstává stejná jako 
v letošním roce. Zálohy se musí zaplatit 
do 8. dne následujícího měsíce. OSVČ 
zaplatí novou zálohu ve výši 2208 Kč po-
prvé za leden, a to do 8. února 2019. 
Pokud pak podnikateli vyjde v přehledu 
pro zdravotní pojišťovnu vyšší záloha, 
musí její výši ještě jednou změnit. Zálohy 
stanovené dle příjmů a výdajů z minulé-
ho roku se platí poprvé za kalendářní 
měsíc, ve kterém byl, nebo měl být po-
dán přehled o příjmech a výdajích.

Změny v sociálním pojištění

Také v sociálním (důchodovém) po-
jištění se bude měnit výše záloh. OSVČ 
vykonávající výdělečnou činnost jako 
hlavní musí v roce 2019 platit minimální 
zálohy na důchodové pojištění ve výši 
2388 Kč. Měsíční zálohy se tak zvyšují 
o 199 Kč. Osoba vykonávající vedlejší 
výdělečnou činnost bude platit 955 Kč 
(zvýšení o 79 Kč). Rozhodná částka pro 
výdělečnou činnost vedlejší je pro rok 
2019 stanovena na 78 478 Kč (pro rok 
2018 činí 71 950 Kč).

Na přelomu roku není třeba měnit zálo-
hu na pojistné na důchodové pojištění. 
Nové zálohy se totiž hradí až ve výši vy-
počtené z přehledu o příjmech a výda-
jích za rok 2018. Výjimkou jsou osoby, 
které od ledna 2019 zahajují samostat-
nou výdělečnou činnost. Ty platí mini-
mální zálohy stanovené pro daný rok.
Pojistné v nové výši se bude poprvé hra-
dit až od měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byl, nebo měl být odevzdán 
přehled o příjmech a výdajích OSVČ. To 
neplatí v situaci, kdy bude nově vypoč-
tená výše záloh nižší než v předchozím 
období. V takovém případě se nižší zá-
loha zaplatí již v měsíci podání přehledu. 
Samozřejmě vždy alespoň ve výši mini-
mální zálohy pro rok 2019.

Změny v nemocenském 
pojištění

Minimální pojistné na dobrovolné nemo-
censké pojištění se od roku 2019 rovněž 
zvyšuje, a to ze současných 115 Kč na 
138 Kč. Vychází se totiž z minimálního 
vyměřovacího základu pro nemocenské 
pojištění, který se zvyšuje ze součas-
ných 5000 Kč na 6000 Kč. Zde je na 
rozdíl od důchodového pojištění potřeba 
provést změnu na přelomu roku. Trvalý 
příkaz musí být změněn tak, aby platba 
nemocenského pojištění v nové výši 
proběhla do konce měsíce ledna.

Nové termíny splatnosti 

Od roku 2019 se mění také splatnost po-
jistného na nemocenské a důchodové 
pojištění. V roce 2018 jsou zálohy splat-
né v termínu od 1. do 20. dne následují-
cího měsíce. Počínaje lednem 2019 se 
budou zálohy platit vždy v kalendářním 
měsíci, ke kterému se pojistné vztahu-
je. Platit bude možné až do posledního 
dne kalendářního měsíce (rozhoduje 
den připsání na účet u OSSZ).
V souvislosti s touto změnou by tedy bylo 
nutné platit na přelomu roku pojistné dva-
krát. Za prosinec 2018 zpětně a za leden 
2019 v měsíci lednu. Zákonodárci situ-
aci vyřešili přechodným ustanovením:

Důchodové pojištění: Záloha na pojist-
né zaplacená v lednu 2019 se bude po-
važovat za zálohu za tento měsíc. Záloha 
za prosinec tak nemusí být uhrazena 
vůbec. Může však být uhrazena dob-
rovolně. OSVČ se tak vyhne většímu 
doplatku pojistného po podání přehle-
du. Dobrovolnou zálohu za měsíc prosi-
nec lze zaplatit od 21. do 31. prosince 
2018 (v měsíci prosinci tak mohou být 
dobrovolně uhrazeny zálohy dvě).
Nemocenské pojištění: Zde žádná 
úleva stanovena nebyla. Aby nemocen-
ské pojištění nezaniklo, je třeba zaplatit 
nemocenské pojištění minimálně ve výši 
115 Kč od 21. do 31. prosince 2018 
(tento měsíc bude povinně uhrazena zá-
loha dvakrát). Do konce ledna pak bude 
hrazena záloha za měsíc leden 2019 již 
v nové minimální výši, a to 138 Kč.

Co je tedy třeba udělat na 
přelomu roku

 Změnit trvalý příkaz na zálohu na zdra-
votní pojištění – minimální záloha pla-
cená za leden 2019 musí být do 8. 
února 2019 zaplacena již v nové výši, 
a to 2208 Kč (v termínu do 8. ledna 
2019 je placena poslední záloha za 
rok 2018).

 Změnit trvalý příkaz na zálohu na ne-
mocenské pojištění (platí pro OSVČ, 
které jsou nemocensky pojištěny). 
Pojistné za leden musí být zaplaceno 
do konce ledna 2019 v nové minimální 
výši 138 Kč. Zaplatit mimořádnou zá-
lohu za prosinec v termínu od 21. do 
31. prosince 2018 – minimálně ve výši 
115 Kč.

 Zaplatit mimořádnou zálohu na důcho-
dové pojištění (v dosavadní výši dle 
přehledu o příjmech a výdajích za rok 
2017) v termínu od 21. do 31. prosin-
ce 2018. Tato mimořádná záloha je 
dobrovolná. Doplatit je rovněž možné 
v rámci podaného přehledu o příjmech 
a výdajích za rok 2018. Pojistné za le-
den 2019 pak musí být zaplaceno do 
konce měsíce ledna.

Zdroj: Podnikatel.cz

Změny pro OSVČ: 
Mění se zálohy na pojištění i termíny splatnosti

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

Rok 2019 má v ČR 251 pracovních 
dnů, což je 68,8 % ze všech 365 kalen-
dářních dní. Při osmihodinové pracovní 
době odpracujeme 2008 hodin a spo-
lu s 10 placenými svátky (z celkového 
počtu 13 svátků) budeme mít 2088 
placených hodin. Po odečtení dovole-
né (4 týdny) odpracujeme každý měsíc 
průměrně 19,25 dne, to je 154 hodin. 
Nejvíce pracovních dnů (22) má leden, 
červenec, srpen a říjen, nejméně (19) 
prosinec. Pátek 13. nás letos potká dva-
krát. Prodloužený víkend si letos užijeme 
„pouze“ 3x (v dubnu, červenci a říjnu). 
Prodloužené víkendy: 
19. – 22. dubna (4 dny)
5. – 7. července (3 dny)
26. – 28. října (3 dny)
Pátek 13. bude v září a v prosinci
Přechod na letní čas: 30./31.3.
Návrat k SEČ: 26./27.10.
Prázdniny:

 Vánoční: 22.12.2018 – 2.1.2019
 Pololetní: 1.2.2019
 Jarní (podle sídla školy v rámci 
okresů): 4.2. – 17.3.2019

 Velikonoční: 18. – 22.4.2019
 Hlavní: 29.6. – 1.9.2019  Podzimní: 29. – 30.10.2019  Vánoční: 23.12.2019 – 3.1.2020

Český pracovní kalendář 2019 Dnů Hodin Pl. svátky Svátky

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

českého státu, Nový rok

Únor 20 160 – –

Březen 21 168 – –

1. čtvrtletí má 63 pracovních dnů a 504 pracovních hodin

Duben 20 160 2 19. (pátek) Velký pátek, 
22. (pondělí) Velikonoční pondělí

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

Červen 20 160 – –

2. čtvrtletí má 61 pracovních dnů a 488 pracovních hodin

1. pololetí má 124 pracovních dnů a 992 pracovních hodin

Červenec 22 176 1
5. (pátek) Cyril a Metoděj, 

6. (sobota) Den upálení mistra Jana Husa

Srpen 22 176 – –

Září 21 168 – 28. (sobota) Den české státnosti

3. čtvrtletí má 65 pracovních dnů a 520 pracovních hodin

Říjen 22 176 1
28. (pondělí) Den vzniku samostatného 

československého státu

Listopad 21 168 – 17. (neděle) Den boje za svobodu a demokracii

Prosinec 19 152 3 24., 25., 26. (úterý–čtvrtek) Vánoce

4. čtvrtletí má 62 pracovních dnů a 496 pracovních hodin

2. pololetí má 127 pracovních dnů a 1016 pracovních hodin

Rok 2019 má 365 dní. Z nich je na 
Slovensku 15 sviatkov, ale 4 sviatky pri-
padnú na nedeľu. Pracovný diár tvorí 
spolu s platenými sviatkami 261 dní 
(2088 hodín). V skutočnosti budeme 
mať 250 pracovných dní. Znamená to, 
že odrobíme 2000 hodín. Z jednotli-
vých mesiacov budeme najmenej pra-
covať v decembri (19 pracovných dní). 
Po 20 pracovných dňoch majú 4 me-
siace (február, apríl, jún, november), po 
21 pracovných dní bude v 4 mesiacoch 
(marec, máj, august, september), po 
22 pracovných dní má január a júl, naj-
viac pracovných dní (23) má október.
Prázdniny v školskom roku 2018/19:

 Vianočné: od 22. decembra 2018 
do 7. januára 2019

 Polročné: 1. februára 2019
 Jarné: 18. – 22. februára (Košický 
a Prešovský), 25. februára – 1. marca 
(Bratislavský, Nitrianský, Trnavský), 
4. – 8. marca (Banskobystrický, 
Trenčianský, Žilinský) 

 Veľkonočné: od 18. do 23. apríla.

Dní Hodín Sviatky

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

Február 20 160 –

Marec 21 168 –

1. štvrťrok má 63 pracovných dní a 504 pracovných hodín

Apríl 20 160 19. Veľký piatok, 22. Veľkonočný pondelok

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

Jún 20 160 –

2. štvrťrok má 61 pracovných dní a 488 pracovných hodín

1. polrok má 124 pracovných dní a 992 pracovných hodín

Júl 22 176 5. Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda (piatok)

August 21 168 29. Výročie SNP (streda)

September 21 168 1. Deň ústavy SR (nedeľa), 15. Sedembolestná Panna Mária (nedeľa)

3. štvrťrok má 64 pracovných dní a 512 pracovných hodín

Október 23 184 –

November  20 160 1. Sviatok všetkých svätých (piatok), 
17. Deň boja za slobodu a demokraciu (nedeľa)

December 19 152 24., 25., 26. (utorok – štvrtok) Vianočné sviatky

4. štvrťrok má 62 pracovných dní a 496 pracovných hodín

2. polrok má 126 pracovných dní a 1008 pracovných hodín

Pracovný kalendár 2019 v SR

Školský rok skončí 30. júna 2019 a školský rok 2019/20 začne v pondelok 2. septembra 2019.
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Vážení čitatelia,

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

prinášame službu vo forme výberu 
upútaviek na najdôležitejšie a naj-
zaujímavejšie 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.

79

výber aktualít

WEBINÁŘ: Evropské dotace – pohon moderních firem
Uverejnené: štvrtok, 29. november 2018
Máte pokrokový nápad, ale chybí vám zaměstnanci či moderní technologie? Nezmeškejte poslední 
šanci, jak získat evropské dotace. Webinář s názvem Evropské dotace – pohon moderních firem 
popíše aktuální dotační programy, vysvětlí možnosti financování a podmínky dotačních programů.

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

Súťaž „Mladý remeselník 2018“
Uverejnené: štvrtok, 29. november 2018
Súťaž „Mladý remeselník 2018“ mala na SOŠ technickej Prešov (20. 11. 2018) už 24. ročník. 
Zúčastnilo sa jej 12 súťažiacich zo šiestich stredných škôl.

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

IKEA oznámila další krok své nové obchodní strategie
Uverejnené: streda, 28. november 2018
Švédský obchodní řetězec IKEA mění svoji obchodní strategii a svoji obchodní síť rozšiřuje o menší 
prodejny (tzv. kontaktní místa) v centrech měst. V nadcházejících dvou letech chce celosvětově 
otevřít okolo 30 kontaktních míst. V souvislosti s tím společnost vytvoří 11 500 nových pracovních 
míst. 
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Příští rok prý bude kůrovcová kalamita až dvojnásobná
Uverejnené: utorok, 27. november 2018
Náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář na jednání 
sněmovního výboru pro životní prostředí dne 21.11. uvedl, že množství těžeb v důsledku kůrovco-
vé kalamity v příštím roce nejspíš vzroste na dvojnásobek. Jde podle něj zatím o hrubé odhady, 
přesnější čísla na základě těžeb bude stát znát na konci roku.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Podporné stanovisko Zväzu spracovateľov dreva SR
Uverejnené: pondelok, 26. november 2018
Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) na svojom valnom zhromaždení 23. 11. 2018 jednoznačne 
podporil Deklaráciu účastníkov stretnutia Zelená kvapka krvi za zdravý les.

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

Sochy vyrobené z dubového dreva, reliéfy z jaseňa
Uverejnené: pondelok, 26. november 2018
Galériu drevených sôch má v záhrade Ľubomír Spišiak. Za rezbára sa vyučil jeho syn. Remeslo 
učarilo aj otcovi – bývalému baníkovi. V záhrade v Banskom Studenci má desiatky drevených 
sôch rôznych veľkostí.

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

Česká republika letos v kupní síle předstihla Slovensko i Řecko
Uverejnené: štvrtok, 22. november 2018
Podle výroční studie „GfK Kupní síla Evropy 2018“, která mapuje kupní sílu 42 evropských zemí, 
si Česko v pořadí zemí podle úrovně disponibilního příjmu v přepočtu na obyvatele polepšilo o tři 
pozice a je aktuálně na 23. místě, 33,6 % pod celoevropským průměrem.

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

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

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: obchod@kajo.sk

predaj priemyselného tovaru

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

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–Jaktař, Krnovská 740/173
(+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–Skvrňany, Podnikatelská 1180/20
(+420) 378 771 300

dispecink.plzen@demos-trade.com

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

(+421) 0800 004 206
dispecing.zilina@demos-trade.com

Košice, Hraničná 2
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demos-trade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0373 219 940

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, Lieskovská cesta 13
(+421) 0452 861 254

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

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

RK-LINE spol. s r.o.
Kragujevská 1
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

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

NOBIA s.r.o.
Sládkovičova 98/A

97405 Banská Bystrica 
tel./fax: 00421-48-416 3628
mobil: 00421-(0)903 507 776

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

importér firmy Lamello SK-CZ,
 distribútor sponkovačiek, 
klincovačiek, kompresorov 
a spojovacieho materiálu

NABYKOV, s. r. o.
Stará Vajnorská 1369/4

831 04 Bratislava
tel.: 0903 733 333

0905 512 733
e-mail: info@nabykov.sk

www.nabykov.sk

NABYKOV, s.r.o.
Stará Vajnorská 1369/4
83104 Bratislava
tel. 0903 733 333, 0905 512 733 
email: info@nabykov.sk
www.nabykov.sk

predaj nábytkového kovania,
materiálu na výrobu nábytku, profilov 

na vstavané skrine,
kuchynských drezov a batérii, 
stolových a barových podnoží, 

stolových konštrukcii, nábytkárskej 
chémie, ručného aj elektrického 

náradia, veľkoplošného materiálu

predaj nábytkového kovania,
materiálu na výrobu nábytku, 

profilov na vstavané skrine,
kuchynských drezov a batérií, 
stolových a barových podnoží, 

stolových konštrukcií, 
nábytkárskej chémie, 

ručného aj elektrického 
náradia, 

veľkoplošného materiálu
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adresár predajných miest 

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

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

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

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

Kancelář Ostrava
Bc. Marcel Pekař 734 854 586

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

INTEA SERVICE s.r.o.
769 01 Holešov

CZ: 00420 602 555 550
SK: 00421 901 770 550

e-mail: in1@intea-service.cz
www.intea-service.cz

výhradní dovozce pro ČR:
Kolpa San, Kerrock, 

Rujzdesign, Voga

JIPA, spol. s r.o.
Družstevní 63

463 31 Chrastava
tel.: 774 595 321

e-mail: sikkens@jipa.cz
www.jipa.cz

dovoz a prodej barev 
SIKKENS

Priemyselná ulica 15278/14
974 06 Banská Bystrica

tel./fax. 048/414 82 17-9
e-mail: info@twd.sk

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

Kremnička 5
P.O. Box 409

974 03 Banská Bystrica
e-mail: Fach02@twd.sk
mobil: 0911 424 069

Pri Šajbách 9454
831 06 Bratislava

tel.: 02/4464 8078
fax: 02/4464 8077
e-mail: blava@twd.sk

twd SK, s.r.o.

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 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
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příště, redakční servis

Foto: archiv Lissy

Dřevostavby určené pro bydlení jejich 
výrobci realizují tak, že nejprve postaví 
nosné obvodové stěny, které pak propo-
jí vnitřními nosnými stěnami a poté opatří 
stropem a zastřeší. S opačnou myšlen-
kou – začít nejprve nosnými příčkami, 
ty pak zastropit a až poté stavbu uzavřít 
tentokrát nenosnými obvodovými stěna-
mi, navíc v méně než poloviční tloušť ce 
oproti běžnému standardu, přišel před 
časem fyzik Michal Bílek, jednatel br-
něnské společnosti Xnergie s.r.o.

Často se v praxi setkáváme s různými 
víceúčelovými stoly, jejichž vznik si vynu-
tily požadavky trhu např. kvůli nedostat-
ku prostoru v malých bytech. Nejčastěji 
se jedná o kombinaci jídelní/psací stůl. 
Specifické požadavky zákazníků ale mo-
hou iniciovat vznik i poněkud netypic-
kých řešení. To když si třeba někdo po 
obědě rád zahraje kulečník. Kombinace 
různých funkcí ale zpravidla znamená 
nutnost přijímání kompromisů. Jak je 
tomu v případě víceúčelových stolů, si 
představíme v příštím vydání DM.

Foto: Ing. František Novák

Odborný časopis pro podporu dřevařské
a nábytkářské výroby 

s vybranými recenzovanými články
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Ve volném prodeji rozšiřují
Smluvní spolupracující firmy uvedené v adresáři 

prodejných míst nacházejícím se uvnitř čísla.

Ročník XIX, prosinec 2018
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Vychází desetkrát ročně.
Za odbornou úroveň příspěvků zodpovídají autoři.

Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál nevracíme.
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v které má inzerent sídlo.

Registrace MK SR číslo EV 2975/09
ze dne 10. 3. 2009.

ISSN 1338-3701 pro SR
Registrace MK ČR číslo MK ČR E 14948

ze dne 19. 12. 2003.
ISSN 1338-371X pro ČR

Bezplatnou řádkovou inzerci (nekomerčního charakteru) v rubrice 

BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Zvýhodněné předplatné časopisu Dřevařský magazín si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Objednávka předplatného

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

Předplatné časopisu Dřevařský magazín 

@
web
fax

Bezplatná řádková inzerce – BURZA DM 

Bezplatné zveřejnění Vašeho požadavku na volná pracovní místa v rub-

rice BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Nabídka a poptávka volných pracovních míst – 
BURZA DM





http://www.hranipex.cz



