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editorial

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Dobré jméno je víc než bohatství

Po krátké odmlce jsem byl opět požádán o sepsání editorialu do jednoho z nejprestižnějších 
časopisů zabývajících se problematikou dřeva a jeho zpracováním. Jsem přesvědčený, 
že uvedená pocta nemá nic společného s mojí původní profesí učitele matematiky, ale 
pravděpodobně souvisí s postem ředitele druhé nejstarší průmyslové školy v Čechách, 
která v letošním roce v sobotu 9. listopadu oslaví 155 let od svého založení. Ve škole, 
jež vychovala téměř 12 tisíc absolventů právě v oborech zpracování dřeva a stavebnictví, 
postupně dochází k velmi úzkým mezioborovým vazbám, které vedou k prolínání jednotli-
vých studijních programů a následně i velmi širokému uplatnění jejích absolventů v praxi. 
Důkazem předchozích slov je vznik oboru „Dřevěné konstrukce a dřevostavby“ na obou 
součástech školy, kde se využívají poznatky z oboru stavebnictví a dřevozpracujících 
oborů. Kromě výjimečných mezioborových vazeb a nadstandardní sestavy učitelů odbor-
ných předmětů mělo na založení nového oboru vliv pořadatelství mezinárodní konference 
„Dřevostavby“, kterou budeme 16. a 17. dubna 2019 pořádat již po třiadvacáté. Je neuvěřitelné, že s účinnou pomocí představitelů 
domácích i zahraničních univerzit a firem zaměřených na stavění ze dřeva pořádáme tuto akci již téměř čtvrt století. Možná i právě 
díky naší konferenci se neustále zvyšuje podíl dřevostaveb na trhu s novými domy v České republice.

Pro školu na malém městě mimo tradiční vzdělávací centra je stále obtížnější se udržet na vzdělávacím trhu s velkými počty studentů, 
byť jsou u zaměstnavatelů velmi žádaní. Na druhé straně díky těsným vazbám na odbornou veřejnost, dlouholeté tradici a absolventům, 
kteří škole věří a dávají na svoji „alma mater“ studovat své děti, není nutné se o budoucnost školy obávat. Současně je to závazek i pro 
nás, kteří školu v současnosti řídíme, abychom drželi krok s dobou a snažili se využít přízně zřizovatele i nadstandardních příležitostí 
při smysluplném čerpání evropských peněz. Slovo smysluplné v předchozí větě není samoúčelné – prioritou čerpání jsou převážně 
investiční prostředky do moderních CNC technologií, do vybavení laboratoří a IT techniky. Hned v závěsu musí následovat investice 
do mladých a perspektivních pedagogů, kteří budou mít za úkol udržet dobré jméno školy v dobách příštích v duchu francouzského 
přísloví „Dobré jméno je víc než bohatství“.

Volyňská škola není spojována pouze s pořadatelstvím konferencí na téma dřevostavby, pravidelnými oslavami založení školy, ale hlavně 
je důkazem, že české školství není v tak špatné kondici, jak se dnes velmi často skloňuje ve sdělovacích prostředcích. Na druhé straně 
tradice a dobrá pověst jsou velmi křehké přívlastky, které se těžko získávají a lehce se mohou ztratit. Jsem přesvědčený, že si to všichni 
mí kolegové i studenti uvědomují a zároveň doufám, že je to vidět na výsledcích školy a poznat na atmosféře při jejích návštěvách.

RNDr. Jiří Homolka
ředitel VOŠ a SPŠ Volyně

http://www.ohra.cz
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Výsuvné a posuvné prvky v kuchyni

Jak potvrdil mimo jiné i lednový veletrh kuchyní LivingKitchen 
v Kolíně nad Rýnem, jedním z oblíbených prvků v moderních ku-
chyních jsou různé funkční výsuvné či posuvné systémy, které na 
jedné straně přispívají k úspoře místa, na druhé straně poskytují 
možnost zvětšení třeba pracovní či jídelní plochy apod. V moderní 
kuchyni navíc tvoří tyto systémy i zajímavý efektní prvek, který se 
na výstavách vždy těší velkému zájmu návštěvníků. Tuto skutečnost 
si výrobci kuchyní uvědomují, a i z tohoto důvodu své výrobky těmito 
systémy vybavují. Avšak neradi prozrazují jejich technické detaily 
a konstrukční řešení. Naštěstí na jiných výstavách, jako je např. 
Interzum, se výrobci tohoto kování právě těmito detaily rádi pochlubí.

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

Foto: archiv autora

Pro těžké stoly

S různými příklady „netradičního“ využi-
tí výsuvů se setkáváme třeba u kuchyň-
ských ostrůvků. Jedním z nich je např. 
odsuvná horní pracovní deska, pod níž 
může být ukryta sklokeramická varná 
plocha. Konstrukce ostrůvku je řešena 
tak, že boky korpusu jsou vytaženy nad 
hlavní (pevnou) pracovní desku vsazenou 
mezi boky. Na této desce je umístěna 
zmíněná sklokeramická varná plocha. 
K přečnívajícím bokům jsou připevněny 
speciální téměř metr dlouhé kuličkové 
výsuvy, vyrobené ze za studena tažené 
uhlíkové oceli, s vysokou nosností až 
150 kg. Druhý díl výsuvů je zapuštěný 
v drážkách na bocích posuvné desky. 

Výsuvy jsou dle sdělení italského výrob-
ce primárně určené zejména pro speci-
ální aplikace, jako je automobilový prů-
mysl, obaly, logistika, technické vybavení 
a průmyslové stroje. To umožňuje jejich 
použití i pro extrémní zatížení u kuchyň-
ského nábytku. Horní posuvná deska 
totiž slouží jako pracovní plocha i ve vysu-
nuté poloze, ve které může být vystavena 
vysokému mechanickému namáhání ve 
svislém směru (a to jak statickému, tak 
dynamickému). Vysoká únosnost výsu-
vů navíc dovoluje i poměrně robustní 
provedení konstrukce ostrůvku včetně 
samotné posuvné desky.
Na příkladu s posuvnou horní deskou 
jsou použity dvojdílné výsuvy s maxi-
mální délkou vysunutí cca 60 cm. Tato 

délka je pro plné obnažení celé plochy 
varné desky dostačující, nicméně vý-
robce nabízí jejich produkci podle dél-
kové specifikace zákazníka.
Pro aplikace, kde je požadováno plné 
vysunutí, jsou určeny kuličkové třídíl-
né plnovýsuvy podobné konstrukce. 
Jejich maximální nosnost je ale nižší, 
a to 120 kg, ovšem nabízí až 90% vy-
sunutí. V rámci kuchyňského ostrůvku 
mohou být použity např. na výsuvnou 
jídelní/pracovní desku s délkou vysunutí 
cca 80 cm bez nutnosti použití přídav-
ných podpěr nebo nohou. Podobně 
jako v předchozím případě i tato délka 
vychází z konkrétního příkladu a podle 
specifikace zákazníka je možné dodat 
i jiné délky.

Vysoce únosné výsuvy použité pro horní odsuvnou desku
Robustní konstrukce ocelového výsuvu umožňuje jeho zatížení 
až 150 kg
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Stoly v zásuvkách

Na další ukázce kuchyňského ostrůvku 
můžeme vidět jiný způsob použití výsuv-
ných systémů. Ty jsou v tomto případě 
ukryté v „zásuvkovém“ prostoru pod 
pracovní deskou.
Prvním příkladem je rozšíření hlavní 
pracovní plochy o přídavnou pracovní 

desku. Ta je uchycena ke zvedacímu 
pantografu, jenž je součástí segmento-
vého plnovýsuvu. Deska se tedy nejprve 
vysune ze „zásuvky“ a poté obloukovým 
pohybem zvedne do horní pozice na 
úroveň hlavní pracovní plochy, v níž se 
zadním čelem opře o čelní plochu hlavní 
desky.
Druhým příkladem je klasický několika-

násobný segmentový stolový výsuv se 
skládanou stolovou deskou. Rovněž 
i v tomto případě je vše ukryto v „zásuv-
ce“ kuchyňského ostrůvku. Po vysunutí 
a podepření konce výsuvu integrovanou 
sklopnou podpěrnou nohou (která je 
výškově stavitelná) a rozložení desky 
získáme plnohodnotný jídelní nebo 
pracovní stůl.

Řez výsuvem Příklad použití plnovýsuvů na výsuvný „snídaňový“ stolek

Výsuvný „zásuvkový“ stůl

Výsuvná pracovní deska pro rozšíření hlavní pracovní plochy
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Nový trend v bydlení: 
televize, která se schová, když se na ni nedíváte

Jsme jediná specializovaná česká firma zabývající se systémy 
pro skrytí televize nebo monitoru do skříní, komod, postelí, barů, 
kanceláří, kaváren, hotelů atd. Nabízíme technickou podporu při 
návrhu nábytku pro osazení zvedacím zařízením, dodání kompletní 
technologie, pomoc se zprovozněním i následný servis.

Už nikdy se nemusíte rozhodovat, zda 
si pořídíte televizi a narušíte vzhled in-
teriéru, nebo se raději vzdáte svých ob-
líbených filmů a seriálů. Existuje totiž 
televize, která se umí schovat. Až se 
dodíváte, jednoduše zmizí. Připadá vám 
to jako sci-fi? Nový trend v bydlení není 
z jiné galaxie. Je pozemský a nadmíru 
praktický.

Co je to neviditelná TV???

Moderní zvedací zařízení, které ele-
gantně a účinně skryje váš 
televizor do prvotříd-
ně vyrobených čes-
kých skříněk různých 
barevných provedení, 
materiálů a opětovně 
ho pomocí dálkového ovladače vysune 
k nerušenému shlédnutí vašeho oblíbe-
ného televizního programu.
Televize je připevněná na speciálně 
vyvinutý zvedací systém, jenž ji vysune 

například z komody. Až pořad skončí, 
jednoduše ji pošlete zpátky na své místo.
Omezovat se nemusíte ani v ložnici – 
systém lze namontovat také do čela 
postelí. To ocení nejen domácnosti, 
ale i hotely. A co víc, schovat si televizi 
v kanceláři bude příjemným řešením pro 
manažery, kteří nemusí před svými pod-
řízenými přiznat, že si občas natáhnou 
nohy a podívají se na fotbal.

Hlavní výhody „neviditelné“ 
televize

 Nízké pořizovací náklady
 Elegantní řešení účinně a jednoduše 
skryje televizor do vašich prvotřídních 
českých skříněk.

 Vysoká spolehlivost systému
 Zútulní váš obývací pokoj nebo ložnici. 
Televizi schováte a získáte víc místa.

 Televizi skryjete před chtivýma očima 
a ručičkama vašich dětí.

 Dominantou vaší kanceláře, restaura-
ce nebo hotelu nemusí být televize.

 Neviditelnou televizi snadno vysunete 
a schováte pomocí dálkového ovlada-
če.

 Na drahý přístroj se nebude prášit ani 
se do něho nebudou vzpírat sluneční 
paprsky.

Kontakt:

LJV TRONIX, s.r.o.
Nové Sady 988/2
602 00, Brno - Staré Brno
tel: +420 703 620 675
e-mail: info@neviditelnatv.cz
www.neviditelnatv.cz

Televizní skříňka Moderna se zvedacím zařízením

Zvedací systém se dodává ve dvou veli-
kostech – se zdvihem 650 mm (LJV 650) 
a 1000 mm (LJV 1000)

http://www.neviditelnatv.cz
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Firma Ostermann má skladem největší 
sortiment nábytkových hran v Evropě. 
Ve svém nově rozšířeném, plně automa-
tizovaném skladu má tento specialis ta 
na hrany nyní více než 40 000 sklado-
vých míst a tudíž mnohem více místa 
pro svou rostoucí nabídku hran. A to 
je moc dobře, protože poptávka po 
nových barvách, dekorech a površích 
neustále roste.

Vytváření kontrastů

Trendové hrany v kontrastních barvách 
jsou oblíbené a neskutečně úchvatné. 
Díky dodávkám v minimálních množ-
stvích může truhlář/stolař použít jako 

akcent nejrůznější barvy a dekory, aniž 
by mu přitom vznikaly zbytečné náklady 
kvůli velkým zbytkům. 

Když se útulnost potkává 
se stylem

V současnosti vznikají odvážné kom-
binace různých materiálů. Útulnost 
přírodních materiálů, jako je dřevo, se 
potkává s moderními akcenty vytvořený-
mi použitím prvků betonu nebo hliníku. 
Firma Ostermann zaregistrovala tento 
trend a nabízí ABS hrany v imitaci dřeva, 
kamene a betonu, ale i hrany z pravé-
ho dřeva a hrany s vrstvou z pravého 
hliníku.

Příjemný pocit

Už dávno nezáleží jen na vzhledu. Čím 
dál větší význam hraje i hmatové vnímání 
hran. Firma Ostermann proto vede ve 
svém sortimentu hrany v mnoha různých 
strukturách, stupních lesku a površích 
a neustále ho dál rozšiřuje.

Malé množství – velká 
nabídka – rychlé dodání

Díky firmě Ostermann může truhlář/
stolař perfektně zabodovat individua-
litou a rychlostí. Tento specialista na 
hrany dodává svou neustále rostou-
cí nabídku hran již od délky 1 metru, 
v různých tloušťkách a v libovolné šířce 
do 100 mm. Skladové zboží objednané 
do 16 hodin odesíláme ještě ten samý 
den. Tím lze efektivně snížit náklady na 
skladování a realizovat zakázky flexibil-
ně a v termínu. 

Pro zákazníky vede cesta do e-shopu 
Ostermann přes www.ostermann.eu.

Objednávky hran po metrech

V kreativním nábytkářství se čím dál větší důraz klade na individu-
alitu a nápaditost. K nejnovějším trendům patří především stylové 
akcenty, jichž se docílí moderními kombinacemi materiálů nebo 
hranami v kontrastních barvách. Díky dodávkám v minimálních 
množstvích a široké nabídce hran je firma Ostermann perfektním 
partnerem při realizaci těchto trendů.

Ostermann Česko spol. s r. o.
Lomnického 1705 / 9
CZ-140 00 Praha 4 - Nusle
tel.: +420 255 717 371
fax: +420 255 717 373
e-mail: prodej.cz@ostermann.eu
            prodej.sk@ostermann.eu
www.ostermann.eu

n a  v š e c h n y  h r a n y

n a  v š e c h n y  h r a n y

Aktuálním trendem jsou odvážné kombinace různých materiálů. Protože firma 
Ostermann dodává minimální množství již od 1 metru, nemusí zbýt žádný nevyu-
žitý materiál

DM 3/2019

http://www.ostermann.eu
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Vakuové sklo 
– cesta k vývoji nových oken?

Nejnovější výsledky výzkumu v oblasti využití vakuového skla ve vývoji nových oken představil Peter 
Schober, vedoucí odboru stavebního inženýrství a divize Okna Rakouské společnosti pro výzkum 
lesních produktů Holzforschung Austria (HFA) ve Vídni. Jeho prezentace ilustruje (budoucí) možnosti 
použití vakuového skla, pro které HFA právě dokončila studii proveditelnosti. „Pro tuto studii jsme 
vyvinuli sedm prototypů oken s různými způsoby otevírání: dovnitř, ven, vertikálně kyvné, výsuvné, 
otevíravě-posuvné, magneticky utěsněné okno a variabilní čtyřcestné okno. Záměrně mezi nimi chybí 
otevíravě-sklápěcí systém,“ uvádí ve své prezentaci.

Klíčovým konstrukčním rysem ve všech 
uvedených prototypech bylo použití va-
kuového skla. „Kromě vynikajících hod-
not U a nižší hmotnosti nabízí vakuové 
sklo také možnost použití jako monolitic-

ké tabule. Izolační dvojsklo 2x4 mm má 
stejnou statiku jako zasklení 1x4 mm. 
Na druhé straně vakuové sklo 2x4 mm 
má téměř stejnou statiku jako 8mm sklo. 
To znamená, že vakuové sklo nabízí vy-
sokou statickou zatížitelnost, což využí-
váme v náš prospěch. Pro vakuové sklo 
však potřebujeme velkou hloubku za-
sklení (cca 4 cm), protože okrajové těs-
nění představuje značný tepelný most. 
Navzdory tomuto omezení jsme dokázali 
vyvinout okno s vakuovým sklem s kříd-
lovým profilem 40x42 mm, který odpoví-
dá tradičnímu špaletovému oknu, avšak 
dosahuje hodnot pasivního standardu. 
Rovněž nabízí až o 30 % větší proskle-

nou plochu otvoru – se stejnými vnějšími 
rozměry okenního rámu,“ zdůvodňuje 
použití vakuového skla Schober.
Tak bylo vyvinuto například okno bez po-
hyblivého mechanického závěsu. Okno, 
vystavené jako vzorek v HFA, se ze zám-
kového mechanismu zvedne a otáčí se 
pouze v tomto bodě. Schober to ko-
mentuje: „Dřívější horizontálně otočná 
okenní křídla měla slabinu v bodě otá-
čení, protože tam se mění těsnicí plo-
cha. Zvednutím okna a jeho otočením 
posuneme otočný bod směrem vzhůru 
a pak když jej zavřeme, zasune se zpět 
do těsnicí roviny, čímž docílíme mnohem 
lepšího těsnění.“

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

Peter Schober v otevřeném prototypo-
vém okně s vakuovým sklem, vystave-
ném v HFA ve Vídni

Vnitřní pohled na vakuové sklo
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Výsuvné okno je zase „autookno“ pro 
stavební průmysl s 8mm vakuovým 
sklem, kde se pohybuje pouze vakuové 
sklo, nikoliv rám, resp. křídlo. Je ověřo-
ván zájem trhu a HFA v současné době 
testuje nejvhodnější těsnění pro použití 
s tímto systémem. Posuvná těsnění, kte-
rá se standardně používají v motorových 
vozidlech, budou vylepšena pro okenní 
technologii.
Konstrukce prototypu ven otvíravého 
okna je navržena tak, že otvor okenního 
rámu velikostně odpovídá zasklenému 
otvoru křídla. Otvory tak vytváří plnou „li-
nii“ směrem ven. Ve Skandinávii se křídla 
často otvírají směrem ven, jsou však vel-
mi malá, neboť velká křídla otvíravá ven 
se špatně zavírají kvůli velké vzdálenosti 
potřebné k dosáhnutí na kliku. Nové 
okno z HFA proto potřebovalo pohonný 
systém, který by mohl být připraven pro 
praktické použití během dvou let.
„V sedmi prototypech se nám podařilo 
vytvořit další typy otvírání, které mohou 
být dobře známé, ale ne v této jednodu-
ché konfiguraci závěsu. Následný pro-
jekt s partnery v odvětví oken, závěsů 
a těsnění byl právě schválen. Tento ná-
stupnický projekt bude zahrnovat vývoj 
až po plně funkční prototypy,“ doplňuje 
Schober.

Vakuové sklo poskytuje 
zvukovou izolaci

HFA rovněž měřila zvukovou izolaci po-
skytovanou vakuovým sklem. „Izolační 
dvojsklo 4-16-4 má akustický útlum 
o hodnotě přibližně 30 dB. Vakuové sklo 
4-41 asi 34–35 dB a okno s vakuovým 
sklem kolem 35–36 dB. Výkonnost 
vakuového skla je tedy přibližně stejná 
jako tabule laminovaného bezpečnostní-
ho skla (LBS) stejné tloušťky. Posuzovali 
jsme akustický útlum založený na stan-
dardu v rozmezí 100–3150 Hz,“ vysvět-
luje Schober. „Ale graf ukazuje, že jak-
mile se frekvence změní, vakuové sklo 
je lepší než LBS již při 1500–2000 Hz. 
Zajímavé je, že akustický útlum s tabu-
lí LBS o tloušťce 8 mm klesá přibližně 
na 1800 Hz, ale v případě vakuového 
skla až na cca 3000 Hz. Pokud se nám 
podaří přesunout tento bod poklesu na 
vyšší frekvenční rozsah, jinými slovy, 
mimo rozsah měření, způsobilo by to, 
že vakuové sklo bude mnohem lepší než 

monolitická tabule o tloušťce 8 mm. To 
je také jeden z cílů nového projektu.“
V komentáři k energetické účinnosti po-
znamenal, že vakuové sklo o tloušťce 
8 mm dosahuje vždy standard pasivního 
domu. Jen pro srovnání: při použití stan-
dardního izolačního trojskla to znamená 
tloušťku skla větší než 40 mm a o po-
lovinu vyšší hmotnost. Vakuové sklo 
kromě toho, že je tenčí a lehčí, je také 
tužší a má vyšší světelnou prostupnost.

Schober vysvětluje vývoj 
prototypu

„Dali jsme volnou ruku našemu ‚duchu 

invence‘ a vyvinuli jsme funkční proto-
typy, které můžeme ukázat. Chtěli jsme 
podnítit přemýšlení o tom, jak by moh-
la vypadat okna v budoucnu. Každý 
z našich návrhů má své silné, ale i sla-
bé stránky, své příležitosti, ale i rizika. 
Nehovoříme o ‚super-okně‘, které nahra-
dí současné otvíravé a sklápěcí systémy, 
pouze se snažíme podporovat průmysl, 
aby přemýšlel o tom, jak by okna mohla 
být navržena jinak. Vakuové sklo je jed-
nou z takových příležitostí a je komerčně 
dostupné. Okno budoucnosti může být 
nalezeno ve vývojových divizích různých 
společností a my se snažíme pouze sti-
mulovat jejich myšlení.“

Příklad jedné ze současných realizací vakuového zasklení systémem Pilkington 
Spacia™ v Hermitage Museum, Amsterdam

Výkon při různých 
frekvencích: 
LBS vs. vakuové sklo

1 Tloušťka meziskelní mezery u vakuového skla 
se pohybuje pouze kolem 0,2 mm, proto se při 
značení skladby neudává. Skutečná celková 
tloušťka vakuového skla tedy činí 8,2 mm, pro 
zjednodušení se ale používá rozměr 8 mm.
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Pro ruční soustružení dutých objek-
tů, jako jsou mísy, vázy či poháry, tzn. 
u nichž se odebírá poměrně velké množ-
ství materiálu, a to zvláště z vnitřního pro-
storu, se nejčastěji používají dlouhá sou-
stružnická dláta. Mohou to být univer-
zální nástroje složené z hlavní rukojeti, 
z menší boční rukojeti zmenšující torzní 
sílu, z tyčového držáku nástrojů, který je 
často i hloubkově nastavitelný, a z vlast-
ních výměnných nástrojů (nožů) obvykle 
vyrobených z tvrzené HSS oceli nebo 
z tvrdokovových (HW) destiček. Jejich 
výhodou je schopnost obrábět matriál do 

Jak přesně a bezpečně soustružit 
duté objekty?

Ruční soustružení dřeva je krásná umělecká práce umožňující přímý kontakt s tímto přírodním ma-
teriálem a jeho vnímání doslova všemi smysly – hmatem, zrakem, čichem, sluchem a někdy i chutí. 
Ruční soustružení dřeva je ale také činností, při které vzniká relativně velké množství objemného 
dřevního odpadu, neboť z obrobku je zpravidla odebíráno poměrně velké množství hmoty. Zvláště při 
výrobě dutých předmětů, jako jsou např. mísy, vázy či poháry. To z hlediska bezpečnosti vyžaduje 
častější uklízení pracoviště. Při použití speciálních nástrojů a v kombinaci s odsávacím zařízením či 
průmyslovým vysavačem ale můžeme tuto časově náročnou činnost výrazně zredukovat.

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

Soustružnické dláto pro obrábění dutých objektů zhotovené z ocelové trubky a uchy-
cené k lineárnímu kuličkovému pojezdu

Boční vyústění umožňuje připojit dláto prostřednictvím odsávací hadice k průmyslovému vysavači
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relativně velké hloubky i při malém průměru počátečního před-
vrtaného otvoru (zhruba od 20 mm). Nevýhodou ale je nutnost 
častého mechanického odstraňování pilin a třísek z otvoru. 
Pro soustružení dutých objektů s větším počátečním předvrta-
ným otvorem (od 40 mm) je možné použít speciální soustruž-
nické dláto s dutým tělesem zhotoveným z ocelové trubky. 
Konec trubky je tvarově upraven a je na něm vytvořeno lůžko 
pro uchycení výměnných HW nožů. Na druhém konci trubky 
je vyvedeno boční vyústění pro nasazení odsávací hadice 
průmyslového vysavače. Díky dutému tělesu dláta tak lze 
účinně odsávat třísky přímo v místě a v okamžiku jejich vzniku.
Konkrétně zde představený nástroj se používá ve spojení se 
speciálním koníkem s lineárním kuličkovým pojezdem, k ně-
muž je konec dláta připevněn. Lineární kuličkový pojezd, který 
stabilizuje dláto proti působení torzní síly, je uchycen k výškově 
nastavitelnému horizontálně otočnému kloubu a umožňuje ply-
nulý pohyb dláta ve dvou horizontálních směrech: podélném 
a příčném (ve vztahu k ose obrobku). Opačný konec dláta 
s nožem spočívá na spodní výškově stavitelné podpěře, je-
jíž součástí je také šířkově posuvná boční opěrka ovládaná 
plynule pomocí šroubu s ručním kolem. Díky ní lze přesně 
nastavit hodnotu úběru materiálu, což zvyšuje celkovou přes-
nost i bezpečnost obrábění. To je důležité zejména při výrobě 
tenkostěnných nádob. V kombinaci s šířkově přestavitelným 
koníkem (rovněž pomocí šroubu s ručním kolem) lze nástroj 
stále udržovat v rovnoběžné poloze vůči ose obrobku, anebo 
v nastaveném úhlu při obrábění šikmých (kónických) tvarů.

Konec dláta, tvarově upravený pro uchycení výměnného HW 
nože, spočívá na podpěře a opírá se o boční stranově na-
stavitelnou opěrku, která vymezuje hodnotu úběru materiálu

Tuhost a přesnost tohoto technického řešení jsou vlastnosti 
důležité zejména při soustružení tenkostěnných objektů

http://www.braz.cz
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Nádvoří firmy Gottlieb Müller v obci 
Rothrist slouží od začátku roku 2018 
jako operativní platforma pro projekty 
pozemního a inženýrského stavitelství 
tohoto podniku. Aby bylo možné efek-
tivně skladovat rozmanitý sortiment 
stavebního materiálu, rozhodla se firma 
Gottlieb Müller použít dva typy regálů: 
skladištní hala je vybavena především 
16 paletovými regály, které jsou vysoké 
3,5 metru a dlouhé 8,45 metru. Každá 
police regálu pojme tři europalety nebo 
mřížové boxy vážící vždy až 1 000 kg. 
Další skladovací místo v hale nabízí 

sedm jednostranných konzolových re-
gálů vysokých 3,64 m. Ty mají částeč-
ně konzolové spojky a police, díky nimž 
lze bez rušivých podpěrných sloupků 
skladovat kromě dlouhého zboží, jako 
jsou trubky nebo desky, též palety růz-
ných rozměrů. Další konzolové regály 
byly postaveny venku; ty chrání žárové 
zinkování před korozí. Tady dominuje 
především regálová řada dlouhá 43,5 
metru, jejíž nejsvrchnější konzola je 
provedena formou střešních konzol: Ty 
nesou na každé straně mírně skloněnou 
stříšku hlubokou 2,7 metru. Zde ulože-

ný dřevěný materiál je tak chráněn proti 
přímému vlivu srážek. Konzoly všech 
regálů mají nosnost 1 200 kg na jedno 
rameno.
Celkem může být ve skladu umístěno 
kromě dlouhého zboží cca 2 000 pa-
let. Gottlieb Müller již v minulosti pou-
žíval regálové systémy od společnosti 
OHRA. Tato firma se sídlem v Kerpenu 
u Kolína nad Rýnem je evropským líd-
rem a specialistou na konzolové regály. 
Vedle kvality regálů – výroba plnostěn-
ných, za tepla válcovaných ocelových 
profilů umožňuje vysokou nosnost 
a úzkou konstrukci – věří firma Gottlieb 
Müller i odbornému umu kvalifikova-
ných odborníků ze společnosti OHRA. 
Ti upraví každý regálový systém na přání 
specifickým požadavkům a podmínkám 
příslušného zákazníka.

Další informace:

OHRA Regalanlagen GmbH
Alfred-Nobel-Straße 24-44
D-50169 Kerpen (bei Köln)
Obchod Česká republika
Mazourova 1
Brno 636 00
Tel.: +420 530 324 688
Mobil: +420 776 024 121
E-mail: tichy@ohra.de
www.ohra.cz

Švýcarský stavební podnik Gottlieb Müller vybavil svůj nový sklad sta-
vebního materiálu, nářadí a nástrojů konzolovými a paletovými regály 
od společnosti OHRA. 16 paletových regálů v nové skladištní hale po-
skytuje místo pro palety a mřížové boxy. Konzolové regály instalované 
uvnitř i venku, částečně vybavené konzolovými spojkami a policemi, 
dovolují flexibilně skladovat pohromadě dlouhé zboží, palety, mřížové 
boxy a zboží bez pomůcek k nakládání. Nový sklad zásobuje nejen firmu 
Gottlieb Müller AG, ale i další tři dceřiné podniky. Nově vytvořené vysoké 
skladové kapacity soustředěné na jednom místě umožňují kratší trasy 
a hladší logistické procesy.

Efektivní skladování 
stavebního materiálu a nářadí

Konzolové regály chráněné žárovým zinkováním na nádvoří firmy Gottlieb Müller 
v obci Rothrist. Foto: archiv OHRA

http://www.ohra.cz
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Aká je tvoja [eco] bilancia? 
Induline LW-722 [eco]

V dôsledku neustáleho hľadania nových alternatívnych zdrojov 
energie zohráva trvalá udržateľnosť čoraz významnejšiu rolu pri 
procese vyvíjania nových produktov. Svojich prívržencov si získava 

aj vo svete profesionálneho spracovania drevených okien a vchodových dverí: Významný výrobca 
náterových systémov (nielen) na ochranu dreva, firma Remmers, je v tomto ohľade skutočným 
priekopníkom, pretože ako prvá uviedla na trh jedinečný produkt pre profesionálne spracovanie – 
Induline LW-722 [eco], ktorého základom sú spojivá získané z obnoviteľných surovín, ktoré v tomto 
prípade úplne nahradili bežne používané fosílne suroviny.

Pri výrobe 20 l plechovky Induline LW-
722 [eco] ušetríme v porovnaní s bež-
ným lakom asi 4 l ropy. Čím vyšší bude 
dopyt a teda aj produkcia produktov 
s vyrovnanou ekologickou bilanciou, 
tým viac budú fosílne suroviny nahrádza-
né obnoviteľnými surovinami z biomasy. 
Zákazníci tak svojím vedomým rozhod-
nutím používať produkty z udržateľných 

zdrojov prispievajú k obrazu životného 
prostredia budúcnosti. 
Induline LW-722 [eco] je správnou 
voľbou v prípade povrchovej úpravy dre-
vohliníkových okien, ktoré týmto jedineč-
ným náterom získajú tak opticky ako aj na 
dotyk vlastnosti nábytkových plôch. A za-
tiaľ čo drevo v interiéri vyčaruje v príbytku 
útulnú atmosféru, z vonkajšej strany sú 
okná perfektne chránené pred poveter-
nosťou vďaka hliníkovej konštrukcii, čím 
získate prakticky bezúdržbové drevené 
okná. Táto vodouriediteľná transparent-
ná povrchová úprava je odolná proti UV-
žiareniu, nežltne, nezvýrazňuje  kresbu 
dreva a zachováva jeho svieži vzhľad. 

Výhody pre zákazníka

 Vhodný na použitie na listnaté a ihlič-
naté dreviny pre drevohliníkové okná

 Aplikácia v jednej alebo viacerých 
vrstvách

 Odolný proti UV žiareniu, zachováva 
si farebný odtieň

 Nezvýrazňuje kresbu dreva a eliminu-
je žltnutie dreveného podkladu

 Dobrá rozlievateľnosť a nelepivosť
 S vyrovnanou ekologickou bilanciou – 
pri výrobe spojív boli fosílne suroviny 
v úplnej miere nahradené obnoviteľ-
nými surovinami

 Rozhodnutím 
pre Induline 
LW-722 [eco] 
p r i s p i e v a t e 
k šetreniu zdrojov 
a životného prostredia, 
zníženiu skleníkových plynov v ovzdu-
ší a podporujete myšlienku trvalej 
udržateľnosti.

Suroviny Výrobný proces Výsledný produkt

Fosílne suroviny Bežné produkty

Obnoviteľné suroviny Produkty s obsahom spojív z biomasy

O množstve rozhodujete vy!
Vaše rozhodnutie určuje podiel 

udržateľných surovín v produktoch

Remmers s.r.o. 
tel.:+421 919 439 555
e-mail: svocak@remmers.sk
FB: facebook.com/remmersSVK
www.remmers.com

http://www.remmers.com
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Na základe tohto a aj vďaka odbornosti 
našich zamestnancov a vynikajúcemu 
technickému zázemiu vieme ponúknuť 
riešenia povrchovej úpravy aj na tie naj-
náročnejšie projekty.

Týždeň otvorených dverí

Pri tejto príležitosti ADLER Slovensko 
s. r. o. organizuje v mesiaci apríl Týždeň 
otvorených dverí. Počas celého týždňa 
sme na každý deň pre vás pripravili zaují-
mavé prednášky, kde sa dozviete nielen 
veľa teoretických informácií o povrcho-
vej úprave dreva, ale súčasťou progra-
mu budú aj praktické ukážky, ktoré 
predvedú naši kolegovia z technického 
oddelenia. Samozrejme, budete mať 

možnosť vyskúšať si jednotlivé systémy 
povrchovej úpravy aj sami.

Čakajú na vás zaujímavé témy školení:
 Moridlá a lakovanie v interiéri
 Vysoký lesk a špeciálne efekty
 Celodrevené a drevo-hliníkové okná
 Drevostavby a bezúdržbové systémy 
na fasády

 Ako renovovať okná?

Naši verní zákazníci budú samozrejme 
pozvaní prostredníctvom svojho ADLER 
obchodného zástupcu. Neodmietneme 
však ani ďalších prípadných záujemcov, 
ktorí by chceli nové technické centrum 
osobne navštíviť. V prípade záujmu nás, 
prosím, kontaktujte. 

O podrobnejšom programe vás budeme 
včas informovať. Tešíme sa na stretnutie 
s vami už čoskoro!

ADLER Slovensko 
otvára nové technické centrum!

Spoločnosť ADLER Slovensko s. r. o. svojim zákazníkom ponúka nielen svoje prvotriedne produkty 
na povrchovú úpravu dreva, ale aj perfektný servis. Naše služby pre vás, našich zákazníkov, neustále 
zlepšujeme a práve preto sme sa rozhodli posunúť zákaznícky technický servis na novú úroveň. 
Aby sme vaše požiadavky vedeli spracovať rýchlejšie a efektívnejšie, investovali sme svoju snahu 
i prostriedky do zriadenia technického centra, ktorého súčasťou je aj moderná pretlaková lakovňa 
spojená so sušiacou komorou, v ktorej vieme vytvoriť vhodné podmienky zhodné s podmienkami 
v moderných priemyselných linkách. Nové technické centrum zároveň ponúka omnoho viac priestoru 
pre školenia a praktické ukážky povrchovej úpravy produktmi ADLER. 

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

http://www.adler.sk
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KR SPIN 46 je nová horizontální trám-
cová pila pro řezání panelů tak, aby 
uspokojila jak sériovou výrobu, tak 
i jednorázovou (kusovou) výrobu. Díky 
inovativnímu a patentovanému systé-
mu ROTOMATIC automaticky přesu-
ne pruh z prvního podélného řezu na 
příčný řez, a tak produktivita a přesnost 
hotového obrobku nezávisí na operáto-
rovi. Jediným úkolem obsluhy je odebí-
rat hotové obrobky ze stroje.
KR SPIN 46 s řeznou linií 4600 mm 
a hloubkou 4100 mm se vyznačuje vy-
sokou výkonností a spolehlivostí. V tom-
to typu stroje je použita technologie 
zahrnující lineární vedení a řízené osy. 
Cílem těchto inovativních technických 
řešení je dosažení vysokého výkonu 
a zároveň maximální přesnosti, a to 
bez ohledu na zvláštní vlastnosti nového 
KR SPIN 46, jako je ergonomie, malé 
rozměry stroje a velká jednoduchost po-
užití. Základna celého stroje se skládá 
ze dvou elementů a to z hlavní a sekun-
dární základny, které jsou mezi sebou 
propojeny. Tato mostová konstrukce je 
schopná vytvářet protipůsobící sílu proti 
silám vytvářeným přítlačným trámcem 
a hmotností stohu řezaného materiálu 
s výškou do 72 mm. Hlavní základna 
rovněž slouží jako podpěra pro pilový 
vozík, a tím eliminuje možnost případ-
ných vibrací, což pozitivně přispívá na 
výslednou kvalitu řezu.
Pohyb pilového vozíku je dosažen pře-
vodem s ozubeným a pastorkovým sys-

témem, 
který za-
ručuje niž-
ší hluk řezacího cyklu, 
výrazně snižuje vibrace 
a umožňuje postup vždy 
plynule a konstantně s na-
stavitelnou rychlostí až 50 m/min. 
Umístění posunovače probíhá vždy 
pod přímým dohledem řídicí jednotky 
stroje, která pro zjištění polohy používá 
magnetický čtecí systém.
Stroj je standardně vybaven 8 kleš-
tinami s pneumatickým nastavením 
optimálního přítlaku na základě druhu 
řezaného materiálu. Čtyři z těchto osmi 
kleštin jsou součástí výše zmíněného 
systému ROTOMATIC. Tento systém 
otočení a přesunutí dílce na levou stranu 
stroje funguje při pořezu tabulí o maxi-
mální šířce 3200 mm (minimální šířka je 
600 mm). Maximální velikost podélné-
ho proužku tabule, který se má otáčet, 
je 1300 mm (minimální velikost podél-
ného proužku pro otáčení je 70 mm).
Stroj je též vybaven speciálním pro-
gramem pro softformingové a postfor-
mingové řezy s maximálním nastave-
ním přesahu předřezového kotouče na 

45 mm. Dále 
je možné na KR SPIN 46 vykonávat 

i drážkování a vnitřní řezy.
Celé nářezové centrum je počítačově 
řízené a ovládané prostřednictvím 15“ 
barevné dotykové obrazovky pro úplné 
automatické programování nářezových 
plánů s optimalizováním pohybem pří-
slušných os (přítlačný trámec, pilová 
jednotka, boční zarovnávač). Zároveň 
na základě výšky řezaného materiálu 
optimalizuje přesah pilového kotouče 
pro dosáhnutí ideálního řezného úhlu 
a tím i nejvyšší kvality řezné hrany.
Na přání může být stroj vybaven dvěma 
čelními zdvihacími stoly se synchroni-
zovaným zvedáním a s bočním ručním 
nastavením, poháněnými lineárními 
motory, které umožňují nakládání a ná-
sledné vykládání panelových stohů.
Video je dostupné na www.youtube.
com pod názvem KR Spin rotomatic 
by Fimal.

Výrobce: Fimal srl
Prodejce: Braz Technologie, s.r.o.

Nářezové centrum KR SPIN 46

Project 485 je pětiosé obráběcí cen-
trum pro pokročilé výrobce nábytku, 
určené pro opracování všech druhů 
panelů a masivního dřeva. V nabídce 
je ve 2 délkových verzích s pracovní 
oblastí 3220 a 5170 mm a maximální 

konfiguratelností nástrojových zá-
sobníků pro nejvyšší výkonnost 

při každém druhu opracování. 
Toto CNC se vyznačuje vyso-

kým výko-
nem, fle-
xibilitou 

a modularitou. Zákazník si může vybrat 
až z 8 sad konfigurací. Project 485 je 
kromě výroby nábytku určen také k pro-
dukci okenních rámů, oken a dveří.
Project 485 je obráběcím centrem 
s tzv. otevřenou strukturou s „konzolo-
vým“ nosníkem. Hlavní předností této 
otevřené struktury je větší variabilita 
v šířce opracovávaných dílců. Všechny 
posuny jsou s lineárním vedením s pře-
dinstalovanými lineárními ložisky s dvo-
jitým těsněním zamezujícím prachové-
mu znečištění vnitřku ložisek. Tento 
systém zaručuje neomezenou a tr-

valou životnost 

bez nutnosti údržby. Pracovní stůl je 
rozdělen ve dvou zónách A a B – za-
tímco stroj pracuje v jedné zóně může 
obsluha nakládat kus v pásmu druhé 
zóny. Pracovní oblast tohto stroje je 
3220 mm nebo 5170 mm v ose X, 
2000 mm v ose Y a 200 mm v ose 
Z. Vrtací hlava tohoto stroje je vybavena 
16kW elektrovřetenem a zásobníkem 
nástrojů, kde si zákazník může zvolit až 
32 vrtacích vřeten. Dále je stroj vy-
baven pilovým kotoučem o průměru 
125 mm. Maximální rychlost během 
opracování v osách X a Y je 40 m/min 
a 25 m/min v ose Z. 

Výrobce: Masterwood
Prodejce: Braz Technologie, s.r.o.

Pětiosé CNC obráběcí centrum Masterwood Project 485
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Nářezové centrum KR SPIN 46
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I když největší novinky letošního roku 
připravuje koncern LEITZ k prezenta-
ci na veletrh LIGNA 2019, která se 
uskuteční na konci května v Han noveru, 
přesto již od ledna 2019 uvádí na trh 
několik zásadních inovací již osvědče-
ných konstrukcí svých nástrojových sys-
témů. Pokračování úspěšných prodejů 
pilového kotouče WhisperCut s dia-
mantovými břity určeného pro univer-
zální formátování různých typů materiálů 
tak bylo doplněno do kompletní sady 
předřezovými pilovými kotouči stej-
ného typu WhisperCut, tj. s diaman-
tovými břity a skupinovým ozubením. 
Výborných kvalitativních výsledků 
řezu je dosahováno jak u všech typů 
laminovaných i dýhovaných dřevotřís-
kových desek, tak i u masívu, překližky, 
voštinových desek a desek na bázi ter-
moplastů. Tyto výborné výsledky garan-
tuje skupinové ozubení diamantových 

břitů a laserové ornamenty, vyplněné 
tlumicí hmotou. Povlakovaný obvodový 
věnec tělesa pilového kotouče pak za-
braňuje jakémukoliv nežádoucímu na-
lepování třísky na těleso. Vysoká sta-
bilita tělesa je zabezpečená poměrem 
šířky zubu k tloušťce tělesa v poměru 
3,2 mm/2,4 mm. Šířka zubu 3,2 mm 
umožňuje pak spolupráci při formátová-
ní se všemi běžnými předřezovými pilo-
vými kotouči, ale nejlepších výsledků 
se právě dosahuje v kombinaci s no-

vými předřezovými pilovými kotouči 
WhisperCut, které jsou nabízeny v prů-
měrech D=80 mm, 100 mm, 120 mm 
a 125 mm s upínacími otvory d=20 mm 
nebo 22 mm. Velmi pevně napájené 
diamantové břity garantují bezkonku-
renčně dlouhou životnost a nejlepší 
hospodárnost. Hlavní pilový kotouč 
WhisperCut je nabízen v průměrech 
D=250 mm, D=303 mm a D=350 mm.
Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o.

Formátovací sada pilových kotoučů WhisperCut s diamantovými břity

„Trvale udržitelné stavění se v posledních letech stalo tren-
dem. Ve společnosti Pfleiderer používáme na naše výrobky 
všeobecně pouze dřevo z certifikovaného a trvale udrži-
telného lesního hospodářství,“ vysvětluje Claus Seemann, 
vedoucí oddělení produktového managementu společnos-
ti Pfleiderer. „Navíc používáme při výrobě našich desek 
LivingBoard pojivo, které je 100% bez formaldehydu. Tím 
má dřevotřísková deska mimořádně nízké emise a zajišťuje 
dobré klima v obytných a komerčních prostorách.“
Kromě zodpovědného výrobního procesu vyhovuje deska 
LivingBoard od společnosti Pfleiderer svými stavebně-
-fyzikálními vlastnostmi i vysokým požadavkům moderní 
dřevostavby. Proto je vhodná zejména pro konstrukce dře-
věných rámů a vnitřní výstavbu, jakož i montované domy 
z prefabrikátů. „LivingBoard lze použít nezávisle na jejím 
směru. Navíc nabízí o 80 % vyšší pevnost v ohybu napříč 
ke směru vzniklém při výrobě,“ uvádí pan Seemann. 
Trvanlivá dřevotřísková deska se vyrábí ve čtyřech prove-
deních. V případě provedení typu P5 se výrobek používá 
i ve vlhkých prostorech a může se tam použít i jako nosný 
dřevěný materiál. S nebroušeným povrchem contiprotect 
vyvinula společnost ještě další dvě provedení k použití v drs-
ných a nepříznivých podmínkách: „Deska LivingBoard face 
contiprotect typů P5 a P7 z hrubých třísek absorbuje díky 
svým vlastnostem vlhkost podstatně zpomaleně, a proto se 
může použít i na nosné prvky,“ vysvětluje Claus Seemann.
Deska LivingBoard se skládá z čerstvého dřeva, jako je 
smrk a jedle, jakož i vedlejších produktů pilařského závo-
du z lesních dřevin certifikovaných FSC® nebo PEFC™ 
(FSC-C011773, PEFC/04-32-0828). Díky slepení bez for-
maldehydu jsou hodnoty emisí přírodního stavebního mate-
riálu o 70 % nižší, než je zákonný mezní limit E1. Při celkově 

nízkých emisích VOC bylo skupině výrobků LivingBoard 
uděleno environmentální ocenění „Modrý anděl“. Materiál 
tak splňuje vysoké nároky na kvalitu vzduchu v místnosti 
a představuje alternativu k deskám OSB. Kromě toho získala 
dřevotřísková deska certifikát „Premium Qualität“ (prémiová 
deska) od zaregistrovaného spolku Qualitätsgemeinschaft 
Holzwerkstoffe e.V. (Společenství pro kvalitu dřevěných 
materiálů, registrovaný spolek). Jako přední organizace 
zaměřená na zodpovědnou výstavbu zahrnula Německá 
společnost pro trvale udržitelnou výstavbu (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)) výrobky 
společnosti Pfleiderer do svého navigátoru, renomovaného 
systému informací o materiálech DGNB. 

Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH
Prodejci: viz www.pfleiderer.com

Pfleiderer výrobky Green Living pro zdravé bydlení a ekologickou stavbu

http://www.leitz.org
http://www.pfleiderer.com


DM 3/2019

novinky

20

Český výrobce automatických kotlů 
MultiBio vyrábí drtič dřevotřísky pro 
úpravu paliva ke kotlům MultiBio MB 
300 – MB 400 PLCS. Drtič má velmi 
malou spotřebu energie ve výkonech 
3 kW nebo 4,4 kW/hod. Dle zvole-
ného výkonu motorů zvládá připravit 
za hodinu až 500 kg drtě, kterou je 
možné při splnění podmínek vyhlášky 
415/2012 sb. legálně spalovat. Video-
ukázky z provozu drtiče je možné 
shlédnout na Youtube při zadání vy-
hledávacích slov MultiBio drtič.
Hlavní výhodou drtiče je lehká kon-
strukce, široká nožová lišta a přesné 
zaměření výrobku na dřevotřískové 
desky, které se oproti masivnímu dřevu 

drtí s menším nárokem na potřebnou 
sílu, a tak může být drtič osazen relativ-
ně malými motory a nemusí být osazen 
spodním kladívkovým drtičem.

Výrobce a prodejce: Petrojet Trade s.r.o.

Úsporný a výkonný drtič na dřevotřísku MultiBio

Specialista na hrany, firma Ostermann, 
výrazně rozšířil svůj sortiment technic-
kých profilů. Nyní má ve své nabídce 
oblíbené konstrukční profily v mnoha 
různých nových rozměrech. Vybrané 
varianty jsou nyní k dostání též v tren-
dovém barevném provedení „Černý 
elox“. Kromě nich jsou k dispozici nová 
korpusová těsnění, která se dají zpra-
covávat na olepovačce, a také pre-
zentační profil. Díky rozšíření logistiky 
v Bocholtu má nyní firma Ostermann 
konečně více skladové plochy i pro 
technické profily. Díky tomu se mohla 
věnovat všem přáním zákazníků a zařa-
dit do svého již tak bohatého sortimen-
tu nové rozměry, nové barvy a nová 
řešení profilů.
Nové konstrukční profily
Jen samotná nabídka konstrukčních 
profilů byla rozšířena o více než 70 
položek. Dostupné jsou tak například 
mnohé úhlové, L, U, nebo H profily 
v dalších rozměrech pro ještě více 
formátů desek a použití. Zapomenout 
nesmíme ani na nový jekl, který je 
k dispozici ve dvou površích a šesti 
rozměrech.
Nové povrchy
V nábytkářství je právě teď nanejvýš 
oblíbená kombinace černého kovu 
s dřevěným povrchem. S novým 
povrchem „Černý elox“ nabízí firma 
Ostermann vhodná řešení pro kreativ-
ní realizaci tohoto trendu při výrobě ná-
bytku. Kromě něj máme velké množ-
ství oblíbených variant profilů nyní též 

s povrchem „Bílý“ (RAL 9016 prášková 
barva) a také bez povrchové úpravy. 
Praktické: Těsnění korpusů zpra-
covatelné jako nábytková hrana
Díky zapustitelným těsnicím páskám, 
které se při najetí olepovačkou přes-
ně sklopí do dvou vodicích kanálů, 
lze rychle a jednoduše strojově osa-
zovat Ostermann korpusová těsnění. 
Přítlačné válečky stroje dokážou ob-
sáhnout povrch v celé ploše a pevně 
jej přitlačit k desce. U jedné varianty 
umožňují flexibilní těsnicí pásky do-
konce použít profil na desku o tloušťce 
od 16 do 19 mm.
Speciální tip: Prezentační profil
Prezentační profil vyvinula firma 
Ostermann speciálně pro interiéry 
prodejen. Zkoseně zasazená dráž-
ka v půlkruhovém hliníkovém profilu 
umožňuje rychle zasunout a vyměnit 
cedulky se jmény a názvy, cenami 
nebo informacemi. V úvahu tady připa-

dá celá řada dalších použití, například 
pro konferenční stoly, pro veletržní ex-
pozice nebo gastronomii.
To nejlepší nakonec: Dva nové těs-
nicí profily
Svou cestu do sortimentu firmy 
Ostermann si ke stávajícímu korpu-
sovému těsnění nyní našly  také sa-
molepicí trubková těsnění a univer-
zálně použitelný těsnicí profil, který 
lze použít i jako těsnicí soklovou lištu 
nebo jako těsnění pro napojení ke stě-
ně nebo styčných míst mezi stěnou 
a korpusem.
Ucelený přehled celého sortimentu 
přináší nový prospekt firmy Ostermann 
nazvaný „Technické profily“. Ten fir-
ma Ostermann zašle na vyžádání, ale 
k dispozici je též na webových strán-
kách www.ostermann.eu buď jako 
katalog k prolistování, nebo jako pdf 
soubor ke stažení.
Prodejce: Ostermann Česko spol. s r.o.

Technické profily

http://www.multibio.eu
http://www.ostermann.eu
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Současným trendem je nábytek s patinou nebo s viditelnými 
stopami po používání. Vytváří atmosféru a i moderním inte-
riérům dodává na zvláštní autentičnosti. Firma Ostermann 
má pro výrobu takového nábytku vhodné hrany. 
V době, kdy se náš svět neustále zrychluje, kdy jsou naše 
možnosti komplexnější a realita se stává čím dál víc digi-
tální, toužíme mít v našich domovech často něco starého, 
známého a nostalgického. Toužíme po nábytku s příběhem. 
Ovšem ne každý chce mít ve svém bytě zatuchlou komodu 
nebo starou kredenc po babičce. Díky aktuálně žhavým 
povrchům ve vintage vzhledu a vhodným hranám a kování 
od firmy Ostermann lze vyrobit moderní nábytek, v němž 
se snoubí naše touha po nostalgii s moderní funkčností. 
Vzhled dřeva s patinou
Barva je vybledlá nebo se odlupuje, na mnoha místech do-
konce prosvítá spodní dřevo. Tmavé škrábance a rýhy do-
svědčují, že tenhle povrch má už svá nejlepší léta za sebou. 
Díky ABS hraně „Vintage struktura dřeva“ od firmy Ostermann 
lze hravě a snadno docílit toho, aby nábytek vypadal opotře-
bovaně. Hranu dodáváme v rozměrech 23, 33, 43 a 100 
x 1 mm.
Staré železo
Rezavé prvky na nábytku aktuálně vůbec nepatří do starého 
železa. Mají však jednu nevýhodu: Rez pouští barvu, drolí 
se a někdy dokonce čile rezaví dál. Proto nepřekvapí, že 
existuje velké množství povrchů nábytku s dekorem rzi, 
které imitují jedinečný vzhled a originální hmatové vnímání. 
Firma Ostermann tady doporučuje ABS hranu „Ceramic 
rusty struktura kamene“. Dodáváme ji v rozměrech 23, 
33, 43 i 100 mm a v tloušťkách 1 a 2 mm. 
Dub se stopami opotřebení
Kdo chce vyrobit nábytek s méně viditelnými stopami opotře-

bení, ten by se měl určitě podívat na ABS hranu „Vintage dub 
se strukturou dřeva“. Na ní byl použit klasický ztmavený dekor 
dubu s decentními tmavými „rýhami“. Hrana navíc okouzluje 
nejen svým realistickým vzhledem, ale i neobvyklým haptic-
kým účinkem reálně působící struktury dřeva. Dodáváme ji 
v šířkách 23, 33, 43 a 100 mm a v tloušťkách 1 a 2 mm. 
Hrany všech délek od 1 metru
U nábytkových hran v trendy dekorech se vyplatí vždy ob-
jednávat po metrech, neboť se tím dá ušetřit nepotřebné 
zbytkové množství a drahé náklady na skladování. Pro truh-
láře/stolaře, kteří potřebují jiné než standardní šířky hran, 
nařeže firma Ostermann z šíře 100 mm jakoukoli libovol-
nou šíři na přání. Objednané zboží odesíláme ještě tentýž 
den. Pro zákazníky vede cesta do e-shopu Ostermann přes 
www.ostermann.eu.

Prodejce: Ostermann Česko spol. s r.o.

Vybrané hrany ve vintage vzhledu

Nabídka standardních těsnicích flexibil-
ních kartáčků pro posuvné aplikace se 
nyní rozšiřuje o speciální šikmý kartá-
ček MESHLOCK. Standardní flexibilní 
kartáčky do drážky, popř. samolepicí 
jsou variabilní produkty, které se velmi 
dobře uplatňují jako těsnění posuvných 
aplikací: oken, dveří, nábytku (skříně), 
balkónů, lodžií, jsou vhodné i pro rolo-
vací a stínicí aplikace a mnoho dalších. 
Flexibilní kartáčky jsou velmi oblíbené 
pro snadnou a rychlou aplikaci (pře-
devším samolepicí varianty), vyrábějí 
se z polypropylenu ošetřeného siliko-
nem, jsou UV stabilní, vodě a plísním 
odolné a mají vynikající tvarovou paměť 
a životnost.
MESHLOCK – unikátní produkt vyro-
bený rovněž z vysoce kvalitního poly-
propylenu, do vytlačované plastové 
základny šíře 5 mm je pod úhlem 45° 
vložen (svářením) UV stabilní monofi-

lamentní polypropylenový vlas. Výška 
kartáčku může být 12 nebo 10 mm, 
na zakázku může být vyroben až do 
výšky 17 mm. Kartáčky MESHLOCK 
se vkládají do drážek plastových pro-
filů zástěn proti hmyzu, drží zástěnu 
v drážce, a tak nedochází k deformaci 
zástěny ani při vysokém větru a tur-
bulencích. MESHLOCK samozřejmě 
výborně zatěsňuje a zadržuje hmyz. 

Tento šikmý flexibilní kartáček vyro-
bený pod úhlem 45° nejlépe funguje 
v kombinaci se standardním kartáčkem 
(obr. 1), nebo se kombinují 2 šikmé 
kartáčky různé výšky, např. 10 a 12 mm 
(obr. 2). Kartáčky jsou dodávány v návi-
nu 500 m na cívce, barva černá. 

Výrobce: Reddiplex Limited (UK)
Distribuce: Okentěs, spol. s r.o.

Speciální šikmý flexibilní kartáček MESHLOCK na sítě proti hmyzu

obr. 1

obr. 2

http://www.ostermann.eu
http://www.okentes.cz
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Perdix – 205 
Čistič lepidel a mastnot

Perdix – 205 Čistič lepidel a mast-
not je směsí organických rozpouš-
těděl, která rychle odstraňuje zbyt-
ky lepidel, nánosy olejů a mastnoty 
z většiny povrchů. Je vhodný k pou-
žití na kov, lak, sklo, gumu, většinu 
plastů, čalounické tkaniny, záclony, 
koberce, rolety, různé další tkaniny. 
Rozpouští olej a mastnotu (špínu), 
po aplikaci je lze jednoduše 
setřít. Zbytky čističe se od-
paří bez zanechání stop. 
Nevyžaduje tedy opla-
chování a nezanechá-
vá lepkavé zbytky, 
které by způsobily 
opětovné zne-
čištění.
Prodejce: 
DISTRIMO 
s.r.o.

Na straně 8 tohoto vydání DM představujeme zvedací zařízení LJV pro televizi 
ukrytou ve skříňce či komodě. Pro rozšíření informací zde doplňujeme hlavní 
technické vlastnosti a parametry. Zvedací systém se dodává ve dvou veli-
kostech: LJV 650 se zdvihem 650 mm a LJV 1000 se zdvihem 1000 mm.

 Dynamické zatížení 
60 kg

 Statické zatížení 70 kg
 Rychlost vysunutí při 
plném zatížení 25 sec

 Provozní napětí 110/ 
230 V

 Krytí IP20
 Zdvih 650 mm; 1000 
mm

 Zatažená délka 570 
mm; 810 mm

 Materiál zvedáku práš-
kově lakovaná ocel

 Ovládání pomocí dál-
kového IR ovladače

Prodejce: LJV TRONIX, s.r.o.

Moderní zvedací zařízení LJV pro neviditelnou TV

GENIUS kombinuje bezpečnosť mechanického viacbodo-
vého zámku s komfortom modernej elektroniky. Na dosiah-
nutie tohto cieľa je systém vybavený integrovanou riadiacou 
elektronikou a výkonným prevodovým motorom. Toto dvere 
uzamkne a odomkne veľmi rýchlo a ticho a poskytuje do-
konalé utesnenie. GENIUS možno kombinovať s riadiacimi 
systémami prístupu a mnohými ďalšími aplikáciami a otvára 
širokú škálu možných individuálnych riešení pre súčasné 
súkromné obytné budovy alebo sofistikované komerčné 
alebo priemyselné budovy.
Chytré súpravy Plug-and-Play: Jednoduchšie efektív-
nejšie
Vďaka vopred pripraveným súpravám Plug-and-Play môžete 
získať všetky potrebné súčasti GENIUS s jedným objed-
návacím číslom – pre vstupné dvere všetkých rámových 
materiálov a so širokou škálou prefabrikovaných kompo-
nentov. To zabezpečuje rýchly a nekomplikovaný proces 
od objednávky až po uvedenie do prevádzky. Súpravy je 
možné pomocou doplnkových súprav modulárne rozšíriť 
napr. o funkciu WLAN alebo io-homecontrol.
Výhody:

 Nie je potrebný kvalifikovaný elektrikár
 Bezchybné objednávanie a inštalácia
 Rýchla inštalácia/montáž
 Všetky komponenty sú vopred pripravené na montáž s káb-
lovými prípojkami a kódovanými konektormi

 Bezpečné proti prepólovaniu, zacvakávacie, odolné proti 
otrasom

 Modulárna stavebnica
Výrobca: SIEGENIA
Predajcovia: viď www.siegenia.com/sk

GENIUS: Plne motorizované riešenie pre väčšie pohodlie a bezpečnosť s optimálnym tesnením

DM 3/2019

setřít. Zbytky čističe se od
paří bez zanechání stop. 
Nevyžaduje tedy opla-
chování a nezanechá-chování a nezanechá-chování a nezanechá
vá lepkavé zbytky, 
které by způsobily 
opětovné zne-
čištění.
Prodejce:
DISTRIMO 

Základná súprava 
pozostáva z:
1 – GENIUS viacbodový 

uzáver s namontovaným 
motorom

2 – Magnet na strane rámu 
pre „Reed“ kontakt 

3 – Napájací zdroj
4 – Káblová priechodka
5 – Systém kontroly 
 prístupu

http://www.distrimo.cz
http://www.neviditelnatv.cz
http://www.siegenia.com/sk
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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.primeboard.pfleiderer.com
http://www.imaczech.cz
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V minulém vydání DM jsme představili konstrukci dřevěných domů 
stavebního systému X-houses®, vyvinutého brněnskou společností 
Xnergie s.r.o., jejichž statiku na rozdíl od dřevostaveb jiných vý-
robců zajišťují vnitřní příčky z CLT panelů, vzájemně spojených 
do tvaru písmene „H“. Nenosné obvodové stěny, strop a podlaha 
jsou zateplené speciální vícevrstvou reflexní izolací, která musí 
být vždy aplikována v oboustranné vzduchové mezeře, která je 
z vnitřní strany nevětraná a z vnějšku větraná. Tomuto požadavku 
přizpůsobená konstrukční skladba obvodového pláště pak podle 
jednatele Michala Bílka, mimo samotné izolační funkce, navíc 
napomáhá zpříjemňovat vnitřní klima v místnostech při řízeném 
větrání decentrálními jednotkami s rekuperací tepla.

Obytné dřevostavby na principu 
antických staveb – větrání a chlazení

Autor: Ing. František Novák 
z technických podkladů Xnergie s.r.o.

Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv Xnergie s.r.o.

Decentrální větrání 
s rekuperací tepla

Pro řízené větrání objektů se v součas-
né době jak známo používají dva druhy 
větracích systémů (centrální jednotky 
s potrubními rozvody po domě nebo 
decentrální jednotky do každé místnosti 
bez potrubních rozvodů), z nichž každý 
má podle tvůrce stavebního systému 
X-houses® Michala Bílka své příznivce 
a odpůrce. V případě řízeného větrání 
svých domů se proto firma rozhodla 
uplatnit decentrální (lokální) jednotky, 
a to ze dvou hlavních důvodů. „V potrubí 
centrálních jednotek se hromadí prach, 
který společně s vodní párou tvoří vyni-

kající prostředí pro bujení plísní, zejména 
pak ve spojích. Při tom nepomůže ani 
nákladné postříbřené potrubí, protože 
stříbro velmi brzy oxiduje a zoxidované 
už proti plísním nefunguje. A navíc jeho 
čištění je většinou velmi komplikova-
né nebo úplně technicky neřešitelné. 
Druhým velmi důležitým faktorem bylo, 
že centrální jednotky musí foukat stále 
do všech místností v celém domě bez 
ohledu na to, jestli je v místnosti vzduch 
ještě vydýchaný nebo už čerstvý. Nějaká 
jednoduchá regulace možná není a po-
kud existuje, tak velmi drahá a složitá“ 
upřesňuje M. Bílek s tím, že firma pro 
své dřevostavby zvolila speciální de-
centrální jednotky od svého zahranič-

ního partnera, fungující v rovnotlakém 
režimu, které mají rekuperační výměník 
s účinností 85–93 % v závislosti na 
otáčkách ventilátorů. Rovnotlaký režim 
znamená, že větrací jednotka má dva 
ventilátory (přívodní a odtahový), které 
pracují současně (viz obr. 3). „Nejedná 
se tedy o systém typu – chvíli foukám 
ven, teplým vzduchem nahřeji nějakou 
vložku a až je nahřátá, tak foukám přes 
ni zase dovnitř a teplem vložky přiváděný 
vzduch přihřívám, ale jde o systém dvou 
stálých protichůdných proudů vzduchu,“ 
upřesňuje jednatel funkci jednotky, opat-
řené unikátním měděným výměníkem. 
Tvoří jej 16 vzájemně sousedících ko-
mor, kdy komorami 1, 3, 5, 7 atd. je při-

Obr. 1, 2 Řízené větrání dřevostaveb X-houses® zajišťují decentrální jednotky s rekuperační účinností 85–93 % v závislosti na 
otáčkách ventilátorů…
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váděn čerstvý vzduch a komorami 2, 4, 6, 8 atd. je odváděn 
vzduch z místnosti, přičemž přes tepelně vodivé stěny komor 
(součet teplo směnných ploch je bezmála 2 m2) si oba prou-
dy předávají teplo. A čím pomaleji vzduch v komorách proudí, 
tím více tepla se předá a tím vyšší je účinnost rekuperace (viz 
obr. 4). Intenzitu větrání neboli rychlost proudění vzduchu (otáč-
ky ventilátoru) je možné řídit dvěma způsoby. A to buď manuálně 
(prostřednictvím dálkového ovládání) pomocí 5 rychlostních 
stupňů, a nebo nejlépe automaticky pomocí měření koncen-
trace vodní páry a oxidu uhličitého (CO2), tedy podle kvality 
vzduchu v místnosti. Toto měření zajišťují v jednotce a v míst-
nostech instalovaná čidla. „Jakmile čidla zaznamenají zvýšenou 
koncentraci, ventilátory se roztočí trochu rychleji a naopak,  

Obr. 3, 4 …s 16komorovým výměníkem fungující v rovnotla-
kém režimu

Obr. 5 Rychlost proudění vzduchu respektive otáčky ventilá-
torů se nastavují pomocí dálkového ovládaní nebo automa-
ticky podle koncentrace CO2 a vodní páry

Veľký celok a rozhodujúce detaily. Všetko na jednom 
mieste.

Detaily robia rozdiel – a tým úspech. Veľtrh interzum 

sústredene predvádza, čo môžu ponúknuť celosvetovo naj-

lepší dodávatelia pre nábytkársky priemysel a vnútorné 

zariadenie – od kovaní, skla a svetla cez povrchy, drevené 

materiály a prírodné materiály až po kožu a čalúnnické 

materiály, ale aj stroje na výrobu čalúnenia a matracov.

Ako medzinárodný vedúci veľtrh otvára interzum okno 

do budúcnosti. Stretnú sa tu kľúčoví hráči, určovatelia tren-

dov a tí, ktorí dávajú impulzy. Zabezpečte si váš inovačný 

náskok – a nechajte sa inšpirovať.

 Kúpte si lístky online teraz a ušetríte až 25 % ! 
interzum.com/tickets

Další informace: Ing. Jan Besperát
Výhradní zastoupení Koelnmesse pro ČR a SR
Sokratova 2043/6, 143 00 Praha 4
Tel. + 420 2 61910173
Mobil + 420 602 373678
besperat@koelnmesse.cz
www.koelnmesse.com

World’s

Leading

Event

World’s

Leading

Event

Budúcnosť začína tu.

interzum
 21.–24.05. 2019

Výroba nábytku
Vnútorné zariadenie
Kolín nad Rýnom

interzum.com

Years

85x265_iz19_M3_Drevarsky Magazin_SK.indd   1 15.01.19   09:37

http://www.interzum.com
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jakmile je vzduch kvalitnější, tak se venti-
látory zpomalí nebo (v případě dostateč-
ně čerstvého vzduchu v místnosti) úplně 

zastaví. Jedná se tedy o velmi úsporné 
větrání, kdy se zbytečně nevětrá tam, kde 
to není zapotřebí,“ dodává M. Bílek.

Možnost přitápění v interiéru…

Firmou používaná decentrální jednotka 
je primárně určená pro osazení do zdí 
v tloušťkách od 280 do 700 mm. Lze ji 
ale použít i pro tenčí stěny dřevostaveb 
X-houses® (při lokálním zesílení vnitřního 
akustického sendviče pod stropem), kde 
se instalují do kruhových otvorů o průmě-
ru 152 mm. Při tom je také možné vněj-
ší stranu jednotky dovybavit speciálním 
nasávacím adaptérem, který umožňuje 
čerpání čerstvého vzduchu buď zvenku 
nebo (po přepnutí automaticky ovládané 
klapky) také z prostoru větraných mezer 
pod střechou případně na fasádě. Za slun-
ných zimních dnů lze využít efektu rozehřá-
té střechy a fasády a předehřátým vzdu-
chem zvýšit účinnost rekuperace na více 
jak 100 % ve formě i možného přitápění 
obytného interiéru. Děje se tak prostřed-
nictvím tepelného čidla umístěného pod 
střechou, které po zaznamenání vyšší tep-
loty, než je nastavená v místnosti, přepne 
klapku pro nasávání ze střechy a odtaho-
vý ventilátor uvede do minimálních otáček 
nebo jej vypne, čímž do místnosti proudí 
teplejší vzduch (viz obr. 6).

…nebo naopak chlazení

Stejným způsobem, byť tentokrát po za-
znamenání nižší teploty, než je nastavená 
v místnosti, čidlo funguje o letních nocích 
při jasné obloze, kdy je v důsledku stude-
ného záření oblohy sálavý povrch střechy 
ochlazován a do místnosti je z prostoru 
pod ní naopak přiváděn chladnější vzduch 
(viz obr. 7). „Teplota troposféry se v létě 
v našem pásmu pohybuje okolo 0 °C 
a proto se do ní vysoce emisivní povrch 
střechy může během jasné noci tepelně 
vyzářit. Díky tomu (a také díky nízkoemisiv-
ní vícevrstvé reflexní izolaci) se vzduch ve 
střešní dutině citelně ochladí, takže je pak 
možné jej ventilační jednotkou fouknout do 
interiéru,“ doplňuje M. Bílek s tím, že ještě 
většího chladícího účinku a navíc i během 
denních hodin může lokální rekuperační 
jednotka v letním období dosáhnout při 
zastřešení domu zelenou střechou (viz 
obr. 8). Ta při slunečním svitu funguje 
na principu tzv. adiabatického chlazení, 
které využívá přeměny citelného tepla na 
teplo latentní při odpařování vody (v tomto 
případě z půdy a rostlin), čímž se spolu 
s klesající teplotou půdy snižuje i teplota 
vzduchu pod střechou. Zejména pak u ze-
lené střechy osazené vegetačními panely, 
které mohou být lehčí než zemina a navíc 
velice porézní a pojmou i více vody, jejíž 
zchlazovací účinnost je možné zvyšovat 
případným zaléváním střechy.

Obr. 6 Možné zvýšení účinnosti rekuperace v zimě čerpáním teplého vzduchu z větra-
né mezery pod rozehřátou střechou a fasádou

Obr. 8 Adiabatické chlazení zelenou střechou

Obr. 7 Využití studeného záření jasné noční oblohy pro letní chlazení vzduchu prou-
dícího do místností



DM 3/2019

http://www.fklisty.cz
http://www.distrimo.cz


DM 3/201928

konštrukcie

„Vivat!“ pre nadstavbu z dreva VIVA

Ošarpanú prízemnú budovu s pultovou strechou v centre Nových 
Zámkov sa noví majitelia rozhodli zrekonštruovať. Bola tam piváreň 
s hygienickým zázemím a tanečná sála s doplnkovými miestnosťami 
pre bežnú prevádzku. Nový majiteľ sa rozhodol objekt nadstaviť 
a vytvoriť nové rozšírené priestory tanečnej školy VIVA, vrátane 
sály pre športové účely. Funkcionalistickú budovu bolo možno 
s použitím nových materiálov prerobiť na architektonicky zaujímavú 
stavbu pri dodržaní statických požiadaviek. Autor: Dr. Anton Mrník

Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív autora

Pôvodná polstoročná budova má rozme-
ry 12,13 x 25,35 m. Za účelom vytvo-
renia schodiskového priestoru k nej pri-
stavili časť s rozmermi 5,21 x 14,19 m. 
Pôvodný nosný systém budovy je poz-
dĺžny, tvorený obvodovými stenami 
z panelových dielov a železobetónových 
prvkov. Využitý bol vnútorný pozdĺžny že-
lezobetónový prievlak podopretý stĺpmi. 
Steny sú ukončené železobetónovými 
vencami. Strop a zároveň plochú pultovú 
strechu tvorili strešné panely so šírkou 

1,6 m a rozpätím 6,0 m s povlakovou 
asfaltovou krytinou.
V projektovej fáze zhodnotili statiku 
budovy odborníci – doc. Ing. Kristián 
Sógel, PhD., doc. Ing. Jaroslav Sanda-
nus, PhD. a Ing. František Lužica. 
Podľa projektu nadstavby prevádzko-
vej budovy, ktorý vypracovala Ing. Viera 
Katonová, boli v prvom rade potrebné 
búracie práce na vyčistenie strechy. 
Objekt si vyžadoval aj domurovacie 
práce na perfektnú prípravu staveniska. 

Časť niektorých nosných konštrukcií 
nemala dostatočnú rezervu v odolnosti 
pre prenos ďalších stavebných zaťaže-
ní. Prízemie pôvodnej budovy si preto 
vyžadovalo zosilnenie múrov a starost-
livé zváženie celého postupu.
Konečným riešením bolo vybudovanie 
celého nového poschodia formou dre-
vostavby, ktorá by nezaťažila základy 
budovy a neohrozila parametre statiky 
budovy. Celá výstavba nemala trvať 
viac ako mesiac. Realizáciou pove-
ril investor Viktor Vadkerty – tanečná 
škola VIVA stavebné firmy SEDIR s.r.o. 
a H-J Konštrukcie s.r.o., obe so sídlom 
v Nových Zámkoch. Na výrobu dreve-
ných nosníkov a ďalších konštrukcií na 
báze dreva majú firmy k dispozícii výrob-
nú dielňu priamo v Nových Zámkoch. 
Urýchlilo to celý harmonogram pre-
stavby a výstavby, ktorý prebiehal od 
polovice augusta do konca septembra 
minulého roku. Hlavným stavbyvedúcim 
a koordinátorom výstavby bol Ing. Ivan 
Julínek. 

Zvislé konštrukcie

Na hlavné nosné stropnice z lepené-
ho lamelového dreva (LLD) s priere-
zom 200/680 osadili stĺpy vlepením 
na konce týchto hlavných nosníkov. 
Stĺpy z lepeného lamelového dreva 
s prierezom 200/400 mm tuho spojili 
s hlavnými nosníkmi podlahy. Stabilitu 
stĺpov v pozdĺžnom smere zabezpe-
čujú oceľové vystužovadlá – ťahadlá. 
Stabilitu vytvoria aj stenové elementy. 

Budova tanečnej školy VIVA po odstránení pôvodnej strechy. V popredí pripravené 
hlavné nosné stropnice z lepeného lamelového dreva s prierezom 200/680 mm 
a dĺžkou 12 metrov
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Realizáciu nadstavby charakterizuje 
Ing. Ivan Julínek. „Použili sme nosné 
priehradové väzníky s kovovými styční-
kovými platničkami, čo umožnilo vytvoriť 
jednoliatu plochu s veľkou odolnosťou 
a stabilitou. Súčasťou modernej tech-
nológie ich výroby bolo zameranie pres-
ného miesta pomocou lasera na zaraze-
nie styčníkových platničiek. Zlisovanie 
celého prvku zabezpečilo jeho stabilitu 
a presnosť pre spojenie. Dôležitá bola 
kvalita tohto procesu.“
Nadstavbu tanečnej školy VIVA vytvorili 
stĺpikovou konštrukciou pozostávajúcou 
z KVH hranolov s prierezom 60/160 
mm vo vzájomných vzdialenostiach 625 
mm opláštených veľkoplošnými OSB 
doskami 2,5 x 2,5 m s hrúbkou 15 mm. 
Ako celok vznikla sendvičová obvodová 
stena hrúbky 375 mm – z hydrofóbnej 
izolačnej drevovláknitej dosky hrúbky 
120 mm, doplnenej minerálnou izo-
láciou hrúbky 160 mm, OSB dosky 
15 mm, predsadenou stenou hrúbky 
75 mm.
Vnútorná zdvojená nosná stena so 
vzduchovou medzerou je vytvorená 
z OSB dosky a sadrokartónu, dopl-
nené izolačnými materiálmi. Vnútorné 
nosné steny majú hrúbku 215 mm ale-
bo 175 mm. Deliace priečky sú tvorené 
zo sadrokartónu s použitím oceľových 
profilov. Dosahujú hrúbku 150 alebo 
100 mm. Sanitárna oddeľovacia prieč-
ka je z laminovanej DTD (výška 2050 
mm). Drevený lepený lamelový nosný 
stĺp má prierez 200/400 mm a RHS 
100x150x5 mm. 

Vodorovné konštrukcie

Základ nadstavby tvorí nová podlahová 
konštrukcia položená na ploche pô-
vodnej strechy. Drevené nosníky sú 
uložené na oceľových nosníkoch, aby 
prenášali zvislé zaťaženie do stĺpov 
prízemia. Novú podlahu tvoria hlavné 
nosníky z lepeného lamelového dre-
va s prierezom 200/680 mm v dĺžke 
12 m. Obojstranne sú vykonzolované 
s rozpätím 1,3 m. Medzi hlavné nosníky  

Základ nadstavby tvorí nová podlahová 
konštrukcia položená na ploche pôvod-
nej strechy

Prvky konštrukcie nadstavby v dielni

Nová podlaha s celoplošným záklopom 
z OSB dosiek a výstavba obvodových 
a predeľovacích priečok nadstavby
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umiestnili pomocné podlahové nosníky 
s prierezom 60/160 mm vo vzájomných 
vzdialenostiach 0,833 m. Na horný 
povrch nosníkov položili OSB dosku 
s hrúbkou 25 mm.
Časť zázemia má podlahovú konštruk-
ciu z nosníkov I-prierezu typu Steico. 
Výška nosníkov je 400 mm, šírka pás-
nic 80 mm, vzdialenosť medzi nimi 
0,625 m. Dôležitosť novej podlahy 
Ing. Ivan Julínek vysvetľuje: „Stabilita 
konštrukcie je zakončená koncovými 
a priečnymi rebrami s celoplošným 
záklopom z OSB dosky. Má hrúbku 
25 mm a je položený na hornom po-
vrchu nosníkov. Pod podlahou sú tri 
priehradové nosníky na podopieranie 
stužujúcich stien. Nadstavba má dve 
schodiská – hlavné vnútorné a únikové 
vonkajšie. Majú ľahkú schodnicovú kon-
štrukciu z oceľových profilov. Vnútorné 
schodisko má nášľapnú vrstvu z buko-
vého dreva.“

Plochá strecha

Strešná konštrukcia hlavnej časti nad-
stavby je vytvorená priehradovými väz-
níkmi (spájané kovovými styčníkovými 
platničkami s prelisovanými hrotmi). 
Strecha má primeraný spád, aby neza-
držiavala vodu. Strešné nosníky majú 
rozpätie 14 m a sú rozmiestnené vo 
vzájomných osových vzdialenostiach 
0,833 m. Uložené sú na priebežne po-
zdĺžne nosníky 200/160 mm. Ich stabi-
lita je zabezpečená štyrmi zavetrávací-
mi nosníkmi s plnoplošným debnením 
OSB doskou hrúbky 25 mm. Dolný pás 
je celoplošne vystužený OSB doskou 
hrúbky 18 mm.
Aj novovybudované zázemie má plochú 
strechu z nosníkov I-prierezu typu 
Steico. Výška nosníkov je 240 mm, šír-
ka pásnic 90 mm, vzájomná vzdialenosť 
0,833 m. Celoplošný záklop tvorí OSB 
doska s hrúbkou 18 mm.

Strešná konštrukcia hlavnej časti nad-
stavby je vytvorená priehradovými väz-
níkmi, ktoré sú spájané kovovými styč-
níkovými platničkami s prelisovanými 
hrotmi. Pripravené sú už aj izolačné 
drevovláknité dosky hrúbky 120 mm na 
zateplenie obvodových priečok

Časť budovy tanečnej školy VIVA so 
schodiskom a zázemím pred dokonče-
ním

Vykladanie prvkov strešnej konštrukcie pomocou autožeriava
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Nadstavená murovaná budova má po-
schodie realizované formou drevostav-
by. Nové rozmery pripomína Ing. Ivan 
Julínek: „Rekonštrukciou sme vytvorili 
na prízemí hlavnú sálu s plochou 100 m2 
a dve menšie sály s plochou 45 m2, od-
počinkovú zónu pre účinkujúcich a prí-
padné návštevy s posedením a komplet-
né zázemie. Po stavebných úpravách 
má budova rozmery 30,4 x 15,6 m. 
Poschodie má dve sály telocvične – väč-
šiu 198,43 m2 a menšiu 53,43 m2. Na 
pristavené schodisko nadväzuje vstup-
ná hala 20,77 m2, chodba 12,09 m2, 
šatňa trénerov 10,13 m2. Pri schodis-
ku sú umyvárne, šatne, sprcha, WC – 
ženy, muži. Úžitková plocha budovy sa 
po rekonštrukcii zväčšila z pôvodných 
385,71 m2 na 787,62 m2 a obostavaný 
priestor z 1800 m3 na 4400 m3.“
V mestskom priestore Nových Zámkov 
bolo použitie drevených prvkov veľkou 
výhodou. Po vyčistení strechy a okolia 
budovy vznikol dobrý prístup remesel-
níkov k stavebnému objektu. Neboli 
potrebné veľké skládky stavebného 
materiálu, dovoz betónu a náročný 
manipulačný priestor. Drevené staveb-
né prvky ukladali priamo na pripravenú 
plochu prízemnej časti, ľahký žeriav 
pokladal plošné dosky opláštenia už 

na pripravenú konštrukciu nosných stĺ-
pov. Aj ukladanie strešnej konštrukcie 
a strešnej krytiny (vrátane izolácie) bolo 
bez preťaženia.
Fasáda nadstavby poschodia je dokon-
čená omietkou ako na prízemí a tvorí 
tak jednoliaty pohľad na celú budovu 

tanečnej školy VIVA. Investorovi, pro-
jektantom a realizátorom stavby, vráta-
ne výroby drevených prvkov treba jed-
noznačne vyjadriť slávu známym latin-
ským zvolaním „Vivat!“ za odhodlanie pri 
realizácii a využitie dreva na stavebné 
účely v mestskom prostredí.

Stropný podhľad v telocvični pred dokončením

GENIUS je elektromechanický uzamykací
a odomykací systém pre vchodové dvere.
Je to unikátny systém, s ktorým sa 
každodenný chaos s kľúčmi raz a navždy 
skončí. Vďaka jedinečnému spojeniu 
vlastností bezpečnostného viacbodového 
uzáveru s komfortom najmodernejšej 
elektroniky bude váš domov vždy v bezpečí. 
Už vás nebudú viac trápiť dotieravé 
myšlienky, či ste dvere pri odchode zamkli. 
GENIUS myslí za vás. Po zatvorení sú dvere 
vždy okamžite bezpečne uzamknuté.

Viac info: www.siegenia.com/sk

Mnohí hovoria že je geniálny.
My sme ho nazvali GENIUS.

http://www.siegenia.com/sk
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Z gauče či pohovky 
postel na japonský způsob

Umu [júmu] je japonský výraz pro přítomnost nebo nepřítomnost a znamená s (někým) nebo bez 
(někoho). A to je přesně to, co očekáváme od rozkládacího nábytku, který si umístíme do bytu. Ve 
své nejjednodušší formě je Umu gauč, který v bytě vyžaduje jen velmi malý prostor. Po rozložení 
Umu vytvoří perfektní pokoj pro hosty. Z původního jednoduchého gauče se Umu změní na tzv. 
dvojmatraci (jednodílná matrace pro 2 osoby) se dvěma nočními stolky a s věšákovou stěnou na 
zavěšení oblečení – jako v jednoduchém hotelovém pokoji.

Umu

V úvodníku je použit text, kterým dánská 
společnost Karup Design prezentuje 
svůj nový výrobek s názvem Umu a který 
naprosto výstižně popisuje jeho funkci. 
Vychází z původního principu futonu 1, 
který v různých podobách tvoří hlavní 
výrobní program dánské společnosti. 
Z konstrukčního hlediska se skládá 
z dřevěné rozkládací nosné konstrukce 
(vyrobené z borové spárovky) a z pětidíl-
né rozkládací matrace. Dřevěnou kon-
strukci tvoří nosná (podpěrná) plocha, 
složená ze dvou rovnoběžných a na-
vzájem šířkově spojených podélných 
desek, a dvě příčné podnože. Každá 
podnož má dva svislé boky spojené 
vodorovnou příčkou a má podobu širo-
kého písmene H. Na vodorovných příč-
kách obou podnoží leží nosná deska. 
Všechny tři díly jsou proti vzájemnému 
pohybu zajištěny dřevěnými kolíky. Na 
desce je pak uložena složená matra-
ce, která je proti rozložení a příčnému 
pohybu (ve směru šířky) zajištěna hor-

Umu v pozici gauče tvoří nosná dřevěná konstrukce a na ní uložená pětidílná roz-
kládací matrace

1 Futon je tenká matrace pocházející z Japonska. 
Je velmi jednoduchá a skladná. Tradiční futony 
bývají vyrobeny z hrubé bavlněné látky, výplň 
tvoří výhradně přírodní materiály, jako jsou bavlna 
nebo vlna. Je čistě funkčním předmětem, dá se 
velmi jednoduše srolovat a přenést či uschovat. 
Tradičně se futon pokládá na rohož zvanou tatami.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor a archiv výrobce
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ními přesahy svislých boků podnoží. 
Všech pět dílů matrace obdélníkového 
průřezu je k sobě připojeno soused-
ními podélnými hranami, a to střídavě 
spodními a horními. Toto je popis pro 
pozici gauče.
Díky zmíněnému střídavému spojení 
dílů matrace na způsob harmoniky ji 
po vyjmutí z nosné konstrukce můžeme 
rozložit do podoby dvojmatrace, položit 
na zem a vytvořit tak příležitostné lůžko. 
Po stranách umístíme podnože otočené 
spodní stranou nahoru, čímž získáme 
dva noční stolky. Nosnou desku po-
stavíme, opřeme o zeď a vytvoříme tak 

věšákovou stěnu. Jako věšáky slouží 
dřevěné zajišťovací kolíky. Tím získáme 
minimalistickou ložnici pro příležitostné 
přespání návštěvy apod.

Grab

Na principu futonu je založen i další nový 
produkt dánského výrobce – rozkláda-
cí pohovka Grab (v překladu Drapák). 
Její základ tvoří dřevěná rozkládací 
konstrukce, na jejíž sedací i opěradlové 
ploše je položena jednodílná (celistvá) 
matrace – futon. Rozkládání pohovky 
spočívá ve sklopení opěradla do vodo-

rovné polohy, čímž rozšíří sedací plo-
chu. Sedadlo i opěradlo mají rámovou 
konstrukci, výplň tvoří rošt z příčných 
latí. K sedadlovému rámu jsou pevně 
připojeny bočnice se dvěma šikmými 
nohami, středovou vodorovnou příčkou 
a horní mírně sešikmenou područkou. 
K bočnicím je pomocí otočných čepů 
připojen opěradlový rám, který je v za-
kloněné poloze zajištěn pomocí dvou 
otočných ramen, která jsou pomocí jed-
noduchého zámku na principu západky 
(resp. drapáku) zaklesnuta do područek 
a tvoří tak jejich prodloužení až k opěra-
dlu. Po odjištění obou ramen můžeme  

Po rozložení gauče na „prvočinitele“ získáme minimalistickou ložnici např. pro příležitostné přespání návštěvy

Pohovka Grab má sklápěcí opěradlo, zajištěné v horní poloze pomocí dvou dřevěných „drapáků“
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opěradlo sklopit do vodorovné pozice. 
Ramena přitom otočíme zhruba o 200° 
do spodní polohy, kde slouží jako pod-
pěrné nohy. Futon se samovolně rozloží 
na celou – nyní lehací plochu.

Hippo

Za zmínku, kvůli nápaditému designu, 
stojí i outdoorový sedací/lehací nábytek 
Hippo neboli Hroch, založený, jak jinak, 
také na principu futonu. Vlastně je to 
futon. Pouze na jednom konci je „naříz-
nutý“ dvěma rovnoběžnými řezy, které 
umožňují futon složit do podoby křesla 
(užší futon) nebo pohovky (širší futon). 
Otočením krajních užších částí o 180° 
a jejich zajištěním pomocí tzv. suchých 
zipů vytvoříme područky, zpětným oto-
čením a zajištěním střední části získáme 
opěradlo. Naopak v rozložené poloze 
může sloužit jako lehátko či lůžko pro 
příležitostné přespání návštěvy apod.

Po odjištění „drapáků“ a sklopením opěradla do vodorovné polohy získáme lůžko pro příležitostné přespání

Názvem Hippo (Hroch) označil výrobce futon, který je na jednom svém konci opatřen 
dvěma rovnoběžnými „zářezy“

Zářezy umožňují složit futon způsobem, díky kterému vytvoříme z původně ploché 
matrace pohovku nebo křeslo s opěradlem a područkami



SOŠ vo Zvolene a spoločnosť Bučina DDD, spol. s r.o.  
v spolupráci s nadáciou Kronospan (a tréningovým 
centrom Kronovision) pre teba pripravili zaujímavú 
príležitosť. Ak ťa baví práca s drevom a chceš sa v 
budúcnosti venovať výrobe nábytku a prvkov do interiéru, 
máš možnosť získať praktické zručnosti.

Ponúkame zaujímavú prax u svetového lídra výroby 
drevotrieskových dosiek, výučbu anglického jazyka a 
môžeš získať ubytovanie a stravu počas celého štúdia.

Čaká na teba zaujímavý finančný bonus vo forme 
výsledkového štipendia.

Termín na podanie prihlášok:

Odborné vzdelávanie – odbor drevárstvo a nábytkárstvo na 
SOŠ Drevárskej vo Zvolene čaká práve na Teba!

POĎ ŠTUDOVAŤ 
DO ZVOLENA!

do 10. apríla 2019

Neváhaj a využi možnosť byť priamo v centre drevárskeho priemyslu. 

SOŠ Drevárska Zvolen

Vo Zvolene máš množstvo 
príležitostí pre svoju budúcnosť. 
Kvalitné štúdium, zamestnanie aj 
šancu pokračovať na vysokej škole, 
ktorá má v tomto odbore dlhoročnú 
tradíciu.

Viac informácií môžeš získať na:     www.kronospanfoundation.org       http://sosdrev.edupage.org        www.bucina-ddd.sk

Vystúp z davu a už dnes si podaj 
prihlášku na Strednú odbornú školu 
drevársku vo Zvolene.

http://www.kronospanfoundation.org
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Svetový líder v centre Európy 
a jeho HAUSMESSE

Udržiavať osobný kontakt so svojim zákazníkom je jednou z najdôležitejších úloh každého, kto chce 
byť úspešný pri predaji svojich výrobkov. Ak je to navyše výrobca v segmente, kde konkurencia 
nespí, je o to dôležitejšie ponúknuť a prezentovať svoju konkurenčnú výhodu zákazníkom adresne, 
bezprostredne a zoči – voči. Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť – osvedčené pravidlo, ktorým sa 
už po viac ako desaťročie riadia aj v Bučine DDD, spol. s r.o. Zvolen. 

Vo firme, ktorá je svojím inovatívnym 
programom, sortimentom, množstvom 
a kvalitou produkcie bezpochyby lídrom 
vo výrobe veľkoplošných materiálov na 
Slovensku. Svojich odberateľov nachá-
dza nielen u nás, ale približne 50% svojej 
produkcie umiestňuje aj na zahraničnom 
trhu. Je súčasťou nadnárodnej spoloč-
nosti Kronospan, ktorá má 41 výrob-
ných podnikov s produkciou viac ako 
20 mil. m3 dosiek na báze dreva ročne 
a zamestnáva 15 tisíc zamestnancov na 
celom svete. Z pohľadu materského kon-
cernu je zvolenská Bučina DDD, spol. 
s r.o. mimoriadne dôležitou súčasťou 
celku, ktorý investuje do vzdelávania 
a skvalitňovania pracovnej sily, rozvoja 
a inovácií technológií nemalé prostriedky. 
Aj o tom sa mohlo presvedčiť viac ako 700 
účastníkov tohtoročnej HAUSMESSE, 
ktorú bučinári pripravili pre domácich 

i zahraničných partnerov od 12. do 15. 
februára tohto roka. Hlavnou témou 
bolo predstavenie globálnej kolekcie 
Kronodesign, samotného výrobného 
programu spoločnosti, prehliadka vý-
robného závodu ako aj predstavenie 
novej prevádzky píly, ktorá je súčasťou 
technologických inovácií spoločnosti. 
„Je veľmi dôležité, aby sme organizovali 
takéto podujatia priamo v spoločnosti 
Bučina DDD, aby aj naši koneční odbe-
ratelia, ktorí sú našimi klientmi a spracú-
vajú náš materiál, mohli na vlastné oči 
vidieť, kde a na akých technologických 
linkách sa náš produkt vyrába,“ hovorí 
Ing. Daniel Huliak, konateľ spoločnosti 
a dodáva: „Vždy sa snažíme inšpirovať 
finálnych odberateľov na takýchto podu-
jatiach tým, že im vysvetlíme základné 
princípy našich produktov, prejdeme 
s nimi náš výrobný proces a vzájomne 

si vymeníme skúsenosti o našich výrob-
koch. My ich vyrábame a oni ich spra-
cúvajú do finálneho nábytku.“ 
Súčasťou prezentácie sú aj základné 
a aktuálne informácie zo života podni-
ku. Preto sa účastníci mohli dozvedieť 
napríklad aj to, že od roku 2003, kedy 
sa Bučina DDD, spol. s r.o. stala sú-
časťou Kronospanu, každým rokom 
investovala do rozvoja technológií ne-
malé prostriedky v celkovej výške viac 
ako 160 miliónov EUR. Najnovšou in-
vestíciou v roku 2018 bolo vybudovanie 
prevádzky píly na spracovanie bukovej 
piliarskej guľatiny vo výške 13,5 milióna 
EUR. Tým v porovnaní s predchádzajú-
cou prevádzkou, ktorá bola umiestnená 
v Lehote pod Vtáčnikom, jednak zvýšili 
kapacitu spracovaného objemu zo 60 
na 80 tisíc m3 ročne a zavedením robo-
tov dosiahli vyšší stupeň automatizácie. 
Spoločnosť optimalizovala aj vzhľadom 
na odbúranie prepravných nákladov 
tým, že je píla umiestnaná pri samotnej 
výrobe finálnych produktov. Prevádzka 
píla je zameraná na výrobu vstupného 
materiálu pre výrobu masívnych lepe-
ných dosiek. Vzhľadom na dostupnosť 
drevín je v súčasnosti výrobný program 
nastavený na spracovanie bukovej guľa-
tiny. Účelovo zameraný výrobný program 
umožnil vysokú automatizáciu výrobných 
procesov s nízkym podielom manuálnej 
ľudskej práce. 
„V našom závode máme linku na výrobu 
lepeného dreva a táto výroba potrebuje 
svoj materiálový vstup, drevné hranol-
čeky na výrobu masívnych lepených do-
siek,“ dodáva Ing. Daniel Huliak a ozrej-
muje: „Vzľadom na neustály rast cien 
bukovej piliarskej guľatiny sme nutení 
hľadať úspory pri samotnom spracovaní 

Účastníkov HAUSMESSE privítal a základné informácie o spoločnosti Bučina DDD 
predniesol jej konateľ Ing. Daniel Huliak

http://www.bucina-ddd.sk
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či logistike piliarskej guľatiny. Zvýšená 
kapacita novej prevádzky nám tak isto 
pomôže dosiahnuť plánované úspory vo 
fixných nákladoch ako aj zvýši sebestač-
nosť v zabezpečení materiálového vstu-
pu pre výrobu masívnych lepených do-
siek. Toto bola základná filozofia toho, 
prečo sme postavili novú prevádzku píly 
tu vo Zvolene, aby sme boli čo najefek-
tívnejší a najsebestačnejší.“ 
Treba priznať, že práve prehliadka píl-
nice a jej technológie patrila k najoča-
kávanejším bodom celej trasy techno-
logického procesu, o ktorý sa účastníci 
HAUSMESSE zaujímali. No nenechali 
si ujsť ani po pílnici nasledujúcu výrobu 
lepených masívnych dosiek. Vstupnou 
surovinou na výrobu lepených dosiek sú 
nábytkové hranolčeky, vyrábané vlast-
nou kapacitou píly, resp. nakupované. 
Po kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole 
sú zavážané do sušiacich komôr a suše-
né na konečnú vlhkosť 8±2%. Vysušené 
hranolčeky sú uskladňované v klimatizo-
vaných skladoch alebo zavážané pria-
mo do výroby. Prvou technologickou 
operáciou vo výrobe je ich štvorstran-
né frézovanie. Ofrézované hranolčeky 
sú triedené podľa kvalitatívnych tried. 
Ďalšou operáciou je frézovanie čiel hra-
nolčekov, nanášanie lepidla a lisovanie, 
čím vzniká lamela potrebnej dĺžky, ktorá 
sa následne štvorstranne frézuje. Na 
jej bočné plochy sa nanáša lepidlo 
a ďalším lisovaním vzniká neopracova-
ná lepená doska, ktorá sa formátuje na 
požadované rozmery a brúsi na požado-
vanú hrúbku a hladkosť povrchu. Takto 
vyrobené lepené dosky sa označujú, 
balia podľa požiadaviek zákazníka, skla-
dujú a expedujú. Základným výrobným 
programom podniku však bola a zostáva 
výroba drevotrieskových dosák, veľko-
plošných materiálov, ktoré sú v množ-
stve a kvalite povrchovej úpravy v súčas-
nosti dokonalým materiálom na výrobu 
nábytku. A práve možnosti a sortiment 

produktov Kronodesign (135 dekorov, 
221 vybraných artiklov v 18 štruktú-
rach), Kronobuild a Kronoart potvrdili 
pre účastníkov HAUSMESSE prven-
stvo bučinárov v obľúbenosti medzi 
zákazníkmi. Modernu nielen navrhujú 

a tvoria, ale dokumentujú aj mobilnou 
aplikáciou Kronodesign pre mobilné 
užívateľské zariadenia. Aj tým napĺňajú 
heslo svojho pôsobenia: Bučina DDD 
– production for life (výroba pre život). 
Made in Slovakia.

Kontakty:

Bučina DDD, spol. s r. o.
Lučenecká cesta 1335/21
960 96 Zvolen
tel.: +421 45 5301 981
fax: +421 45 5301 985
e-mail: bucina-ddd@bucina-ddd.sk
www.bucina-ddd.sk

Novovybudovaná pílnica na spracovanie bukovej guľatiny s investíciou vo výške 
13,5 milióna EUR

Dôležitou súčasťou piliarskej linky je výkonný skener

http://www.bucina-ddd.sk
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Jméno Karla Hrdličky (*1963) si asi 
většina odborníků z branže spojí s jeho 
původní firmou CARLO, která se v 90. 
letech zaměřovala na prodej a servis 
dřevoobráběcích strojů. Při této hlavní 
obchodní činnosti začali koncem 90. 
let také s vývojem a prvními pokusy 
výroby parket. Po roce 2000 se ale 
firma v důsledku silné konkurence na 
trhu s dřevoobráběcími stroji a dalších 
negativních vlivů dostala do finančních 
problémů a de facto ukončila svoji čin-
nost. Její aktivity v oblasti prodeje a ser-
visu strojů v roce 2002 převzala nově 
založená společnost CARBE, která je 
od roku 2005 v rukou mladšího syna 
Karla Hrdličky Jakuba (*1985). Vývoj 
a výrobu parket převzala v roce 2003 
další nově založená společnost Princ 
parket, jejímž majitelem je od roku 2005 
starší syn Karla Hrdličky Karel (*1981).

DM: Proč jste se od prodeje strojů 
přeorientovali na výrobu parket?
K. H.: Cítil jsem v tom velký potenciál. 
Věděli jsme, že situace v prodeji strojů 
na té úrovni, na jaké byla v 90. letech, 
tu nebude napořád a že se trh časem 
nějak vytříbí, což se také stalo. Ale když 
děláte pěkné a kvalitní výrobky, tak je 
můžete úspěšně prodávat i na zahra-
ničních trzích.

DM: Ale proč zrovna parkety?
K. H.: To souvisí s naší původní činnos-
tí – prodejem strojů pro dřevozpracující 

V rodinné firmě vyrábí dřevěné podlahy 
pro náročné zákazníky z celé Evropy

Mezi menší tuzemské firmy zaměřené na zakázkovou výrobu dřevěných podlah patří i společnost 
Princ parket z Telnice u Brna. „Naší filozofií je dřevo zpracovávat tak, abychom zachovali jeho po-
zitivní energii a odhalili skrytou krásu a charakter. Abychom zajistili maximální flexibilitu a vysoký 
standard péče o klienta, vyrábíme každou podlahu na základě individuálních požadavků náročných 
zákazníků,“ shrnuje do dvou vět základní filozofii rodinné firmy její spoluzakladatel Karel Hrdlička.

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

Společnost Princ parket sídlí v bývalém areálu společnosti CARLO v Telnici

Zakázkovou výrobu parket v rodinné firmě Princ parket nám představil Karel Hrdlička
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průmysl od prvovýroby až po finální zpra-
cování – díky níž jsme se naučili ovládat 
tyto výrobní technologie de facto až po 
finální výrobek. Svého času jsme provo-
zovali i pilu na Ukrajině s cílem dospět 
k nějakému finálnímu výrobku. Nechtěl 
jsem prodávat pouze materiál nebo po-
lotovary. V té době jsem spolupracoval 
s odborníky z oblasti výroby parket a ten-
to produkt mě natolik zaujal, že jsem se 
rozhodl do tohoto oboru proniknout více. 
Tesařů, truhlářů a nábytkářů bylo již teh-
dy na trhu značné množství, takže v tom-
to segmentu jsem možnost uplatnění ne-
viděl. Ale výrobců dřevěných parket zde 
bylo jen několik a navíc všichni většinou 
vyráběli podobný sortiment sériovým 
způsobem a v omezené sortimentní 
šíři. Proto jsme v tomto segmentu viděli 
určitou mezeru, kterou bychom mohli 
vyplnit a nabídnout trhu nový a pro nás 
lukrativní produkt. 

DM: A splnilo to vaše očekávání?
K. H.: Splnilo, ale nebylo to hned. Nějaký 
čas byla výroba prodělečná, resp. neby-
la výdělečná, a musela být dotována z ji-
ných činností. Jak jsem již říkal, nechtěli 
jsme vyrábět to, co zde již vyráběli jiní, 
takže jsme vyvíjeli vlastní zcela nové pro-
dukty. Tudíž jsme začínali prakticky od 
nuly, což si vyžadovalo značné investice 
do technologií a do vývoje. Když s ně-
čím začínáte a navíc se to učíte, musíte 
neustále investovat, než se dostanete 
na určitou požadovanou kvalitu a kvan-
titu, než plně vychytáte všechny výrobní 
záludnosti a než se to naučíte prodávat.

DM: A již na počátku byla snaha o vý-
robu luxusního sortimentu?
K. H.: Na počátku byla snaha o výrobu 
něčeho, co chybí na trhu – kvalitních 

produktů pro náročné zákazníky. Na trhu 
tehdy byly převážně parkety, jejichž horní 
pochozí vrstva byla složena ze tří úzkých 
lamel. My jsme začali s celistvou lame-

lou v celé šířce parkety, která tak měla 
vzhled masivního prkna. Další odlišností 
byly rozměry. Na trhu standardní šířka 
parkety byla 200 mm. Ale protože do  

Produktivitu výroby zvyšují dvě robotická pracoviště, zařazená do výrobní linky

Efektivita zakázkové výroby dřevěných podlah spočívá ve skladové zásobě polotovarů se zastoupením všech hlavních mate-
riálů pro nejprodávanější sortimenty
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menších místností jsou vhodnější menší 
formáty parket a větší formáty parket pro 
změnu do větších prostor, zavedli jsme 
několik standardních šířek (120–300 
mm) a délek (900–3000 mm) s možnos-
tí zcela individuálních rozměrů (do šířky 
500 mm a délky 15 m) a tvarů na přání 
zákazníka. Parkety jsou standardně tří-
vrstvé s tloušťkou 15 mm nebo dvouvrst-
vé s tloušťkou 12 mm a jsou vhodné i na 
podlahové vytápění.

DM: K zavedení celistvé lamely vás 
vedly estetické nebo výrobní důvody?
K. H.: V podstatě obojí. Parketa s celist-
vou horní vrstvou je výrobně jednodušší, 
protože odpadá celá technologie výro-
by horní lepené vrstvy z úzkých pásků. 
Takže bylo zřejmé, že tato technologie 
i u ostatních výrobců časem vymizí, což 
se také stalo. V drtivé většině dnes v na-
bídce dominuje jednolamela. 

DM: Na druhou stranu, výhodou troj-
lamely je to, že díky vyšší výtěžnos-

ti můžete zpracoval i méně kvalitní 
materiál.
K. H.: To platilo tehdy. Proto také ta výro-
ba na začátku nebyla jednoduchá. Tehdy 
všichni chtěli jen tzv. klasiku, což je čisté 
rovnoleté dřevo bez suků a jiných vad. 
Dnes je to přesně naopak. Rovnoleté 
a čisté parkety ustoupily a na trhu je 
nahradily rustikální povrchy představu-
jící skutečnou přirozenou krásu dřeva, 
které vynikají především v současných 
minimalistických interiérech. Rustikál, 
to je dřevo se suky, vytmelenými trhlina-
mi, strukturované, kartáčované, příčně 
řezané, ručně hoblované nebo uměle 
postařené. Jinými slovy řečeno, dnes 
prodáváme i to, co jsme ještě před pár 
lety vyhazovali do odpadu.

DM: A platí to obecně, nebo mají 
v tomto ohledu různé trhy svoje spe-
cifika?
K. H.: Dá se říci, že to platí obecně, 
i když svá specifika různé trhy samozřej-
mě mají. Např. rustikální povrchy jsou 

typické pro alpské regiony (Rakousko, 
Německo, Švýcarsko). Podobný vkus 
jako v Německu mají i zákazníci u nás 
a na Slovensku. My jsme ale trochu li-
mitováni tím, že vyrábíme pouze dubové 
podlahy, a to v různém provedení a pou-
ze s olejovanou povrchovou úpravou, 
což odpovídá vkusu právě těchto regio-
nů. Např. ve Skandinávii preferují světlé 
dřeviny, hlavně BO a SM. Když chce ale 
někdo naše dubové podlahy, tak jsou to 
spíše užší subtilnější parkety. Holanďani 
a Belgičani mají rádi naopak hodně ma-
sivní podlahy. To je silná švartna na silné 
překližce. Podobně i Angličané. Italové 
odebírají spíše tenčí parkety v provede-
ní Classic, což je čisté dřevo bez suků či 
jiných vad. To se ale týká hlavně severní 
Itálie, protože střední a jižní část Itálie, 
podobně jako třeba Španělsko, obec-
ně inklinuje spíše k lesklým lakovaným 
povrchům, které my neděláme. 

DM: Jakou část vaší produkce vyvá-
žíte a kam?

Všechna pracoviště v lince ale kvůli průběžné kontrole kvality roboty nahradit nelze

V administrativní části výrobní budovy má firma umístěn i svůj showroom
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K. H.: Naše podlahy dodáváme prak-
ticky do celé Evropy. Hlavní zahraniční 
trhy jsou ale Německo a Švýcarsko, 
a samozřejmě Slovensko. Bratislava na 
Slovensku je totéž co Praha v Česku. 
Jsou to samostatné trhy, které požadují 
vysoce kvalitní produkty a široký sorti-
ment. 

DM: Vraťme se ještě krátce k výrobě. 
Nezmínili jsme totiž jednu důležitou 
věc, a to je efektivita vaší zakázkové 
výroby při značné sortimentní šíři. 
V čem spočívá?
K. H.: Máme sklad polotovarů se za-
stoupením všech hlavních materiálů pro 
nejprodávanější sortimenty, které pak 
bereme na konkrétní zakázky, čímž vý-
razně zkracujeme dodací lhůty. Děláme 
asi šest šířek parket, takže náš skladový 
sortiment je širší, než např. u firem, kte-
ré dělají jen dvě šířky apod.

DM: Polotovary nakupujete nebo si 
je sami vyrábíte?
K. H.: Všechny polotovary nakupujeme 
od různých dodavatelů. Tzn. jak spod-
ní, resp. středové vrstvy, tak švartny na 
horní plochy. Nic si nevyrábíme sami. 
Když jsme začínali, měli jsme i vlastní 
pořez a sušárnu a některé polotovary 
jsme si vyráběli sami. Ale to byla cesta 
špatným směrem. Protože když chce-
te dělat kvalitní výrobek, tak se musíte 
plně soustředit na hlídání kvality. A čím je 
výroba rozsáhlejší, tím náročnější je i hlí-
dání kvality. Daleko jednodušší je hlídání 
kvality při nakupování hotových poloto-
varů. Hlavní důraz klademe na vysokou 
tvarovou a rozměrovou přesnost (kvůli 
automatizované výrobě) a s tím souvise-
jící vlhkost. Cena je sice také důležitá, 
ale z tohoto pohledu je až na druhém 
místě. Jinými slovy řečeno, méně kvalitní 
polotovary jen kvůli nižší ceně si nemůže-
me dovolit kupovat. A proto naše parkety 
mají prostě svoji cenu, která odpovídá 

kvalitě výrobku. Zákazníci, kteří se orien-
tují prvořadě na cenu, většinou nepatří 
mezi naše klienty.

DM: Společnost Princ parket ale 
nevyrábí pouze podlahy. V posled-
ní době svůj sortiment rozšiřujete 
i o další interiérové prvky. Co je hlav-
ním důvodem?
K. H.: Začalo to tím, že si zákazníci 
přáli sladit některé prvky v interiéru 
s podlahami. Nejdříve to byly schody či 
schodnice, které jsme začali zákazníkům 
vyrábět ve stejném provedení jako pod-
lahy. Abychom mohli garantovat stejnou 
kvalitu jako u podlah, jako jádro pou-
žíváme třívrstvou smrkovou biodesku, 
kterou olepíme pohledovými švartnami. 
V současné době tuto výrobu dále rozši-
řujeme o nábytek a nábytkové dílce, jako 
jsou nábytkové dveře, jídelní stoly apod. 
Cílem je nabídnout zákazníkovi možnost 
sladění celého interiéru do jednoho sty-

lu. Jako službu to již delší dobu děláme 
pro některé firmy, dnes to zavádíme do 
své standardní nabídky.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Princ parket s.r.o.
Místo: Telnice
Rok založení: 2003
Počet zaměstnanců: cca 50
Obrat: cca 150 mil. Kč
Web: www.princparket.cz

Telnice ●

Firma vyrábí dvou a třívrstvé parkety s celistvou horní lamelou a s různými materiály na spodní, resp. střední vrstvě

Společnost Princ parket vedle dřevěných podlah vyrábí i další interiérové prvky 
včetně nábytku, čímž zákazníkovi nabízí možnost sladění celého interiéru v jed-
notném stylu



DM 3/201942

reportáž

Co lze obdivovat přímo na 
místě…

Ze zde vystavených exponátů, vedle již 
zmíněného dřevěného Péráka, je tře-
ba jmenovat především unikátní sbírku 
více jak 90 předmětů, které návštěvní-
ka uvedou do jakéhosi podivuhodného 
světa dřeva a síry. Tuto sbírku totiž tvoří 

funkční kytary, housle, mandolíny, histo-
rické vázy, obrazy apod., zhotovené ze 
zápalek a zápalkových hlaviček. Jejich 
autorem je pan Tomáš Korda z Vrchlabí 
(1938–2003), vyučený v oboru foukač 
technického skla, který jejich tvorbě za-
světil rovných 40 let svého života. 
„Od roku 1963, kdy se tomuto koníčku 
začal věnovat, si pan Korda o každém vý-
robku vedl podrobný záznam, a tak dnes 
víme, že na nich strávil celkem 63 310 
hodin práce. To v přepočtu na dny zna-
mená 7 let, 2 měsíce a 22 dní čistého 
času. Při tom spotřeboval 571 871 zápa-
lek a 248 344 zápalkových hlaviček, tedy 

celkem 820 215 zápalek, což při sou-
časném počtu 40 zápalek v jednom ba-
lení znamená nepředstavitelných 20 506 
krabiček,“ sděluje mi během soukromé 
prohlídky expozice prezident pelhřimov-
ské Agentury Dobrý den Miroslav Marek. 
Poté se zastavuje u jedné z Kordových 
kytar, na které na první pohled a ani po 
následném „hrábnutí do strun“ není nic 
nápadného. Při pohledu zblízka je ale vi-
dět, že kromě strun, pražců a mechaniky 
byla celá zhotovena ze sirek. „Při tom vel-
mi slušně hraje načež jedna z dcer pana 
Kordy se s ní v dětství 2 roky učila hrát 
na kytaru. Na jednom z ročníků námi 

Nejen ty naše české ručičky, 
ale i slovenské, jsou opravdu zlaté

Při návštěvě truhlářské dílny Pavla Svobody z Horní Cerekve se mně ve spojení s jeho současnou 
činností (viz reportáž v DM 12/2018) naskytla možnost navštívit také Muzeum rekordů a kuriozit 
v Pelhřimově, provozované Agenturou Dobrý den s.r.o. Přesněji řečeno jednu z expozic muzea v ob-
jektu na zdejším Nábřeží rekordů a kuriozit s názvem Zlaté české ručičky. A to s názvem vskutku 
příznačným, neboť k vidění jsou zde spolu se Svobodovou originální dřevěnou Jawou 250 – Pérákem, 
zhotovenou z 22 druhů dřevin, také mnohé jiné obdivuhodné výtvory ze dřeva nebo z materiálů 
na jeho bázi, ztvárněné šikovnýma rukama řady dalších nadšenců z České republiky i Slovenska.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv Agentury Dobrý den s.r.o.

Součástí Kordovy sbírky je mimo jiné i tato funkční mandolína a Korintská váza
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pořádaného festivalu Pelhřimov – město 
rekordů s ní koncertoval dokonce i kyta-
rový virtuóz Štěpán Rak,“ pochlubil se 
M. Marek s tím, že tuto funkční kytaru 
autor stavěl 2738 hodin a spotřeboval na 
ni 16 854 zápalek. Z dalších předmětů 
sbírky T. Kordy pak zmínil např. obraz 
Mexická tanečnice (2698 hodin práce, 
23 710 zápalek a 11 949 zápalkových 
hlaviček), Korintskou vázu zhotovenou 
jako přesnou rekonstrukci originálu po-
cházejícího z roku 2850 př. n.l. (7542 
hodin práce, 26 211 zápalek a 51 124 
hlaviček) a v neposlední řadě největší ob-
raz ze sirek na světě s názvem Kovboj 
o rozměrech 825x1220 mm (6654 
hodin práce, 73 194 zápalek a 10 564 
hlaviček).
Z ostatních vystavených exponátů, za-
registrovaných v databance Agentury 
Dobrý den jako tzv. dřevěné rekordy, po-
ukázal např. na největší kávovou lžičku 
Jána Hubinského z Trenčína, vydlaba-
nou z jednoho kusu topolového dřeva. 
Měří 253 cm a původně ji autor vyrobil 
jako netradiční plavidlo pro svého syna, 
který se s ní zúčastnil jakési neckyády. 
„Lžíce skutečně udrží na vodě až padesá-
tikilového člověka, o čemž se opět mohli 
přesvědčit návštěvníci jednoho z roční-
ků našeho festivalu,“ doplňuje M. Marek 
cestou k největšímu dřevěnému kraso-
hledu v ČR od Martina Titze z Havlíčkova 
Brodu, kterým si údajně s radostí zatočí 
snad každý návštěvník muzea. K tomuto 
účelu je totiž tento 212 cm dlouhý kraso-
hled s průměrem 60 cm opatřen ocelo-
vým stojanem s klikovým mechanismem. 
Mezi nejrůznějšími předměty umístěnými 
ve vnitřních prostorách objektu nelze ne-
zmínit, a to hlavně ve vztahu k jeho au-
torovi (viz dále), obřího 150 kg vážícího 
a 160 cm dlouhého ježka s největším 
počtem bodlin. Na návrh agentury jej 
ze smrkového dřeva v roce 2008 vytvo-
řil známý umělecký řezbář Jiří Halouzka 
z Jiříkova na Rýmařovsku. A to u příle-
žitosti otevření obchodního centra City 
Park v Jihlavě, která má v městském 
znaku ježka, kdy jej účastníci třídenního 
programu ozdobili rekordními 7413 bod-
linami v podobě špejlí. 
„Každý z návštěvníků mohl vložit vždy jen 
jednu špejli a doba rekordního pokusu 
činila 30 hodin. Kuriózní na celé záleži-
tosti je fakt, že uvedený počet bodlin se 
přibližně rovná skutečnému počtu bodlin 
u ježka živého,“ konstatuje M. Marek, 
směrujíc mě přitom do přilehlé zahra-
dy. Zde si nelze nevšimnout především 
sochy proutěného mamuta, vysokého 
373 cm, dlouhého 670 cm, širokého 
140 cm a vážícího více jak půl tuny, 

jehož za 7 měsíců upletl pan Jaroslav 
Šefl ze Lhůty na Plzeňsku z březového 
proudí v kombinaci s vázacím drátem. Za 
zmínku stojí také 216 cm vysoká socha 
sv. Jakuba, vyřezaná ze smrkového kme-
ne o průměru 60 cm motorovou pilou 
vicemistrem světa v dřevorubecké sou-
těži Stihl Timbersports Series Martinem 
Komárkem z Oseku u Milevska.

…a co zprostředkovaně 
na certifikátech a fotkách?

Součástí expozice, mimo fyzicky pří-
tomných předmětů, je také bezpočet 
agenturou vydaných a na zdech míst-
ností pověšených certifikátů o vytvoření 
českého rekordu, z nichž více jak dvě 
desítky jsou opět spojeny s tvorbou výše 
jmenovaného řezbáře Jiřího Halouzky. 
Jeho vůbec první certifikát z roku 2005 
se váže k 10,4 metrů vysoké a 15 tun 
vážící soše z topolového dřeva, znázor-
ňující pomyslného patrona Jeseníků 
děda Praděda. Představuje jednu 
z hlavních dominant jím provozované tzv. 
Pradědovy galerie u Halouzků v Jiříkově, 
rozmístěné na ploše 8 hektarů v areálu 
dančí farmy. Socha, na které autor pra-
coval více jak 2 roky, je podle něj co 
do velikosti jedinou dřevěnou sochou 
v Evropě, která dokáže stát sama bez 
ukotvení, nicméně vzhledem k častým 
a silným větrům v této oblasti je z důvodu 
bezpečnosti ukotvena ke štítu stodoly. 
Její základ tvoří 9 metrů dlouhý modří-
nový trám o průřezu 400x400 mm. Na 
něm je nasazena téměř 1,5 metrů vysoká 
hlava, zhotovená z topolového kmene 
o průřezu 1,4 m. Ostatní části sochy jsou 
vytesány z několika topolových bloků, 
které jsou společně s trámem sešrou-
bovány v jeden celek. Pro její zhotovení 

bylo třeba použít kromě řetězové pily, 
kopacích seker a řezbářských dlát také 
nakladač, vysokozdvižnou plošinu a ně-
kolikapatrové lešení. 
Z dalších rekordních Halouzkových děl 
pak nelze nejmenovat největší dřevěný 
betlém na světě s více jak 250 ručně vy-
řezávanými figurami v životní velikosti, kte-
rý se stále rozrůstá, a v neposlední řadě 
také obří dřevěný obraz Pradědovy 
říše, který kdysi zdobil interiér někdejší 
kamenné rozhledny na vrcholku Pradědu. 
Jedná se tedy o ručně vyřezávanou ko-
pii původního obrazu ztvárněnou podle 
vzácné dobové pohlednice. Zhruba 
1,2 tuny vážící monument o rozměrech 
2,22x5,2 m je vyřezán ze souboru čty-
řiadvaceti lípových trámů o tloušťce 240 
mm a vyjadřuje ducha hor a těžký život 
obyvatel Jeseníků v minulosti.

Z dřevěných rekordů se prezident Agentury Dobrý den Miroslav Marek neopomněl 
pochlubit topolovou 253 cm dlouhou kávovou lžičkou Jána Hubinského z Trenčína

První rekordní počin držitele více jak 25 
rekordů Jiřího Halouzky děd Praděd
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Více zahraničních 
návštěvníků i vystavovatelů

Celkový počet cca 150 000 návštěv-
níků (včetně víkendu určeného i pro 
veřejnost) ze 145 zemí je srovnatelný 
s návštěvností před dvěma lety, kdy se 
společně s veletrhem imm cologne rov-
něž konala i výstava kuchyní s dvouletým 
cyklem LivingKitchen. Jak je ale zmíně-
no v úvodníku, letos posílila zahraniční 
účast. Veletrhy zaznamenaly výrazné zvý-
šení počtu návštěvníků z Číny (o 23 %), 
Severní Ameriky (o 15 %) a Jižní Ameriky 
(o 29 %). V rámci Evropy přijelo výraz-
ně více profesionálů z Řecka (o 31 %), 
Irska (o 30 %) a Portugalska (o 31 %). 
Mírné zvýšení zaznamenali pořada-
telé také u návštěvníků ze Španělska 
(o 4 %), z Belgie (o 5 %), z Nizozemska 
(o 3 %) a z Francie (o 2 %). Organizátoři 
byli zvláště potěšeni 13% nárůstem ná-
vštěvníků z východní Evropy.
Na obou veletrzích se podle oficiálního 
seznamu vystavovatelů dostupného na 
webových stránkách www.imm-co-
logne.com prezentovalo 1367 firem 
z 52 zemí (z toho na LivingKitchen 210 
firem z 28 zemí). Oproti předloňsku se 
jedná o celkový i mezinárodní nárůst, kdy 
na imm cologne/LivingKitchen 2017 se 
představilo 1300 firem z 50 zemí (z toho 
na LivingKitchen 200 firem z 21 zemí). 

imm cologne + LivingKitchen 2019: 
Roste globální význam veletrhů

Letošní ročník souběžně konaných veletrhů imm cologne a LivingKitchen v Kolíně 
nad Rýnem (14.–20. 1. 2019) skončil s novým rekordem: 52 % ze zhruba 150 000 
návštěvníků přijelo ze zahraničí. Dvojice veletrhů tak opět zvýšila svůj globální dosah 
a zároveň potvrdila současný trend ve výstavnictví, který již několik let spěje ke 
kategorizaci: „veletrhy“ mezinárodního/globálního významu a „výstavy“ lokálního 
charakteru. Zároveň vzrostl i počet vystavovatelů, a to díky zahraničním firmám – 
zejména z Číny a Polska – na úkor domácích firem, jejichž počet naopak poklesl.

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

Stále více se zužuje škála šedých odstínů. Zůstávají především světle šedé tóny 
a bílá, respektive béžová barva, a to často v kombinaci s dřevěnými dezény nebo 
s přírodním dřevem. Na prezentovaném nábytku firem Temahome a Paidi můžeme 
vystopovat i retro prvky ze 60. let
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Vývoj účasti vybraných zemí za poslední dva roky. Počty vystavovatelů jsou převzaty 
ze seznamů vystavovatelů 2017 a 2019

Již potřetí v řadě se změnil poměr do-
mácích a zahraničních firem. Zatímco 
v roce 2015 tvořili němečtí účastníci 
35 % všech vystavovatelů (452) a před-
loni 31 % (403), letos to bylo již jen 28 % 
(353). Prostor po dalších pěti desítkách 
chybějících německých vystavovate-
lů zaplnily zahraniční firmy – zejména 
z Polska, kterých oproti roku 2017 při-
bylo 39 (nárůst o 134 %) a z Číny 29 
(+28 %). Čína tak z hlediska počtu firem 
se svými 132 vystavovateli přeskočila Itálii 
(131) a stejně jako loni (2018) ji nahradila 
na pozici nejpočetnějšího zahraničního 
vystavovatele. Obě země společně tvořily 
více než čtvrtinu zahraničních vystavo-
vatelů a téměř pětinu všech vystavova-
telů. O třetí pozici se shodným počtem 
vystavovatelů (68) se podělilo Polsko 
s Dánskem. Polsko rovněž již čtvrtým 
rokem v řadě výrazně posiluje a drží se 
na pozici „jedničky“ mezi zeměmi z býva-
lého „východního bloku“, mezi nimiž dří-
ve dominovalo Rumunsko. Významnější 
procentuální nárůst jsme zaznamenali už 
jen u vystavovatelů z Estonska (+100 %). 
Řady vystavovatelů letos v Kolíně n. R. 
významněji posílilo Bělorusko (15 firem) 
a Katar (10 firem).
Českou republiku letos reprezentovaly 
4 firmy: GASTRO INTERIEUR, Techni-
stone, Todus a TON. Slovensko tento-
krát na imm cologne nemělo žádného 
přímého vystavovatele.
V následující přehledné tabulce uvádí-
me srovnání základních údajů dvojice 
veletrhů imm cologne/LivingKitchen od 
jejího vzniku v roce 2011.

V další tabulce je pak uveden detail-
nější vývoj v účasti vybraných zemí za 
poslední 2 roky. Tabulka je rozdělená 
na 3 části: západní Evropa, východní 
Evropa a Asie.

Jaké jsou letošní trendy?

Pravidelně každý rok se na kolínském 
nábytkářském veletrhu snažíme „vysto-
povat“ aktuální trendy, kterými se řídí 
nebo v dohledné době bude řídit ná-
bytkářská tvorba. Je nutno přiznat, že 
toto hledání je v posledních letech stále 
obtížnější, neboť výrobci jsou doslova 
zahlceni objednávkami, veškerý svůj po-
tenciál směřují do výroby a na vývoj no-

vých produktů jim nezbývá čas. Vlastně 
k tomu ani nemají důvod. Pravidlo, že na 
veletrh se musí přijít s něčím novým, ale 
stále platí a výrobci se ho naštěstí drží. 
V současné situaci ale často jen „oprá-
ší“ to, co vystavovali posledně, obmění 
dezén konstrukčních materiálů, tmavě 
šedou barvu nahradí světle šedou, žlu-
tou vystřídá zelená a je to. Samozřejmě 
je to myšleno s určitou dávkou nadsáz-
ky, nicméně výsledek je stejný. Jinými 
slovy, oproti loňsku se nic podstatného 
nezměnilo a až na několik málo výjimek 
došlo spíše jen ke „kosmetickým úpra-
vám“. Takže místo o novinkách může-
me hovořit spíše o inovacích a pokud 
jde o trendy, tak přesnější označení  

Země 2017 2019
Srovnání 
[počet]

Srovnání 
[%]

Německo 403 353 -50 -12,41

Itálie 128 131 3 2,34

Dánsko 64 68 4 6,25

Nizozemsko 51 65 14 27,45

Belgie 34 38 4 11,76

Švýcarsko 33 30 -3 -9,09

Rakousko 24 28 4 16,67

Španělsko 26 28 2 7,69

Francie 19 26 7 36,84

Portugalsko 15 16 1 6,67

Švédsko 16 15 -1 -6,25

Polsko 29 68 39 134,48

Rumunsko 18 32 14 77,78

Bosna a Hercegovina 14 18 4 28,57

Estonsko 8 16 8 100,00

Bělorusko 0 15 15 –

Bulharsko 20 14 -6 -30,00

Ukrajina 20 14 -6 -30,00

Rusko 16 9 -7 -43,75

Česká republika 5 4 -1 -20,00

Slovensko 0 0 0 0,00

Čína 103 132 29 28,16

Turecko 31 44 13 41,94

Hong Kong 28 38 10 35,71

Tchaj-wan 13 16 3 23,08

Malajsie 14 14 0 0,00

Indie 34 14 -20 -58,82

Katar 0 10 10 –

Indonésie 29 4 -25 -86,21

Vietnam 7 2 -5 -71,43

Rok
Firmy/
země

Návštěvnost/
země

2011 1213/48 138 000/128

2013 1250/50 142 000/137

2015 1298/50 146 000/138

2017 1300/50 150 000/140

2019 1367/52 150 000/148

Německo; 353

Čína; 132

Itálie; 131

Dánsko;  68Polsko; 68
Nizozemsko; 65

Ostatní; 550

Struktura vystavovatelů podle zemí na 
imm cologne/LivingKitchen 2019
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je pokračování trendů z minulých let. 
V tomto kontextu si nebylo možné nepo-
všimnout určité proměny v barevnosti, 

zejména další posun od šedých tónů 
k pestřejší paletě barev. Jestliže ještě 
loni a zvláště předloni převládaly dezé-

ny v široké škále odstínů šedé, letos se 
tato škála výrazně zúžila jen na několik 
zejména světlejších odstínů šedé a na 

Na sortimentu skříňkového nábytku švédské firmy Tenzo můžeme vidět, jak pestrá je paleta letošních trendy barev a v jakých 
odstínech se pohybuje

Mezi další trendy barvy patří odstíny červené a oranžové. Vidět byly zejména u čalouněného nábytku
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bílou, respektive béžovou, a to často 
v kombinaci s dezény dřeva nebo s pří-
rodním dřevem. Vedle toho se objevují 
prakticky všechny barvy z barevného 
spektra, inspirované skandinávskými 
prvky, etnickými motivy a přírodou. 
Existují dva hlavní směry: barevně veselý 
a tmavě elegantní. Avantgarda kombinu-
je varianty základních barev, stejně jako 
na Mondrianových obrazech, zatímco 
běžný životní styl má rád více červené 
odstíny a kombinace oranžové nejen 
s tmavě zelenou, ale také se žlutou, 
tyrkysovou, petrolejovou nebo dokonce 
mátovou. V kurzu jsou hlavně teplé barvy 
s tmavnoucí tendencí, které harmonizují 
s načervenalým dřevem, a tmavě modré 
a zelené odstíny, které umožňují v kom-
binaci se zlatou a bronzovou docílit po-
citu Art deco.
A když už jsme se zmínili o přírodním 
dřevu, je nutné dodat, že podíl toho-
to materiálu na letošním imm cologne 
oproti předchozím ročníkům opět vý-
razně posílil. Dominantní postavení 
mezi dřevinami měl zejména dub, v lu-
xusnějších kategoriích nábytku pak 
ořech. Takřka se vytratila donedávna 
velmi oblíbená hrubá rustikální struktu-
ra povrchů imitující štípané nebo příčně 
řezané dřevo. Udržely se pouze jemně 
drásané (kartáčované) a následně ole-
jované povrchy, zdůrazňující přirozený 
vzhled surového dřeva. To platí i o při-
rozených vadách dřeva, jako jsou suky, 
zárosty, praskliny (samozřejmě kvalitně 
vyspravené tmelem) aj.
Dalším fenoménem poslední doby je 
tzv. upcycling, neboli zpětné využití od-
padových materiálů nebo nepotřebných 
produktů v nové materiály či produkty. 
Na letošním imm cologne se upcycling 
výrazně projevil zejména v oblasti nábyt-

Proč vymýšlet něco nového, když existuje tolik starého, na co se již téměř zapomnělo. Retro je stále populárnější. Nejde však 
o autonomní styl, ale spíše o všudypřítomný stylový prvek, který se v nových interpretacích objevuje třeba jen v podobě tvaru, 
povrchové úpravy nebo barevnosti

Upcycling: Stůl z vyřazených vinných sudů. Při jeho výrobě byl použit opačný postup 
jako při výrobě sudů: dužiny se nejdříve napaří a poté narovnají

Upcycling: Stůl s lavicí vyrobený z masivního dubu získaného ze staré dřevěné chaty 
na pobřeží Černého moře v Turecku
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ku vyrobeného ze starého dřeva – např. 
z vyřazených vinných sudů, ze starých 

rekreačních objektů či hospodářských 
budov aj.

Podobně je tomu i v případě tzv. stylu 
Retro. Nejde však, jak upozorňují odbor-
níci, o autonomní styl, ale spíše o všu-
dypřítomný stylový prvek. Návštěvníci 
letošního veletrhu tak mohli mít pocit, 
jako by mnoho zde prezentovaného no-
vého nábytku již znali nebo jim byl pově-
domý. Retro nejsou jen repliky známých 
ikon moderního designu, „středověku“ 
nebo pop-artu. V nových interpretacích 
se objevují třeba jen jejich tvary nebo 
povrchové úpravy.
Jedním z nepřehlédnutelných trendů 
posledních let je rozšiřování sortimen-
tu o jiné typy výrobků tak, aby výrobce 
mohl nabídnout náročnému zákazníko-
vi „komplexní řešení“ a zákazník mohl 
zůstat věrný své oblíbené značce a po-
mocí jejích produktů se pokud možno 
obléct, obout a vybavit si byt nábytkem 
a bytovými doplňky. Na tento trend jsme 
upozorňovali již před dvěma lety na pří-
kladech takových značek, jako je např. 
prodejce parfémů Joop!, výrobce obuvi 
Birkenstock nebo Tom Tailor, značka 
známá na trhu především v oblasti odí-
vání pro mladé. V tomto duchu řada tra-
dičních výrobců nábytku jako svoji letoš-
ní hlavní novinku prezentovala rozšíření 
sortimentu o nové kategorie nábytku. 
Např. Hülsta letos poprvé do svého vý-
robního programu zařadila koupelny. 
Společnosti Nobilia a Sachsenküchen 
rozšířily své tradiční portfolio kuchy-
ní o obývací pokoje, šatny, předsíně 
a koupelny.
Některé konkrétní zajímavosti a postřehy 
z obou veletrhů představujeme v samo-
statných článcích v tomto vydání DM.

A ještě pro úplnost dodáváme, že příští 
ročník veletrhu imm cologne se usku-
teční v termínu 13. – 19. 1. 2020.

Kuchyň, jídelna a obývací pokoj v jednotném stylu v provedení tradičního výrobce 
kuchyní, německé firmy Sachsenküchen

Značka jako životní styl. Výrobci se snaží nabízet náročnému zákazníkovi „komplexní řešení“, aby zákazník mohl zůstat věrný 
své oblíbené značce. Výrobce obuvi firma Birkenstock využívá své dlouholeté zkušenosti se zpracováním přírodních usní při 
výrobě luxusních postelí. Letos své materiálové portfolio rozšířila také o kvalitní dubové dřevo
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Home office s vyššími 
ergonomickými požadavky

Práce z domova, neboli home office, se 
stává stále populárnější formou práce. 
Čím dál tím větší počet zaměstnanců 
tuto alternativu vyžaduje a zaměstnava-
telé jim často alespoň v určité podobě 
vychází vstříc. Zvyšují se tedy i nároky 
na vybavení a ergonomii domácí kan-
celáře, což je vlastně původní význam 
termínu home office. Ještě donedávna 
byly pod pojmem „domácí kancelář“ 
prezentovány především menší domácí 
pracoviště, šikovně ukrytá v solitérním 
nábytku nebo nenápadně umístěná na 
stěně. V souvislosti s rostoucí oblibou 
práce z domova již ale tato „příležitost-
ná“ řešení přestávají vyhovovat a jsou 
požadovány plnohodnotné podmínky 
kancelářského pracoviště, zvláště po 
ergonomické stránce. Německá spo-
lečnost MAJA-WERK Manfred Jarosch 
(MAJA Möbel) na letošním imm cologne 
představila systém domácí kanceláře 
s výškově přestavitelným pracovním 
stolem. Jde o standardní nábytkové 
prvky, které jsou však uzpůsobené 
podmínkám malých bytů, respektive 
požadavkům na malý půdorysný pro-
stor.

Výběr z novinek 
na imm cologne a LivingKitchen 2019 – I.

Veletrh nábytku a bytového vybavení imm cologne a souběžně s ním probíhající 
přehlídka kuchyní LivingKitchen slouží nejen pro získávání nových obchodních 
kontaktů, ale i pro seznámení se s aktuálními trendy a novinkami v bytové tvorbě. 
Vedle sledování obecných trendů z hlediska používaných materiálů či barev nebo 
vývoje v oblasti životního stylu umožňuje také trochu více nahlédnout pod pokličku 
přítomným výrobcům po stránce celkového designu, tj. nejen vzhledu, ale i konstrukce, 
funkčnosti, použitých komponentů atd. Několik konkrétních příkladů toho, co letos 
v Kolíně nad Rýnem bylo možné spatřit, přinášíme v následujícím přehledu.

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

Domácí kancelář s výškově stavitelným stolem (Maja Möbel)
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Základním prvkem sestavy je pracov-
ní stůl s elektromotoricky ovládanou 
výškově stavitelnou podnoží. Jedna 
noha podnože prochází horní des-
kou nízké boční skříňky. Díky tomu je 
skříňka celou svojí hloubkou zasunuta 
pod stolem, což výrazně zmenšuje pů-
dorysný rozměr, ale zároveň je svými 
zády v jedné svislé rovině s boční hra-
nou stolové desky, takže při umístění 
v rohu místnosti nevzniká za skříňkou 
zbytečně velká mezera. To umožňuje 
rozšířit úložný prostor o vysokou boční 
skříňku, kterou lze přisadit k druhému 
boku stolu.

Jídelní stoly

Vyřešit stolování pro více osob v malém 
prostoru znamená doslova boj o každý 
centimetr. Poněkud svérázným způso-
bem se s tímto problémem vypořádala 
rumunská společnost Sc Carel Wood-
works. Jídelní stůl pro 6 osob vyřešila 
tak, že vzala čtvercovou desku a z ní 
odřízla dva protější rohy. Tím získala 
šestihranný stůl pro 6 osob. Aby ušetřila 
ještě více půdorysného prostoru, nese-
řízla oba rohy rovnými, nýbrž obloukový-
mi řezy s konkávním (vydutým) tvarem, 
umožňujícím sedícím osobám ještě více 
se zasunout směrem ke středu stolu.
Do jaké míry bude toto řešení odpovídat 
ergonomickým požadavkům na jídelní 
stoly je sice diskutabilní, nicméně účel, 
který autora návrhu k tomuto řešení 
vedl, to pravděpodobně splní.

Co se týká jídelních stolů, zaznamenali 
jsme na letošním veletrhu jeden výrazný 
trend, který souvisí s rostoucí oblibou 
masivního dřeva ve své přirozené po-
době. Výrobci stolů velmi často jako 
stolový plát používají dvě široké symet-
ricky uložené nelepené masivní desky. 
Vnější podélné hrany ponechávají v je-
jich původní přirozené podobě (neosá-
mované), vnitřní styčné hrany jsou rovně 
seříznuté a je mezi nimi přiznaná spára. 
Deska tedy není celistvá. Výrobce tím 
eliminuje riziko deformací, respektive 
zvýšené nároky na příčnou fixaci desky 
proti prohýbání.

Domácí kancelář s výškově stavitelným 
stolem (Maja Möbel)

Jídelní stůl s kovovou podnoží a ma-
sivním ořechovým plátem složeným 
ze dvou symetricky položených desek 
(Florian)

Úsporně řešený jídelní stůl pro šest osob (Sc Carel Woodworks)
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Subtilní linie

Rakouská společnost Team 7 Natürlich 
Wohnen, specializující se na masivní 
dřevěný nábytek vysoké kvality pro ná-
ročné zákazníky, jako jednu ze svých 
letošních novinek představila nábytkový 
program Filigno vyrobený z masivního 
dubu. Jeho charakteristickým rysem 
jsou subtilní pohledové linie, docíle-
né použitím třívrstvé lepené biodesky 
tloušťky 12 mm, která při své malé 
tloušťce poskytuje vysokou pevnost. 
Tento materiál je použit nejen jako oblo-
žení korpusů skříněk s viditelnými hrana-
mi, ale také pro výrobu nástěnných polic 
a policových stěn. Pro docílení lehkosti 
a vizuální jednoduchosti konstrukce 
v souladu se subtilností materiálu jsou 
vodorovné police se svislými zadními 
stěnami spojeny „neviditelným“ ková-
ním s vysokou únosností, které umož-
ňuje relativně vysoké zatížení polic. Aby 
byl i vizuální efekt dokonalý, je třívrstvá 
struktura desky na bočních plochách 
(hranách) ukryta pod dubovou dýhou. 
Samozřejmě na „příčných“ hranách je 
použita dýha s příčnou strukturou dřeva.

Detail, který odlišuje

Použití stejných či podobných materiálů 
u různých výrobců může vést k tomu, že 
i jejich výrobky si mohou být na první 
pohled podobné. Proto se výrobci za-
měřují na detaily, kterými své výrobky 
od těch konkurenčních co nejvýrazněji 
odliší. Unikátní detail za tímto účelem 
použila německá společnost Wimmer 
Wohnkollektionen pro svoji novou ná-
bytkovou kolekci s názvem Signatura, 
vyráběnou z masivního dubu s drása-
nou povrchovou strukturou v kombinaci 
s čirým, bílým, ořechově hnědým nebo 

Nový nábytkový program Filigno rakouské společnosti Team 7 
je založen na detailu tenkých pohledových linií

Subtilních pohledových linií bylo dosaženo použitím třívrstvé 
lepené biodesky tloušťky 12 mm

Minimalistický design polic při zajištění jejich vysoké nosnosti je docílen použitím 
„neviditelného“ kování, pomocí kterého je police připojena k zadní stěně

Nová kolekce Signature německé společnosti Wimmer Wohnkollektionen
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bronzovým sklem. Název Signatura 
(podpis) je odvozen právě od onoho 
detailu, vytvořeného na povrchu dře-
věných dílců, který svým tvarem připo-
míná blesk nebo řeku s přítoky, rameny 
apod. Jde o neopakovatelný tedy vždy 
originální prvek, vypálený do povrchu 
dřeva elektrickým proudem o vysokém 
napětí 12 000 V.
Vypalování se provádí ručně pomocí 
dvou elektrod. Povrch dřeva se nej-
prve navlhčí slanou vodou pro zvýšení 
vodivosti. Jedna elektroda se přiloží na 
dřevo a druhá elektroda se k němu při-
blíží, až vznikne výboj, který do povrchu 
dřeva vypálí stopu. Vzhledem k tomu, že 
dřevo je nehomogenní materiál, hledá 
si elektrický proud nejsnadnější cestu 
nejmenšího odporu, čímž se cestička 
různě klikatí a rozvětvuje a vzniká tak 
podobný efekt, jako když řeka teče 
krajinou a v nehomogenním terénu si 
vytváří přirozené řečiště.
Vypálená stopa má díky zuhelnatění 
materiálu černou barvu a na přírodním 
povrchu dubového dřeva je nepřehléd-
nutelná. Výrobce ho používá jako sjed-
nocující detail celé kolekce.

Odpadní dřevo

Upcycling, neboli zpětné využití odpa-
dových materiálů nebo nepotřebných 
produktů v nové materiály či produkty, 
má mnoho podob. Používá se starý vy-
řazený nábytek, obaly, stavební dřevo, 
materiál ze starých lodí, ale také tře-
ba starý instalační materiál, vyřazené 
zařízení továren, vysloužilé dopravní 
prostředky či zemědělské stroje apod. 
Na letošním imm cologne se upcycling 
výrazně projevil zejména v oblasti nábyt-
ku vyrobeného ze starého dřeva.
Dřevo z uschlých či spadených stromů 
nebo z ořezaných větví získaných např. 
z ovocných sadů, prořezáváním lesních 
porostů apod. slouží nejčastěji jako 
palivo. Španělské firmě Sintala Design 
ale slouží jako materiál pro výrobu ori-
ginálního nábytku. Několik konkrétních 
ukázek představili i na letošním imm 
cologne. Zajímavý byl např. nábytek 
z příčně nařezaných špalíků.

Sjednocujícím detailem celé kolekce 
je černá klikatá a různě se rozvětvující 
stopa, vypálená do povrchu dřeva elek-
trickým proudem o vysokém napětí

Příklad využití odpadního dřeva v jeho 
přirozené podobě (Macabane)

Využití odpadního dřeva pro výrobu nábytku v podání španělské firmy Sintala Design
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Výrobce suché větve nejdříve opracu-
je do podoby hranolků. Z nich slepí 
spárovku, kterou zegalizuje na rovno-
měrnou tloušťku a příčně ji rozřeže na 
úzké pásky. Z těch následně slepí finální 
spárovku s příčnou strukturou, kterou 
zegalizuje do konečné podoby. Z takto 
připraveného materiálu pak vyrábí svůj 
originální nábytek.
Solitérní nábytek ze suchých větví, po-
cházející z Indonésie, představila např. 
francouzská firma Macabane. V tomto 
konkrétním případě ale šlo o jednodušší 
výrobní proces: větve jsou použity ve 
své přirozené podobě jako kulatina, 
pouze nakrácené na špalíky, které se 
následně slepí k sobě do požadované-
ho tvaru a dále se nijak neupravují.

Kýče pro široké masy

I když se jedná o nábytek vyrobený 
z odpadních materiálů, nemusí to ještě 
znamenat, že patří do kategorie levných 
výrobků. Spíše naopak. Je to dáno 
několika faktory: jde o naprosto indivi-
duální řemeslnou výrobu uměleckého 
charakteru za použití často unikátních 
materiálů. A také se jedná o „módní“ zá-
ležitost, proto ji doma chtějí mít i méně 
movití zákazníci s tendencí odlišovat se 
– a se sníženou schopností nepodlé-
hat kýčovitosti. Pro tyto zákazníky jsou 
určeny výrobky imitující např. industri-
ální design. Jako konstrukční materiál 
jsou použity laminované nebo fóliované 
desky s dezénem starého či rustikálního 
dřeva nebo ocelových plechů, ručně ko-
vané doplňky a kování imitují nalepené 
plastové atrapy, které zaručeně časem 
odpadnou (což se v několika případech 
projevilo již na veletrhu), ale bez problé-
mů se třeba za pomoci oboustranné le-
picí pásky dají nalepit zpět.

Nábytek z plošných materiálů s dezénem rustikálního dubu v industriálním stylu 
(Vimex)

Nábytek z plošných materiálů imitujících staré dřevo a ocelové plechy v industriálním stylu (Trendteam)
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V produkci renomovaných firem jsou 
kuchyně současného moderního stylu 
i kuchyně s historizujícími prvky. Je však 
znatelné hledání nového tvarosloví, ale 
i zákaznického segmentu, dosud  ozna-
čovaného jako urban či modern life style.
V kuchyňském sektoru nadále pokraču-
je trend šedých barev kombinovaných 
s přírodními dřevinami, přírodním kame-
nem, sklem, či jejich věrnými imitacemi. 
Trendové jsou matové povrchové úpravy 
s nano povrchovou úpravou zabraňující 
nepříjemným otiskům prstů či obdob-
né pošpinění ploch. Většinově jsou ku-
chyně docela tmavé, světlé verze jsou 
menšinové.
Korpusy z plošných dílců jsou doplňová-
ny regály a policemi se subitlními kovový-
mi stojkami, v naprosté většině v černé 
nebo tmavošedé barvě. V kuchyňských 

sestavách jsou kombinovány skříňky 
více hloubek, případně jsou tyto hloub-
ky v rámci výstavních expozic efektně 
zapouštěny do stěn.
Trend ukrývání spotřebičů za posuvné či 
zasouvací dveře vysokých skříní podél 
stěn se postupně přetavuje v seskupo-
vání vysokých skříní do bloků v prostoru, 
které vytváří tzv. “room in room”. Tyto 
vnitřní prostory vytvořené nábytkovými 
prostředky ukrývají potravinové komory, 
vinotéky nebo technické zázemí, prá-
delny, úklidové a skladové prostory aj. 
Ve výstavních dispozicích se opakova-
ně objevovala vnitřní okna ve vysokých 
skříňových sestavách jako náznak mož-
ného nového trendu dispozičního řeše-
ní, většinou však spíše jako dekorativní 
a propojovací prvek výstavní expozice.
Někteří výrobci kuchyní prezentují v rám-

ci svých expozic na LivingKitchen také 
nábytek do jídelen a obytných prostor 
jako ukázku společného obytného pro-
storu. Opakovaně se objevují komplexní 
řešení prádelen a úklidových místností. 
Přímo v kuchyních se objevují prosto-
ry pro pěstování bylinek a koření. Více 
německých výrobců si připomíná výro-
čí 100 let od založení Bauhausu buď 
formou výstavní kóje, vlastními výrobky 
nebo barevností na Bauhaus odkazujicí.

Nejvýznamější vystavovatelé

ALNO
Významný německý výrobce kuchyní 
Alno na veletrhu nevystavoval. V roce 
2017 vyhlásil insolvenci, na trhu nadále 
působí.

BALLERINA KÜCHEN
Předloňský koncept kuchyňského ost-
růvku Y-concept ve tvaru písmene Y byl 
letos doplněn o barový pultík. Nový kon-
cept představuje kuchyně FreeStyle, 
která má poskytnout individuální samo-
statně stojící moduly pro novou genera-
ci zařizování interiéru.
Inovativní zásuvky TakeAway lze snadno 
vyjmout ze skříňky a používat pohodlně 
jako mobilní přepravky. Firma pokračuje 
v oslovování mladých designérů při hle-
dání nových dekorů skleněných panelů 
v rámci Ritzenhoff Collection. 
Aktuální trendy digitální kuchyně prezen-
tovala firma Ballerina formou hlasového 

Postřehy z veletrhu LivingKitchen 2019

V lichých letech doplňuje nábytkářský veletrh 
imm cologne specializovaný veletrh kuchyní 
LivingKitchen. Počty jeho návštěvníků i vystavo-
vatelů nadále rostou. LivingKitchen si udržuje pozici 
významné protiváhy veletrhu EuroCucina, doprová-
zejícího v sudých letech milánský veletrh iSaloni. 

Autor: Ing. arch. Hynek Maňák, PhD.
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelovy univerzity v Brně
Kontakt: manak@maniac.cz
Foto: autor a archiv autora

Kuchyně Y-concept firmy Ballerina Küchen na letošním LivingKitchen doplněná 
o barový pult
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ovládání osvětlení místnosti a kuchyň-
ských skříněk. Aplikace dále nabízí 
kontrolu zavírání dvířek, odpadkového 
koše nebo vysavače. Pomocí kamery lze 
sledovat stav zásob v chladničce nebo 
potravinové skříni. Digitální projektor 
umožňující projekci na pracovní plochu 
a ovládání s rukama znečištěnými v rámci 
vaření byl prezentován již předloni. Letos 
je doplněn o iPad na konzole, na kte-
rém je zobrazeno sledování stavu zásob 
v chladničce nebo potravinové skříni.

LEICHT
Firma Leicht představila zavedené 
kuchyňské řady v aktuálních barev-
ných a materiálových kombinacích. 
Programová řada Classic_FS s os-
trůvkovými bloky byla prezentována 
s obrovským dřezem ze zelené žuly 
zdůrazňujícím důležitost vodního zdro-
je. Navazující sedací prostor používá 
tmavé dřeviny a zadní skříňky Vario 
skleněná dvířka v šedé barvě “umbra” 
z kolekce Les Couleurs Le Corbusier 
collection. Barevnost programu Solid 
je reminiscencí současného fenoménu 
kávy: tmavý kaštanovník kombinovaný 
se supermatovým povrchem lakovaných 
dvířek a tmavošedými kovovými stojkami 
policových regálků. Program Dorado-E 
byl prezentován v trendové barvě “gol-
den light” v kombinaci s betonovým po-
vrchy. Program Madero byl představen 
v sestavě využívající koncept “room in 
room” – kompaktní blok vysokých skří-
ní s integrovanými spotřebiči diskrétně 
ukrývá za skládacími dveřmi vstup do 
technického zázemí. Program IOS-M 
byl demonstrován s prostorem pro pěs-
tování bylin přímo v kuchyni jako inspi-
race pro architekty a zákazníky. Přístup  

Kuchyně IOS-M s inspiračním prostorem pro pěstování bylin. Leicht

Kuchyně Concept Kitchen může najít uplatnění v kanceláři, bistru i domácnosti. Naber

Inovativní užití dekorativních svislých LED pásů v rozích kuchyňských skříňkových sestav. Nobilia
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k rostlinám nebyl jednoduchý, zahrádka 
působila spíše dekorativně.

NABER
Výrobce kuchyňských doplňků a ven-
tilačních systémů prezentoval kovovou 
kuchyni Concept Kitchen určenou pro 
gastro zařízení a firemní prostředí. Svým 
barevným a materiálovým pojetím může 
být atraktivní i v bytovém prostoru.

NOBILIA
Firma Nobilia vystavovala kuchyně s at-
raktivním dekorativním LED páskem na 
svislých rohových hranách sestav spod-
ních i vysokých skříněk. Kovové regálky 
a poličky byly vedle černého i v hliníko-
vém provedení. Kuchyňská T-sestava 
byla zakončená výškově stavitelným 
pultem.

NOLTE
Firma Nolte představila kuchyně mo-
derní i rustikální koncept “Neu Klassik” 
odvolávající se na styl Art deco. Výstavní 
kuchyňské kóje byly dekorovány obrazy 
a sedacím nábytkem vytvářejícím emotiv-
ní scény. Používány jsou trendové kom-
binace materiálů – beton, kov, dřevo, 
lak s využitím trendových šedých odstí-
nů a strukturálních povrchových úprav. 
Vedle přírodních materiálů nabízí firma 
věrné ekonomické desény.

SCHÜLLER
Kolekce Schüller.C je zaměřena na 
střední zákaznický segment. Kuchyně 
Strato Matt kombinuje povrchovou úpra-
vu “anti-fingerprint” v šedé barvě s pra-
covní deskou a hranami v desénu dubu. 
Praktický OrgaWall využívá boční stěnu 
vysoké skříně: závěsné police a háčky 
usnadňují organizaci chodu domácnosti. 
Firma vystavovala také důsledně vyba-
venou prádelnu se zvýšenou pračkou.

NEXT 125
Kolekce Next 125 je prémiovou kolekcí 
firmy Schüller využívající bezúchytková 
řešení TIP-ON otevírání dvířek a zásu-
vek. Používány jsou laminátové povrchy 
odolné proti otiskům prstů kombinované 
s akcentními prvky z dubu. Cenou Best 
of the Best byl oceněn Garden Panel 
navazující na trend pěstování bylin v ku-
chyni. Ocenění získala také organizační 
vložka z pleteného materiálu NonWoven 
odstraňující hlučnost při manipulaci s pří-
bory.

SIEMATIC
Firma nabídla kuchyně v kolekcích Pure, 
Urban a Classic.

Výškově stavitelný pult v čele T-sestavy. Nobilia

Cenou Best of the Best oceněný Garden Panel umožňuje pěstování rostlin v ku-
chyni. Next125

Technická místnost a prádelna s prač-
kou ve zvýšené poloze. Schüller.C

OrgaWall usnadňuje organizaci chodu 
domácnosti. Schüller.C
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TEAM7
Společnost Team7 prezentovala novou 
úchytku v kovovém i dřevěném provede-
ní a novou kuchyňskou řadu Filigno po-
užívající třívrstvou masivní desku 12 mm 
silnou na opláštění skříní a nástěnné 
policové prvky, které mohou pokračo-
vat z kuchyně do obytného prostoru. 
Kuchyně Loft v moderním country stylu 
byla ukázkou tradičního řemesla v kon-
strukčních spojích masivních prvků.

ZEYKO
V expozici evokující myslivnu v lese vy-
stavovala firma Zyeko kuchyni s levitu-
jícím blokem a výrazným strukturálním 
dekorem. Netradičním kuchyňským 
konceptem byla kuchyně Rack.
Vedle kuchyní pro náročné zákazníky 
byly na veletrhu prezentovány také ku-
chyně ekonomické od firem Express 
Küchen, Grade aj.

BORA
Bora je od roku 2007 průkopníkem 
digestoří s patentovanou technologií 
spodního odtahu. Bora rozšiřuje sorti-
ment o provedení Wok, Tepan, ale i pro 
profesionální kuchyně. Spodní odtah 
se stal přirozenou součástí prestižních 
kuchyní a v současnosti spodní odtah 
nabízí již také většina konkurentů.

BLANCO
Po úspěšném zavedení dřezu Etagon 
rozšířila firma Blanco modelovu řadu 
o XL modul šířky 80 cm v provedení 
nerez, silgranit, nově i keramický.

WASHTOWER
Firma Washtower se specializuje na 
skříně pro integraci pračky a sušičky 
v bytových prádelnách. Zvýšená poloha 
pračky a sušičky byla použita v prádel-
ních prostorách více firem.

ARAN
Výrobci kuchyní se opakovaně snaží přijít 
s novým atraktivním konceptem. Italský 
výrobce kuchyní Aran prezentoval svou 
vizi kuchyně OASI s citronovníkem ve 
středu kuchyňského ostrůvku již loni 
na veletrhu EuroCucina. Osobně to vní-
mám spíše jako developerský projekt, 
zda se uplatní na kuchyňském trhu se 
uvidí. Manipulaci s těžkými díly z Corianu 
osobně považuji za docela nepraktickou.

LUBE
Italský výrobce Lube představil kuchyně 
s velkým podílem kovových policových 
regálů a dvířka s grafickým strukturálním 
dekorem/povrchem.

ZAMPIERI
Italská firma Zampieri prezentovala 
kuchyni Collection Y. Za zasouvacími 
dveřmi jsou skryty spotřebiče ale i vstup 
do potravinové komory.

Na veletrhu obsadili poměrně velké ex-
pozice také výrobci z dřívějšího východ-
ního bloku: kuchyně Driada z Ruska 
a InStyle z Ukrajiny, výrobce dřezů 
Wagran z Polska.

Výsuvné bloky a plochy

Průkopník výškové polohovatelnosti 
kuchyní firma Team7 letos nevystavo-
vala výškově stavitelnou kuchyni K7, ji-
nak pravidelně prezentovanou od roku 

2008 v různých materiálových prove-
deních. Několik výrobců prezentovalo 
výsuvné regály (Oster Küche, Driada) 
či výškově stavitelnou pracovní desku 
(Nobilia). Tyto aplikace nebyly opatřeny 
bezpečnostními systémy.

3D print

Aktuální 3D tisk se nevyhnul ani veletrhu 
LivingKitchen 2019. Prezentované 3D vý-
tisky byly jedlé. Ve speciální zóně byly vy-
stavěny 3D tiskárny, které tiskly z různých 
surovin: těsta, čokolády, směsí zeleniny. 
V současnosti jsou 3D tiskárny určeny 
pro cukrárny, cateringy a restaurace, do 
budoucna můžeme očekávat jejich po-
stupné uplatnění i v domácnostech.

Kuchyně Loft v moderním country stylu prezentuje tradiční řemeslo. Team7

Kuchyně firmy Zeyko se strukturovaným povrchem
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Na skok do Paříže: Maison&objet 2019

Pryč jsou ta léta, kdy nadšenec z oblasti 
nábytkové publicistiky navštěvoval jednu 
akci za druhou. A že jich zejména začátkem 
roku rozhodně nebylo málo! Jenže času i sil 
ubývá a je nutné přikročit k určité redukci. 
Po zralé úvaze zvítězí kolínský imm, a to 
díky jeho organizaci a rozumné vzdálenosti. 

Po dvouměsíčním odpočinku se pak tělo znova zmobilizuje, 
tentokrát k návštěvě Milána. Letos mne ale napadlo, podívat 
se, kam se posunula třetí z významných evropských výstav – 
Maison&objet. Nebyla jsem tu totiž 5 let.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Výstava prodělala jistý vývoj ve své fi-
losofii. Před léty převzala zkrachovalý 
Salon du Meuble a jeho torzo dlouhá 
léta prezentovala jako samostatnou 
část zaměřenou na design pod ná-
zvem „NOW Design à vivre!“ v hale 8. 
Vystavovaly zde tzv. „designové firmy“ 
zaměřené převážně na nábytek. Mezi 
ně se časem infiltrovaly jiné, konku-
renční, které už prezentovaly komplex-
ně zařízené interiéry. Francouzi si totiž 
od nepaměti libují v dekoraci, ať už je 
použita jako podpůrný nástroj v klasic-

kém nebo i moderním kontextu. Takže 
obsah bývalého „designového pavilonu“ 
tak nějak splynul se svým okolím a stal 
se přirozenou součástí megalomanské 
výstavy v halách 1–7. Kvůli zachování 
kontinuity alespoň název této dílčí akce 
„Today“ naznačoval, že jde o moderní 
interiér, i když ani zde to neplatilo stopro-
centně. Takže bylo celkem jedno, jestli 
jde o „prezentaci skleněného nádobí na 
pozadí fragmentu moderního interiéru, 
nebo o moderní interiér akcentovaný 
skleněným nádobím“. 

Z obou úhlů pohledu bylo možné nazí-
rat např. na slavnou francouzskou firmu 
Ligne Roset, která se zde s velkou ele-
gancí předvádí vedle své sestry Cinna. 
Na rozdíl od významných německých fi-
rem, které zde vystupují mnohem skrom-
něji než v Kolíně, a přesto zde člověk cítí 
jakési napětí, když sáhne po fotoapará-
tu, je atmosféra u Francouzů zásadně 
uvolněná. I když se to tady nehemží 
inovacemi, je letošním velkým tématem 
barevnost a struktura potahových látek. 
Navzdory všem „trendovým“ odstínům 
skořicové, modrošedé či béžové září 
francouzská oáza jasnými optimistickými 
barvami, jako vždy ve spolupráci s firmou 
Kvadrat.

Typická opulentnost

Pro Maison&objet je typická opulent-
nost. Dokonalé aranžmá všeho druhu 
nábytku a doplňků souvisejících s by-
dlením nebere konce. V komplexně 
řešených interiérech se vedle nábytku 
a bytových textilií uplatní veškeré možné 
i nemožné bytové doplňky. Jsou to pota-
hové látky, záclony a závěsy, ložní i kou-
pelnové prádlo, ubrusy, ručníky, tapety, 
nádobí, sklo, keramika, příbory, umě-
lé i živé květiny a stromy, jejich obaly, 
vonné esence, svíčky atd. Nezapomíná 
se ani na umělecké objekty, fontánky, 
krby a další komodity nutné pro deko-

Čína byla čestným hostem salonu, předvedla různé modely včetně sedacího nábytku
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raci bytových interiérů všech věkových 
skupin zákazníků včetně jejich domá-
cích mazlíků. 
Výrobci nábytkových potahových látek, 
bytových textilií a doplňků se opírají 
o obrovskou tradici – lyonské hedvábí, 
tamější manufaktury dodávající materiál 
pro královské nábytkové dílny, nebo ta-
pisérie z Beauvais, jež se používaly k do-
končení sedáků a opěradel královského 
čalouněného nábytku. Na city zákazníků 
útočí nové barevné trendy a dezény. Na 
výstavní prezentaci navazuje samostatná 
akce výrobců potahových látek v buticích 
Latinské čtvrti s dominantou maxižidle 
a maxipohovky vyrobené podle návrhu 
známé designérky Andrée Putmann. 
Obě atrakce budou vydraženy s využitím 
peněz pro sociální potřeby.
Inovaci a kreativitu v kontextu s tech-
nologickým, sociálním a stylistickým 
vývojem společnosti podtrhuje doko-
nalost provedení a v mnoha případech 
i řemeslného zpracování. Maximálně se 
zde zohledňuje francouzská záliba ve 
vlastní historické nábytkové tvorbě fun-
gující jako nekonečný zdroj inspirace. 
Řemeslníci ukazují přímo v terénu, jak 
probíhá zlacení dřevěných částí koster, 
nebo klasické čalounění, malíři porcelá-
nu předvádějí svoje umění pevnou rukou 
bez jediného zakolísání.
Opulentní expozice všech barev i stylů 
doslova přetékají přes stanovenou plo-
chu, jakoby chtěly návštěvníka pozřít 
do svých útrob, ze kterých je těžké se 
vymanit. Kdo přestane sledovat čas, ten 
je ztracen v luxusu, bohatství a kýči. 
A to nesmíme zapomenout, že se celý 
tento cirkus opakuje 2x do roka v Paříži 
a už několikrát opustil i hranice Francie. 
Made in France je značka, která se dob-
ře prodává. Není divu, že zásadní podíl 
místních vystavovatelů patří tuzemským 
firmám, na paty jim šlapou sousední 
země, převážně Itálie, ale letos výraz-
ně vyčnívalo i Portugalsko. Česko na 
poli nábytku pochopitelně předvedlo 
svoje ohýbané produkty firmy TON, na 
rozdíl od Kolína nad Rýnem zde chybě-
la jejich nejbližší konkurence – Thonet 
a GTV. Zcela dle očekávání zaujala 
naše republika v konkurenci sklářské 
tvorby, a to nejen prostřednictvím firmy 
Brokis. Hromadná podporovaná expozi-
ce Czechselection tu nebyla, informaci 
zajišťoval miniaturní stánek bez obsluhy. 
Vzhledem k obrovské šíři exponátů 
všech nejrůznějších stylů je na této akci 
téměř nemožné vysledovat nějaké tren-
dy. V oblasti moderního nábytku je stále 
čitelné retro, které zde ale získalo oblibu 
dříve než v ostatních zemích. Vyplývá to 

ze vztahu Francouzů k vlastní bohaté ná-
bytkové historii. Velkým tématem je dřevo 
ve všech podobách včetně bambusu, 
experimentuje se s tzv. “vídeňským vý-
pletem“ a ohýbanými prvky. Často se 
vyskytuje nafukovací nábytek. Stále sil-
ný je zájem o exotický nábytek a bytové 
doplňky, což vychází z koloniální historie 
a multikulturní současnosti země. Rodilí 
Francouzi si prostřednictvím objektů 
„Etno“ rádi zavzpomínají na chvíle do-
volených strávených v dalekých zemích.
Vztah k přírodním materiálům a k jis-
totám doby, kdy jsme všemu rozuměli 
a nemuseli se bát, co nám zítra zase 

přinesou informační technologie, je 
vyvážen rostoucím povědomím o trvale 
udržitelném vývoji. Sále častěji potkává-
me na výstavě různé ekologické počiny, 
které vyjadřují obavy obyvatel planety 
o její budoucnost. 
Virtuální svět, ve kterém žijeme v zaměst-
nání, v nás bezděky pěstuje potřebu ob-
klopit se ve svém domově reálnými před-
měty, kterých se velmi úzce dotkla lidská 
ruka. A takových  byly na této výstavě 
tisíce. Budeme věřit tomu, že materiální 
podstata našeho životního prostředí zů-
stane i nadále zachována. To je poselství 
výstavy Maison&objet 2019.

Firmy se rády odvolávají na svoji tradici. Pracovní židle Nicolle jsou k mání v různých 
výškách sedáků a bohaté škále barevnosti už od roku 1935

Bambus jako rychle obnovitelný zdroj stále více proniká do nábytkářství
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Souboru veletrhů se zúčastnilo celkem 
326 vystavovatelů (loni 294), z toho 15 
zahraničních, z 10 zemí (Česká republi-
ka, Belgie, Itálie, Maďarsko, Německo, 
Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko 
a Slovinsko), kteří dohromady obsadili 
16 570 m2 výstavní plochy (vloni 12 820 
m2). Na její necelé polovině (8000 m2, 
loni 7050 m2) se prezentovalo 167 (loni 
165) účastníků veletrhu Střechy Praha 
a doplňujících výstav Solar Praha, 
Řemeslo Praha a Purpo, pořádaných 
společností Střechy Praha s.r.o. Na 

8570 m2 (loni 5770 m2) pak své expo-
zice postavilo 159 (loni 129) vystavova-
telů na veletrzích For Pasiv a For Wood, 
které tak byly zatím největší ve své histo-
rii. A to díky pořádající společnosti ABF 
a.s., která nabídla pomocnou ruku vy-
stavovatelům zrušených mezinárodních 
veletrhů Dřevostavby a Moderní vytápění 
v Holešovicích a rozšířila kapacity pro je-
jich prezentaci v pražských Letňanech.
(Poznámka autora: Oba zrušené veletrhy 
měly původně proběhnout ve stejném 
termínu 7.–10. 2. 2019 na výstavišti v praž-
ských Holešovicích, ale zhruba půldruhého 
měsíce před konáním je jejich pořádající 
společnost Terinvest zrušila z blíže nespe-
cifikovaných technicko-organizačních dů-
vodů. A to v tom smyslu, jak napsal jednatel 
společnosti Ing. Jiří Šviga v dopise adreso-

vaným vystavovatelům, že organizátorovi se 
přes veškerou snahu nepodařilo zajistit od-
povídající podmínky pro prezentaci vystavu-
jících, které jsou zvyklí poskytovat a které by 
naplnily očekávání. Někteří z přihlášených 
vystavovatelů si takovouto informaci vysvět-
lují tak, že pořadatel nezajistil dostatečný 
počet vystavovatelů, podle jiných mohly být 
příčinou samotné výstavní prostory ve vzta-
hu např. k požárně bezpečnostním podmín-
kám apod. Ať už je to jakkoliv, faktem je, že 
o dobrou pověst může každý velmi snadno 
přijít, ale o to těžší je ji znovu vybudovat…)

Střechy Praha s novým 
projektem

Odměnou nejen těm vystavovatelům, 
kteří nabídku pořadatelů přijali, neboť 
prezentace na veletrzích je pro ně ne-
dílnou součástí marketingové strategie, 
ale všem na veletrhy v Letňanech při-
hlášeným prezentujícím se firmám, bylo 
dosud rekordních 25 360 návštěvníku, 
což je o bezmála čtyři tisíce více než 
loni (21 743 návštěvníků). Odměnou 
naopak pro návštěvníky, jejichž nárůst 
byl patrný již od prvního dne konání ve-
letrhů a vyvrcholil v sobotu, kdy některé 
firmy preventivně posílily personál svých 
expozic, bylo tentokrát širší spektrum 
prezentovaného sortimentu a služeb. 
Veletrh Střechy Praha a s ním souvi-
sející výstavy s rozsáhlou přehlídkou 
střešních materiálů a oken, zelených 
střech, dřevěných konstrukcí, izolací, 
nářadí a strojů, fasád a solárních sys-
témů, byl letos rozšířen o nový projekt 

Od základové desky přes obvodové stěny 
a střechu až po originální fasádu

V první polovině února (7.–9. 2. 2019) se na výstavišti v Praze – Letňanech konal 21. ročník veletrhu 
materiálů pro stavbu a renovace střech STŘECHY PRAHA, spolu s veletrhem obnovitelných zdrojů 
a úspor energií SOLAR PRAHA a veletrhem pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků 
ŘEMESLO PRAHA, doplněný projektem z oblasti profesionální údržby povrchů střech a fasád PURPO. 
Souběžně s nimi proběhl také 7. ročník veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb 
FOR PASIV a 12. ročník veletrhu dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů FOR WOOD. Novým 
projektem letošního souboru veletrhů byl FESTIVAL DŘEVA A NÁŘADÍ, určený všem, kteří mají 
rádi práci se dřevem, který si spolu s ostatními veletrhy nenechalo ujít zatím rekordních 25 360 
návštěvníků a 86 novinářů.

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

Na Festivalu dřeva a nářadí bylo k vidění např. speciální technologické vybavení 
pro tesaře od firmy Mafell
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FESTIVAL DŘEVA A NÁŘADÍ. Po ce-
lou dobu veletrhu nabízel návštěvníkům 
široké spektrum dřevosortimentů, spo-
jovacích prvků, nářadí a nástrojů a dal-
šího vybavení pro řemeslníky a kutily. 
Např. na stánku společnosti Mafell bylo 
možné se seznámit se speciálním tech-
nologickým vybavením pro provádění 
tesařských spojů, hlubokého dlabání, 
řezání dřevovláknitých materiálů, dělení 
deskových materiálů či s čepovacím au-
tomatem. Součástí festivalu byla také tzv. 
„Zóna pro tesaře“ s řadou ukázek mo-
derních i tradičních tesařských technik, 
workshopů a diskusních setkání s osob-
nostmi v oboru. Ve spolupráci s Cechem 
klempířů, pokrývačů a tesařů ČR zde 
byl prezentován např. výběr moderních 
dřevěných konstrukcí realizovaných 
výrobní divizí Tesario společnosti První 
Chodská Trhanov, z historických kon-
strukcí pak ukázka z produkce tesařství 
bratrů Martina a Bohumíra Šnajdrových 
z Komařic. Své umění zde předvedli 
také budoucí tesaři, žáci SŠ řemeslné 
Jaroměř a Akademie řemesel Praha – 
Zelený Pruh. Jaroměřská škola pro svoji 
prezentaci zvolila řemeslně náročnější 
roubenou studnu se šindelovou stříškou, 
která již v době svého vzniku měla své-
ho kupce. V podstatě stejně tomu bylo 
i u pražské školy, která ve snaze se ně-
jak odlišit, vsadila na suché WC, o které 
podle mistra odborného výcviku Petra 
Škrny během prvních dvou dnů veletr-
hu projevila zájem v podobě objednávek 
rovná desítka návštěvníků. Z diskuzních 
setkání s osobnostmi v oboru se každý 
den velkému zájmu těšilo zamyšlení se 
nad stavem a perspektivou rukodělných 
řemesel v současnosti v podání tesař-
ského mistra Petra Růžičky z pražské 
stavební huti ARS TIGNARIA, která při 
opravách kulturních památek uplatňuje 

výhradně dobovou technologii včetně 
ručního opracování použitých prvků. 
Mimo to úzce spolupracuje s Centrem 
stavitelského dědictví v západočeských 
Plasech, jehož expozice v tesařské 
zóně, obsahující vzácné muzejní expo-
náty, umožnila zájemcům nahlédnout do 
historie tesařského řemesla.

Stranou zájmu nezůstal ani 
For Wood

Na veletrhu dřevěného stavění For Wood 
nešlo neminout rozsáhlou expozici spo-
lečnosti Stavebniny DEK označenou 
jako Centrum dřevostaveb DEKWOOD, 
s celodenním programem prezentují-
cím kromě vlastní činnosti firemní divize 
DEKWOOD i novinky svých obchodních 
partnerů. Z vlastních novinek v oblasti 
firmou realizovaných roubených staveb 
šlo mimo jiné o představení nové verze 
zdvojené obvodové stěny pro rodinné 
domy, vytvořené kombinací masivních 
dřevěných panelů s roubením a vlože-
nou izolací. Jedná se o řešení stěnových 
konstrukcí roubených staveb s použitím 
moderních technologií, umožňující vzdu-
chotěsné provedení stěn v nízkoener-
getickém až pasivním standardu. Vnější 
pohledové roubení se vyrábí z lepené-
ho lamelového dřeva BSH vysušeného 
na 12 % vlhkosti, přičemž průřez prvků 
lze vybrat z několika variant dle regio-
nálních zvyklostí výstavby roubených 
staveb. Vnitřní nosná část obvodových 
stěn je navržena z výrobku DEKPANEL, 
jehož vnitřní strana může mít povrcho-
vou úpravu v podobě pohledové desky 
z masivního dřeva. Dále lze zvolit obklad 
palubkami imitující vzhled roubení, popř. 
může zákazník stěny libovolně kombi-
novat i s obkladem se sádrokartonovou 
deskou.

Z firemních partnerů prezentujících se 
v rámci centra dřevostaveb pak pozor-
nost nejednoho z návštěvníků patřila 
přerovské společnosti LUGRIFLEX 
a jejím obkladovým kazetám složeným 
z různě velkých dřevěných prvků (řeza-
ných či štípaných), lepených na podklad 
z tvrdé dřevovláknité desky. Na stěny se 
aplikují buď lepením nebo patentovaným 
systémem na principu suchého zipu. Ten 
v případě potřeby umožňuje jednotlivé 
kazety snadno odejmout a vytvořit z nich 
nový dekorativní vzor.
Na kolik zájemce o dřevostavbu přijde 
základová deska se všemi instalačními 
přípojkami, kompletně zhotovená tzv. 
na klíč, se návštěvníci mohli dozvědět 
od letos nově se prezentující pražské 
společnosti ČP-STAV, která se coby 
jeden z partnerů Asociace dodavatelů 
montovaných domů specializuje na zá-
kladové desky. Na to, jak u dokončené 
dřevostavby, ale i např. zděného objek-
tu, zkrášlit fasádu a nebo stavbu jako 
takovou proměnit v roubenku či v hráz-
děný objekt, se měli možnost zeptat 
v expozici královéhradecké společnosti 
OXFORD group s.r.o., prezentující na 
veletrhu patentově chráněnou fasádní 
techniku známou jako „zkamenělé dře-
vo – imitace roubení“. Umožňuje dosa-
žení reálného trojrozměrného vzhledu 
původních starých trámů, vytvořených 
přímo do vnější nebo i vnitřní omítky. 
„Jedná se o originální technologii tva-
rování dřeva do omítky, která je díky 
finálnímu nátěru fasádní barvou vytvo-
řena nastálo. Pod ochranným nátěrem 
fasádní barvy a za použití speciální 
lazury vzniká autentická patina, jež vy-
tváří dokonalý vjem dřeva, od pravého 
téměř nerozeznatelný,“ doplnil v expozi-
ci přítomný zástupce společnosti Martin 
Kobosil.

Pozornost zájemců o roubenky budilo Stavební centrum DEKWOOD s ukázkou kombinace roubení a masivního panelu DEKPANEL
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Paralelná prehliadka 
Fórum dizajnu

Neoddeliteľnou súčasťou medziná-
rodného veľtrhu je Fórum dizajnu 
2019 v tradičnom priestore v hale M3. 
Slovenské centrum dizajnu – ako spo-
luorganizátor predstaví takmer stovku 
exponátov a projektov študentov vy-

sokých škôl so zameraním na dizajn: 
Drevárska fakulta Technickej univer-
zity Zvolen, Fakulta architektúry STU 
Bratislava, Vysoká škola výtvarných 
umení Bratislava. 

Aktivity Zväzu spracovateľov 
dreva SR

V tomto priestore sa bude konať aj via-
cero sprievodných akcií pre študentov, 
dizajnérov a konštruktérov nábytku. 
Uskutoční sa tu aj tradičné odborné 
podujatie ZSD SR diskusné fórum 
so zameraním na tému „Moderná 

drevostavba a jej interiér“. Diskusia 
odborníkov bude v stredu 6. 3. 2019 
o 13:00.
Druhým exponovaným priestorom na 
výstavisku bude pavilón N, zamera-
ný na prezentáciu výrobcov nábytku 
a moderných drevodomov. Centrom 
expozícií v pavilóne bude stánok Zväzu 
spracovateľov dreva SR, aby predstavil 
produkciu niekoľkých členských spo-
ločností. Bude tu aj centrum spolo-
čenského diania všetkých návštevníkov 
veľtrhu umiestnením žrebovacieho osu-
dia spotrebiteľskej tomboly. Členské 
spoločnosti ZSD SR opäť ponúknu do 
zlosovania atraktívne ceny pre držiteľov 
zlosovateľných vstupeniek:

 D - Nábytok Lučenec – zariadenie do 
2-izbového bytu

 We-Tec Bratislava a Materasso Slo-
vakia Oravské Veselé – manželská 
posteľ Adela s roštom a matracom

 Molitex Krajné – sedacia súprava
 Idea Nábytok Nitra – televízne kreslo
 twd SK, s.r.o. Banská Bystrica – 
praktické vybavenie Blum do kvalit-
ných kuchynských zásuviek

 Domov Združenie Topoľčany – stôl 
a stoličky do kuchyne.

Do expozície ZSD SR umiestnia aj pa-
nelovú prezentáciu 8. ročníka súťaže 
Drevostavba roka 2018. Návštevníci 
sa môžu zapojiť do hlasovania o ude-
lenie ceny a tým aj do súťaže o získa-
nie hodnotných cien. Bude tu aj spo-
ločná prezentácia SOŠ drevárskych 
Topoľčany, Zvolen a Spišská Nová Ves. 
Predstavia trojrozmerné exponáty, ktoré 
vyjadrujú zručnosť žiakov a dokladujú, 
že „remeslo má zlaté dno“. 

Veľtrh Nábytok a bývanie 2019 v Nitre 
ponúkne moderný nábytok a architektúru

Veľtrh Nábytok a bývanie 2019 v Nitre (5. – 10. 3. 2019) si zachoval koncep-
ciu, zameranie a rozsah z uplynulých rokov. Zúčastní sa na ňom 450 vystavova-
teľov a spoluvystavovateľov, ktorí obsadia všetky pavilóny v hlavnom priestore 
Národného výstaviska Agrokomplex v Nitre. Nábytok, interiéry, doplnky, kon-
štrukcie drevodomov, materiály a prvky na výrobu nábytku umiestnia na celkovej 
ploche 25 tisíc m2.

PANTONE 7502
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Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor

Stoly slovenského výrobcu Karpiš Nábytok z Prievidze tvoria technicky, konštrukčne 
a dizajnérsky zaujímavé produkty do bytu. Zákazníkov presvedčia ergonomickými 
rozmermi, stabilitou a precíznym spracovaním
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Odbornosť veľtrhu vytvára tiež súťaž 
vystavovateľov a výrobcov o Cenu 
veľtrhu Nábytok a bývanie 2019. 
Prihlásené výrobky zaradia do šiestich 
kategórií, aby ich odborná porota mohla 
nominovať na udelenie cien. Súťažné 
kategórie:
1. Čalúnený nábytok
2. Nábytok do obývacích priestorov
3. Kuchynský nábytok a spotrebiče
4. Ostatné typy nábytku
5. Doplnky k nábytku, bytový textil
6. Najkrajšia expozícia veľtrhu
Zväz spracovateľov dreva SR tiež vy-
hodnotí kvalitné produkty v expozíciách 
a udelí samostatnú cenu „Nábytkársky 
Oskar 2019“.

Sprievodný odborný 
program

Vyvrcholením odborného sprievod-
ného programu budú dva semináre 
pre tvorcov dizajnu, konštruktérov, 
technológov, výrobcov nábytku a in-
teriérov, manažérov firiem, študentov 
odborných škôl. Oba semináre sa 
uskutočnia v kongresovej miestnosti 
medzi halami A a B Národného výsta-
viska Agrokomplex v Nitre so začiatkom 
o 10:00 (prezentácia o 9:30).
Český deň 5. 3. 2019 je zameraný na 
„Vplyv životného štýlu na súčasné 
bývanie“

 10:00 – Nová ekológia vstupuje do 
procesu bývania. Poznatky z európ-
skych nábytkárskych výstav (Doc. 

Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.) 
 10:30 – Súčasná domácnosť s no-
vými bezpečnými, úspornými a eko-
logickými technológiami (Ing. arch. 
Hynek Maňák, PhD.) 

 11:00 – Životný štýl, preferencie in-
dividuálnej potreby. Sedací a lôžkový  
nábytok (Ing. Helena Prokopová) 

 11:20 – Nápadité využitie ohýbaného 
dreva na long kresle Chips a kolekcii 
Alba (Jan Juza, TON, a.s. Bystřice 
pod Hostýnem)

Slovenský deň 7. 3. 2019 s nosnou 
témou „Nábytok podľa individuál-
nych potrieb“

 10:00 – Drevo sprevádza ľudstvo po 
celú dobu jeho existencie (Prof. Ing. 
arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD.) 

 10:30 – Prírodné materiály a dizajn 
nábytku. Trendy 2019 (Doc. akad. 
soch. René Baďura)

 11:00 – Nomádsky nábytok (Mgr. Art. 
Silvia Bardová) 

 11:30 – Inovatívne dizajnové dyho-
vané materiály EUROPLAC do inte-
riéru (Rastislav Žákovský – Europlac 
Slovensko Trnava)

Odborné semináre približujú dizajn 
a výrobu nábytku ovplyvnené aplikáciou 
techniky a elektroniky do nábytkárskych 
produktov. Spojenie nábytku a techniky 
do jedného celku je účelové, esteticky 
a technicky náročné. Prednášky priblí-
žia nové možnosti a technické riešenia. 
Účasť na seminároch je bezplatná.

Cenu veľtrhu Nábytok a bývanie 2018 získali matrace Spinal Duo od Materasso 
Slovakia Oravské Veselé v 5. súťažnej kategórii (doplnky nábytku). Svojou štruktúrou 
čalúnenia (formou zón) umožňujú uvoľnenie chrbtice počas spánku

http://www.leitz.org
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Mírné zpomalení globální 
ekonomiky

Globální trh strojů a technologií pro 
primární zpracování dřeva představuje 
objem asi 4,5 miliardy EUR. Hlavní pro-
dukce je v Německu, ve Skandinávii, 
v Severní Americe, Číně, Japonsku, 
Itálii a Rakousku. U strojů a technolo-
gií pro druhotné zpracování dřeva je 
to 8,5 miliardy EUR. Hlavní produkce 
je opět v Německu, dále v Itálii, Číně, 
Rakousku a na Tchaj-wanu. V letošním 

roce se očekává mírné zpomalení růstu 
celosvětové ekonomiky ze 3,7 % v roce 
2018 na 3,5 % v roce 2019. Toto zpo-
malení by se mělo dot knout téměř všech 
hlavních světových trhů s výjimkou Indie, 
kde se očekává mírné zvýšení ze 7,3 % 
na 7,5 %, a Brazílie (z 1,3 % na 2,5 %).

Export vzrostl o 4 %

V prvních třech čtvrtletích roku 2018 
se hodnota exportu německých dřevo-
obráběcích strojů meziročně zvýšila 
o 3,6 % na 1,7 miliardy EUR. Evropský 
trh s podílem 58 % představuje většinu 
strojů (980 milionů EUR, +5 %). Dvě nej-
důležitější oblasti vývozu do zámoří byly 
Asie (348 milionů EUR, -7 %) a Severní 
Amerika (273 milionů EUR, +20 %).

USA opět největším 
exportním trhem 

Podle jednotlivých zemí jsou USA na 
prvním místě v žebříčku exportu (252 
milionů EUR, +20 %) a druhá Čína (241 
milionů EUR, +7 %). Zajímavé je sledo-
vat, jak se v průběhu let 2000–2015 
oba trhy vzájemně doplňovaly v tom 
smyslu, že když klesal prodej v USA, 
rostl prodej v Číně a naopak. Až v po-
sledních třech letech (2016–2018) oba 
trhy „srovnaly krok“ a shodně rostly.
Tyto dva dominantní trhy s velkým od-
stupem následují tři země Evropské 
unie: Polsko (115 milionů EUR, +25 %), 
Francie (77 milionů EUR, -30 %) 
a Rakousko (70 milionů EUR, +2 %).
Není jistě bez zajímavosti, že Česká 
republika s objemem 34 milionů EUR 
na tomto žebříčku zaujímá 14. pozici, 
přičemž prodej německých dřevoob-
ráběcích strojů na českém trhu mezi-
ročně vzrostl zhruba o 26 %.

Podmínky jsou stále příznivé

Pozitivně vidí VDMA i letošní rok a jak 
už v úvodníku uvedl Pekka Paasivaara, 
očekává obdobné výsledky jako loni. 
Vychází ze současné kondice dřevař-
ského a nábytkářského průmyslu, která 
se zatím jeví jako dobrá. Obecné pod-
mínky jsou stále příznivé:

 Silný stavební sektor
 Silná spotřeba nábytku

V roce 2018 němečtí výrobci dřevoobráběcích strojů podle předběžných 
údajů zlomili rekord z roku 2017, když ve výrobě dosáhli objemu 3,4 mi-
liardy EUR s nárůstem o 8 %. Německo tak zůstává největším světovým 
výrobcem dřevoobráběcích strojů. Během pěti let od roku 2013 do roku 
2018 se německá výroba zvýšila z 2,4 miliardy EUR na 3,4 miliardy EUR. 

Tento růst přitlačil mnohé společnosti až k jejich kapacitním limitům; dodací lhůty se v některých 
případech zvýšily na více než rok. „Navzdory objevujícímu se ekonomickému zpomalení na několika 
mezinárodních trzích očekáváme, že tuto úroveň zachováme i v roce 2019,“ řekl na mezinárodní 
tiskové konferenci LIGNA Preview konané 5. února 2019 v německém Hannoveru Pekka Paasivaara, 
předseda Asociace německých výrobců dřevoobráběcích strojů (VDMA).

VDMA: Produkce dřevoobráběcích strojů 
dosáhla nového vrcholu

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

Očekávaný HDP: 
Očekává se mírné zpomalení na hlavních trzích

%, meziročně

Zdroj: IMF WEO aktualizováno 01. 2019, Macrobond, VDMA *Indonésie, Malajsie, Filipíny, Thajsko a Vietnam.
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 Globální střední síla s rostoucí kupní silou
 Urbanizace
 Environmentální povědomí preferuje dřevo

Celosvětově se zvyšuje rentabilita dřevařského a nábytkář-
ského průmyslu, nedostatek pracovní síly vede k automatizaci 
a digitalizaci, zpřísňují se environmentální předpisy (odsávání 
prachu, spotřeba energie…), průmysl se konsoliduje, což 
zvyšuje tlak na investice.

Digitální platformy pro dřevozpracující průmysl

LIGNA 2019, přední světový veletrh strojů, zařízení a nástrojů 
pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl (27.–31.5.), bude 
opět silně ovlivněn tématem digitalizace. Klíčová otázka: význam-
ní výrobci dřevoobráběcích strojů a jejich zákazníci po celém 
světě spoléhají na používání digitálních platforem pro dosažení 
zjednodušeného provozu a lepšího propojení strojů a nástrojů.
VDMA a evropská asociace EUMABOIS v současné době vy-
víjejí standardy na základě OPC UA (Open Platform Commu-
nications Unified Architecture). Tato „předkonkurenční“ stan-
dardizace rovněž může vést k značnému zvýšení efektivity v di-
gitální strojní komunikaci v mezinárodním měřítku a poskytne 
nový impuls modernímu zpracování dřeva, ve kterém je mnoho 
segmentů do značné míry technologicky vyspělých. Dokonce 
i menší jednotky budou spojeny s malým úsilím, a tak se stanou 
inteligentními, vysoce flexibilními minitovárnami.
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Německý export 1. – 3. kvartál 2018
USA a Čína vedou

Zdroj: VDMA, Německý spolkový statistický úřad
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Nominácie do súťaže 
Drevostavba roka 2018

Pre členské spoločnosti Sekcie drevostavieb Zväzu spracovate-
ľov dreva SR vyhlásili 8. ročník súťaže Drevostavba roka. Súťaž 
organizuje Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky, aby 
aj touto formou podporil vyššiu finalizáciu dreva ako domácej 
strategickej obnoviteľnej suroviny 21. storočia v stavebníctve. 
Zároveň je to vhodná prezentácia práce a realizácií popredných 
výrobcov drevostavieb, členov ZSD SR.

Súťaž bude – tak ako v predchádzajúcich rokoch – odborná 
i laická. Laická verejnosť môže hlasovať nielen na internete, 
ale aj na veľtrhu Nábytok a bývanie 2019 v Nitre (5. – 
10. 3. 2019) v pavilóne N. Hlasovanie bude možné aj na 
veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – 
DREVOSTAVBY – VODA 2019 v dňoch 27. – 30. 3. 2019 
v bratislavskej Inchebe.
Ak nájdete svojho favorita, môžete mu odovzdať hlas na www.
drevostavby-zsdsr.sk alebo www.mojdom.sk.

Odborná porota vyhlási výsledky súťaže na výstave CONECO 
– RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – 
VODA 2019 vo štvrtok 28. 3. 2019. Výsledky hlasovania 
laickej verejnosti vyhodnotí Sekcia drevostavieb ZSD SR 
začiatkom apríla.

Do súťaže Drevostavba roka 2018 nominovali organizátori 
nasledujúcich 12 objektov zrealizovaných v uplynulom roku. 
Uvedené sú v abecednom poradí podľa názvu zhotoviteľa.

1. ATRIUM SK s. r. o., Banská Bystrica

 Názov stavby: Nadstavba administratívnej budovy 
 JAF Holz Slovakia s. r. o., Ličartovce

 Autor projektu: Ing. arch. Daniel Hanušín
 Zastavaná plocha: 395,50 m2

 Úžitková plocha: 352,00 m2

 Vykurovaná plocha: 352,00 m2

2. Drevodom Orava s. r. o., Podbiel

 Názov stavby: Zrubový dom Liga
 Autor projektu: Ing. Tatiana Magerčáková
 Zastavaná plocha: 140,00 m2

 Úžitková plocha: 225,00 m2

 Vykurovaná plocha: 212,40 m2

Nominácie na získanie ocenenia Drevostavba roka 2018
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3. DREVSTAV SLOVAKIA s. r. o., Žarnovica

 Názov stavby: Rodinný dom Podunajské Biskupice
 Autor projektu: Ing. arch. František Lehocký,
  Inardex s. r. o.
 Zastavaná plocha: Dom s carportom: 183,40 m2

 Úžitková plocha: Dom: 160 m2; terasa: 29 m2; 
  sklad s carportom: 75 m2

 Vykurovaná plocha: 160,00 m2

4. Gold House Slovakia s. r. o., Bratislava

 Názov stavby: Rodinný dom Trenčín
 Autor projektu: Ing. Lukáš Michalčák
 Zastavaná plocha: 117,00 m2

 Úžitková plocha: 89,33 m2

 Vykurovaná plocha: 89,33 m2

5. HolzHaus s. r. o., Detva

 Názov stavby: Rodinný dom Koplotovce
 Autor projektu: LEarchitects s.r.o.
 Zastavaná plocha: 286,50 m2

 Úžitková plocha: 188,99 m2

 Vykurovaná plocha: 179,80 m2

6. JK Slovakia s. r. o., Lipany

 Názov stavby: Rodinný dom CUBE 4
 Autori projektu: Ing. Peter Tejbus
 Zastavaná plocha: 95,85 m2

 Úžitková plocha: 70,30 m2

 Vykurovaná plocha: 70,30 m2

7. Kontrakting stavebné montáže s. r. o., Žilina 
 pre GD-KAMIPROFIT s. r. o.

 Názov stavby: Školská telocvičňa v obci Cífer
 Autor projektu: Ing. arch. Pavel Ďurko a kol., 
  Atelier DV s.r.o. 
 Zastavaná plocha: 1 293,00 m2

 Úžitková plocha: 1 250,47 m2

 Vykurovaná plocha: 1 250,47 m2
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8. M-House, s. r. o., Bratislava

 Názov stavby: Rodinný dom Trnava
 Autor projektu: Ing. arch. Erik Makki, 
  MAKKI – architekt, s.r.o.
 Zastavaná plocha: 299,50 m2

 Úžitková plocha: 201,14 m2

 Vykurovaná plocha: 182,08 m2

9. M-House, s. r. o., Bratislava

 Názov stavby: Rodinný dom 4boxes
 Autor projektu: Ing. arch. Igor Gerdenich,
  MODERNYDOM.eu, s.r.o.
 Zastavaná plocha: 275,50 m2

 Úžitková plocha: 307,40 m2

 Vykurovaná plocha: 242,00 m2

10. ModerneDomy.sk, zastúpenie RD Rýmařov na Slovensku, 
Lozorno

 Názov stavby: Bungalov Largo 98
 Autor projektu: ModerneDomy.sk, 
   zastúpenie RD Rýmařov
 Zastavaná plocha: 105,00 m2

 Úžitková plocha: 83,00 m2

 Vykurovaná plocha: 77,00 m2

11. Montistav s. r. o., Banská Bystrica

 Názov stavby: Rodinný dom v Banskej Bystrici
 Autori projektu: Ing.arch. Albert Mikovíny
 Zastavaná plocha: 118,97 m2

 Úžitková plocha: 188,39 m2

 Vykurovaná plocha: 188,39 m2

12. WOLF SYSTEMBAU s. r. o., Zvolen

 Názov stavby: Individuálny projekt - bungalov Dovalovo
 Autor projektu: Ing. arch. Marián Kašovský
 Zastavaná plocha: 173,40 m2

 Úžitková plocha: 142,04 m2

 Vykurovaná plocha: 142,04 m2



http://www.lamello.com
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Ačkoliv byl ve druhém únorovém týdnu 
na Letňanském výstavišti v Praze prvním 
postupovým kolem odstartován letošní 
již 23. ročník Soutěžní přehlídky staveb-
ních řemesel SUSO, její organizátoři 
a partneři soutěže určitě ještě neza-

pomněli na témže místě proběhnuvší 
finálové kolo ročníku loňského. Poprvé 
v historii přehlídky totiž v oboru Truhlář 
na nejvyšším stupni na „bedně“ stanu-
li žáci ze zahraniční školy, konkrétně 
pak Martin Dacho a Lukáš Vesselényi 
ze SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves. 
První ze jmenovaných tak úspěšně 
navázal na svůj výborný výkon z finále 
roku 2017, kdy spolu se spolužákem 
Viliamem Púčekem dosáhli na post vi-
cemistrů SUSO. To samé pak lze říci 

také o jejich mistrovi odborného výcviku 
Viliamu Púčekovi starším, který své svě-
řence stejně jako v roce 2017 přivedl do 
finále z postupového kola v Nitře, kde 
v loňském roce rovněž zvítězili.

Studenti jdou v mistrových 
stopách

„Jsme velmi rádi, že máme na škole 
takové šikovné chlapce, kteří opravdu 

Navzdory dlouhé cestě ze Spiše do Prahy 
to tentokrát skutečně stálo za to

Na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech byl 21. září 2018 finálovým kolem završen 22. ročník 
Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO (viz DM 11/2018), jejíž soutěžní obor Truhlář již tradičně 
zaštítila spolu s jinými také Asociace českých nábytkářů. Ta spolu s pořádající společností ABF při 
závěrečném ceremoniálu ocenila nejen šestici nejlepších finalistů, ale také učitele, který vítězný tým 
přivedl do finále. AČN čestným uznáním za pedagogický přínos při vzdělávání mladých truhlářských 
nadějí a ABF čestným titulem Pedagog ročníku 2018. Z rukou prezidenta AČN Ing. Martina Čudky 
a ředitele veletrhu For Arch Matěje Chvojky je společně s poděkováním za celý nábytkářský obor 
převzal osmačtyřicetiletý Viliam Púček, učitel odborného výcviku ze SOŠ drevárskej Spišská Nová 
Ves, který je shodou okolností také jejím odchovancem.

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

Viliam Púček a jeho svěřenci Lukáš Vesselényi (vlevo) a Martin Dacho, vítězové 
22. ročníku SUSO

Učitel odborného výcviku Viliam Púček 
při přebírání ceny z rukou prezidenta 
AČN Ing. Martina Čudky
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chtějí něco dokázat a umí se ‚porvat‘ 
i s tak silnou konkurencí, jako byla zde,“ 
sdělil nám po skončení finálového klání 
Viliam Púček jménem celého pedago-
gického sboru SOŠ drevárskej Spišská 
Nová Ves (SOŠD), kterou před více jak 
30 lety sám úspěšně vystudoval. Po 
ukončení studia v roce 1988 absolvo-
val tehdy povinnou dvouletou základní 
vojenskou službu. Po návratu z vojny na-
stoupil do pracovního poměru v někdej-
ším národním podniku Nový domov ve 
Spišské Nové Vsi, který byl zaměřený na 
výrobu nábytku, odkud si ho po čtyřech 
letech, jak sám říká, vytáhli jeho tehdejší 
učitelé a později školští kolegové. 
„V té době škola hledala mistra od-
borného výcviku a tak se moji bývalí 
učitelé obrátili na mě. A to zřejmě na 
základě mých někdejších učňovských 
výsledků, kdy jsem se čtyřikrát zúčastnil 
školní vědomostní a zručnostní soutěže 
Zenit, kterou mimochodem pořádáme 
dodnes již pětatřicátým rokem, a kte-
rou jsem tehdy třikrát vyhrál.“ pochlubil 
se oceněný pedagog, který po téměř 
25 letech strávených ve školství bere 
svoji práci jako poslání. A to ve smyslu 
předávat své zkušenosti stejnou měrou 
všem svým svěřencům a nikoliv pouze 
těm, kteří byli spolu s ním v SUSO oce-
něni. To volně přeloženo znamená, že 
školu reprezentující studenti neprošli 
před soutěží žádnou speciální přípra-
vou a veškeré poznatky získali během 
výuky nejen od svého mistra odborného 
výcviku, ale i od všech jeho kolegů, za 
což, jak neopomněl podotknout, patří 
všem velký dík.

Zvýšený důraz na praxi 
s omezením jazyků

Snahou SOŠD podle V. Púčeka je 
připravovat všechny své žáky stejným 
způsobem, přestože, jako všude jinde 
v současné době, někteří z nich chodí 
do školy jen kvůli maturitě. „Naproti tomu 
ale máme v každém oboru určitý vzorek 
žáků, kteří jsou opravdu dobří a vyhrávají 
soutěže i u nás na Slovensku. Do této 
skupiny patří i oba naši vítězové Martin 
a Lukáš, kteří berou své řemeslo oprav-
du vážně a o jejichž nominaci na SUSO 
rozhodlo přední umístění v již zmíněné 
školské soutěži,“ říká mistr na adresu re-
prezentujících studentů 3. a 4. ročníku 
čtyřletého technického oboru 3341 K 
Operátor dřevařské a nábytkářské vý-
roby, po jehož absolvování získají spolu 
s maturitním vysvědčením také výuční 
list. Základem nejen tohoto, ale i dal-
šího školou vyučovaného čtyřletého 

technického oboru 3349 K Technik 
dřevostaveb, je totiž v podstatě učební 
obor Truhlář (Stolár), rozšířený o některé 
pro dnešní dobu nezbytné (s ohledem 
na technologické vybavení apod.) teore-
tické předměty. U Technika dřevostaveb 
např. o konstrukční cvičení, programo-
vání CNC strojů, dřevostavby, staveb-
ní konstrukce, technologie, materiály, 
logistiku a ekonomiku, na což podle 
V. Púčeka slyší jak případní uchazeči 
o studium, tak hlavně jejich rodiče, kdy 
pro některé by podobně jako v Česku 
byl bohužel „obyčejný“ obor Truhlář bez 
maturity nepřijatelný. „Díky tomu se nám 
navzdory přetrvávajícímu malému zájmu 
o řemesla zatím daří všechny obory na-
plňovat tak, abychom je mohli vyučo-
vat. Menší problémy se stavem máme 
pouze u čalouníků,“ doplňuje V. Púček 
a dodává, že oba výše zmíněné obory 
jsou charakteristické vysokým počtem 
hodin praktického vyučování, přičemž 
odborný výcvik je realizovaný jak ve 
školních dílnách, tak i u budoucích za-
městnavatelů. 

„Od třetího ročníku mají studenti praxi 
2–3 dny v týdnu v závislosti na oboru, 
přičemž se snažíme, aby vždy pracova-
li na konkrétním výrobku pro konkrét-
ní využití a nedělali jen tzv. práci pro 
práci. Takový výrobek si po dokončení 
mohou odnést domů, aby jejich rodiče 
měli zpětnou vazbu na to, co se naučili,“ 
upřesňuje s tím, že z důvodu vyššího 
objemu praxe škola omezila povinnou 
výuku cizích jazyků, která mnohé stu-
denty byť manuálně zručné neúměrně 
zatěžovala, z někdejších dvou na jeden, 
přičemž druhý cizí jazyk si zájemci mo-
hou zvolit jako nepovinný předmět. „Tím 
pádem mají více času na praxi, v rámci 
které se snažíme o to, aby si maximálně 
osvojili základy ruční výroby. Máme ově-
řeno, že když tyto základy zvládnou dob-
ře udělat ručně, tak je pak dokáží i dobře 
naprogramovat,“ zkonstatoval oceněný 
Viliam Púček, načež začal se studenty 
spolu s nářadím balit i všechny získa-
né ceny, aby stejně dobře jako soutěž 
zvládli noční více jak 600 km dlouhou 
cestu do Spišské Nové Vsi.

„Pokud studenti dobře zvládnou řemeslné základy, tak budou následně i dobře 
programovat,“ říká Pedagog ročníku 2018 Viliam Púček (vpravo)

Praxe studentů SOŠD probíhá jak ve školních dílnách, tak i na konkrétních zakázkách
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Hlavný prínos vzdelávania bol najmä 
v povojnovom období, keď Českoslo-
vensko potrebovalo nahradiť novými 
stavbami vojnové škody v priemysle, bý-
vaní, infraštruktúre, mostoch. Prevládal 
betón, oceľ, železobetónové konštruk-
cie. Tieto materiály mali priniesť odol-
nosť na niekoľko desaťročí a vybudovať 
industriálne prostredie.
Typický materiál pre Slovensko – drevo 
sa však nestratilo. Založili Katedru že-
lezných a drevených konštrukcií v roku 
1942. Vytvorili ju z Ústavu železných 
konštrukcií, ktorý viedol Alexander Geor-
gijevský a z Ústavu stavby mostov pod 
vedením Nikolaja Nikolina. Opätovným 
spojením oboch ústavov v roku 1950 
vznikla Katedra stavebných konštrukcií. 
Na jej čele bol Karol Havelka a obidva 
ústavy tvorili samostatné jednotky. Opäť 

došlo k rozdeleniu. V roku 1951 vznikla 
Katedra oceľových mostov a konštrukcií, 
v roku 1953 premenovaná na Katedru 
Oceľových a drevených konštrukcií pod 
vedením Alexandra Georgijevského.
V období 1959 – 1973 bolo úsilie zame-
rané na moderné oceľové konštrukcie. 
Drevo ako stavebný materiál sa presa-
dzoval v konštrukcii krovov a striech. 
Katedra patrí v súčasnosti k uznávaným 
vedecko-projektovým inštitúciám v ob-
lasti navrhovania a rekonštrukcie oceľo-
vých, spriahnutých, hybridných a dreve-
ných nosných konštrukcií. Špecializuje 
sa na kombináciu viacerých typov spája-
nia dreva s inými stavebnými materiálmi 
a technológiami. Súčasné personálne 
obsadenie katedry (2018) tvoria 2 pro-
fesori, 4 docenti, 1 hosťujúci profesor, 
6 doktorandov, 4 odborní asistenti, 2 
výskumní pracovníci. Celý kolektív v ju-
bilejnom roku garantuje vysokú kvalitu 
predmetov výučby aj drevených kon-
štrukcií so zameraním na bezpečnosť, 
životnosť a spoľahlivosť.
Významnou osobnosťou Stavebnej fa-
kulty bol prof. Ing. Pavel Dutko, CSc. 
(1928–2000). Na Katedre oceľových 
konštrukcií a mostov pôsobil ako asis-
tent od 1952, docentom sa stal v roku 
1965, profesorom v roku 1991. Bol au-
torom a spoluautorom 3 učebníc a 24 
dočasných učebníc. Inicioval do štúdia 
zavedenie predmetov o drevených kon-
štrukciách. Jeho učebnica „Drevené 
konštrukcie“ vyšla v dvoch vydaniach 
a tvorí základný fond odbornej litera-
túry v Československu. Podieľal sa na 
riešení 28 vedecko-výskumných úloh, 
publikoval 67 vedeckých a odborných 
článkov, referoval na 57 odborných kon-
ferenciách. 

Predstavil výsledky dosiahnuté v oblasti 
drevených lepených styčníkov, lepených 
nehomogénnych nosníkov pod účinkom 
dlhodobého zaťaženia, problematiku 
pevnostného riešenia vzpernej únosnos-
ti drevených prvkov s uvážením vplyvu 
vlhkosti. Jeho monografiu „Grundlagen 
des Holzleimbauses“ vydali v Mníchove 
a stala sa uznávanou odbornou publiká-
ciou v strednej Európe. Svoje poznatky 
premietal aktívne do normotvornej čin-
nosti pre národné i nadnárodné normy. 
Vypracoval koncepciu cyklu konferencií 
„Drevo v stavebných konštrukciách“, kto-
ré sa konali v rokoch 1976, 1980, 1984, 
1989 v Kočovciach. Bol autorom 140 
prác spojených so statikou konštrukcií 
mostov a významných stavebných objek-
tov z betónu a ocele. V oblasti drevených 
konštrukcií vypracoval návrh záchrany 
a prenosu dreveného kostola z Paludze 
do obce Svätý Kríž, návrh rekonštrukcie 
drevených krovov budovy SND v Brati-
slave, vývoj otvorenej sústavy pre poľ-
nohospodárske stavby, vyvinul spojenie 
kombinovaných priestorových prvkov 
z dreva a ocele, navrhol veľkorozponové 
kombinované nosníky a overil ich pevnosť.
Pre samotný rozvoj drevených konštruk-
cií v stavebníctve napomohlo vytvorenie 
samostatného študijného odboru na 
Drevárskej fakulte TU vo Zvolene, naj-
skôr ako Oddelenie drevených staveb-
ných konštrukcií v rámci Katedry nábytku 
a drevárskych výrobkov. V súčasnosti je 
vytvorená Katedra drevených stavieb, 
ktorú vedie prof. Ing. Jozef Štefko, 
CSc., absolvent štúdia na Stavebnej 
fakulte SVTŠ v Bratislave, aby od roku 
1993 mohol vo Zvolene rozvíjať projek-
ty výrazného využitia a zakomponovania 
dreva do stavebných konštrukcií.

80. výročie vysokoškolského vzdelávania 
odborníkov v stavebníctve

Vysokoškolská výučba pre stavebníctvo a geodéziu začala na 
Slovensku 4. decembra 1938. Historické začiatky dočasného sídla 
Vysokej školy technickej M. R. Štefánika boli v Košiciach, potom 
v Martine. Nakoniec získala trvalé sídlo v Bratislave, od roku 1991 
pod dnešným názvom Stavebná fakulta. Za 80 rokov vychovala 
takmer 33 tisíc inžinierov. 

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

Výskumné zameranie spojenia dreva 
a betónu na Stavebnej fakulte STU
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 STAVÍME, BYDLÍME Uherské Hradiště 16. – 17. 3.
 Stavební výstava – 15. ročník • Uherské Hradiště – sportovní 

hala • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 FOR HABITAT 21. – 24. 3.

 Veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí – 26. ročník. Souběžné 
výstavy: FOR INTERIOR (jaro) – 11. mezinárodní veletrh nábyt-
ku, interiérů a bytových doplňků, FOR GARDEN – 13. ročník 
mezinárodního veletrhu zahradní a komunální techniky, nábytku, 
architektury a zeleně, DESIGN SHAKER – 8. ročník výběrové 
přehlídka interiérového designu, BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY 
– 25. specializovaná výstava nových projektů bydlení, SVĚTLO 
V ARCHITEKTUŘE – specializovaná výstava svítidel, designu 
a příslušenství – 6 ročník • Praha – PVA EXPO Letňany • ABF, 
a.s., forhabitat.cz, forfinterior.cz, designshaker.cz

 HRADECKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA  22. – 24. 3.
 STAVBA A ZAHRADA
 Výstava pro stavbu, rekonstrukce, zařizování bytů, domů, chat, 

realizace a úpravy zahrad – 22. ročník. Doprovodný program: 
Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO, 23. ročník, 
region východní Čechy a jižní Morava, 22. a 23. 3. • Hradec 
Králové – Kongresové centrum Aldis • KJ VÝSTAVNICTVÍ, www.
kjvystavnictvi.cz, suso.cz

 STAVOTECH Olomouc 28. – 30. 3.
 Stavební a technická výstava – 57. ročník. Doprovodný program: 

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO, 23. ročník, 
region severní Morava, 29. a 30. 3. • Olomouc – výstaviště Flora 
• Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz, suso.cz

 KREATIV JARO 2019 29. – 31. 3.
 Prodejní výstava pro tvořivé s prezentací nejrůznějších řemesel, 

kreativních potřeb a materiálů, interiérových dekorací ze dřeva, 
skla, textilu, dřevěných hraček, loutek apod. • Ostrava – výsta-
viště Černá louka • Ostravské výstavy, a.s., cerna-louka.cz

 STAVÍME, BYDLÍME Jihlava 5. – 6. 4.
 Stavební výstava – 13. ročník • Jihlava – Dům kultury odborů • 

Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz

Slovenská republika

 KONTRAKTY PSKA Košice 19. 3.
 Celoslovenské kontrakty spotrebného tovaru, kedy výroba, do-

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

 KONTRAKTY PSKA Nitra 20. 3.
 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

 CONECO 27. – 30. 3.
 Medzinárodný veľtrh stavebníctva. Súbežné výstavy: PASÍVNE 

DOMY – DREVOSTAVBY, RACIOENERGIA – medzinárodný veľtrh 
využitia energie, VODA 2019 – medzinárodná výstava využitia 
a ochrany vody – 6. ročník • Bratislava – výstavisko Incheba 
EXPO • Incheba, a.s., www.incheba.sk

 ABC STAVEBNÍCTVA – ZÁHRADA 3. – 5. 4.
 Kontraktačno-predajná výstava • Prešov – mestská hala Tatran 

handball arena • Agentúra Bocatius, www.bocatius.sk

Zahraničí

 WOHNEN & INTERIEUR 9. – 17. 3.
 Největší rakouský mezinárodní veletrh bydlení • Vídeň, Rakousko 

• Reed Exhibitions, www.wohnen-interieur.at, www.messe.at
 IFEX 2019 11. – 14. 3.

 Indonéský mezinárodní veletrh nábytku • Jakarta, Indonésie • 
Dyandra Inc., ifexindonesia.com

 DUBAI WOODSHOW 12. – 14. 3.
 Mezinárodní veletrh dřevoobráběcích strojů • Dubaj, Spojené 

arabské emiráty • Strategic marketing & Exhibitions, dubaiwood-
show.com, www.eumabois.com

 MEBLE POLSKA 12. – 15. 3.
 Veletrh nábytku a bytového vybavení. Souběžné výstavy: HOME 

DECOR – veletrh bytových doplňků a interiérového designu, 
ARENA DESIGN – přehlídka evropského interiérového designu 
komerčních prostor • Poznaň, Polsko • Miedzynarodowe Targi 
Poznaňskie sp. z o.o., meble.mtp.pl, www.homedecor.pl

 MADEEXPO 13. – 16. 3.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví a architektury • Milano – výsta-

viště Rho, Itálie • MADE eventi srl, www.madeexpo.it
 DELHIWOOD 13. – 16. 3.

 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, příslušenství, doplňků, ma-
teriálů, polotovarů a výrobků pro nábytkářský a dřevozpracující 
průmysl • New Delhi (Greater Noida), Indie • Pradeep Deviah & 
Associates Pvt. Ltd., www.eumabois.com, www.delhi-wood.com

 INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE 13. – 17. 3.
 Mezinárodní veletrh řemesel a živností. Souběžné výstavy: 

HANDWERK & DESIGN – řemesla a design, GARTEN – me-
zinárodní veletrh zahrady • Mnichov, SRN • Messe Mnichov, 
www.messe-muenchen.de, www.ihm.de

 INTERIO 13. – 17. 3.
 Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového vybavení • Sarajevo, Bosna 

a Hercegovina • KJP Centar Skenderija d.o.o., www.skenderija.ba
 HOUSE I 2019 14. – 17. 3.

 Pobaltský stavební veletrh • Riga, Lotyšsko • International Exhibition 
Company BT 1 Ltd., www.bt1.lv

 CONSTRUCT–AMBIENT EXPO 14. – 17. 3.
 Mezinárodní veletrh stavebních technologií, zařízení a materiálů, 

výrobků a systémů interiérové a exteriérové dekorace. Souběžné 
výstavy: MOBILA EXPO –veletrh nábytku, EXPO FLOWERS & 
GARDEN – mezinárodní veletrh květinářství, krajinářství a zarad-
nisctví • Bukurešť, Rumunsko • Marasti Blvd, www.construct-
-ambientexpo.ro, www.mobila-expo.ro, www.expoflowers.ro

 SALON DE L‘HABITAT 15. – 17. 3.
 Veletrh nábytku, interiérového vybavení a dekorací • Le Mans, 

Francie • Le Mans Centre Expo, www.salondelhabitat.com
 INTER BUILD EXPO 19. – 22. 3.

 Mezinárodní fórum stavebních materiálů a technologií • Kyjev, 
Ukrajina • Kyiv International contract fair, www.kmkya.kiev.ua

 AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL 20. – 23. 3.
 Veletrh pro stavbu, instalace, design a interiérové dekorace • 

Cluj-Napoca, Rumunsko • S.C. Expo Transilvania S.A., expo-
-transilvania.ro

 BUILDEXPO ETHIOPIA 21. – 23. 3.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžné výstavy: AFRIWOOD 

ETHIOPIA – veletrh pro dřevozpracující průmysl, LIGHTEXPO 
ETHIOPIA – mezinárodní veletrh bytového a průmyslového 
osvětlení, SOLAR ETHIOPIA • Addis Ababa, Etiopie • Expogroup 
Exhibitions & Conferences in Africa, expogr.com

 IDEAL HOMEX 21. – 24. 3.
 Veletrh nábytku, dekorací, osvětlení, skla, koberců, bytového 

textilu, zahrad • Istanbul, Turecko • Tarsus Group plc / Life 
Media, www.idealhomefuari.com

 BOIS & HABITAT 22. – 25. 3.
 Výstava pro dřevěné konstrukce, designu a nových zdrojů energie 

• Brusel, Belgie • Easy Fairs, www.bois-habitat.be
 FIMMA BRASIL 26. – 29. 3.

 Mezinárodní veletrh strojů, materiálů a doplňků pro nábytkářský prů-
mysl • Bento Goncalves, Brazílie • Movergs, www.fimma.com.br

 HOMEDECO 2019 26. – 29. 3.
 Mezinárodní výstava bytového textilu, nábytku, bytových doplňků, 

dekorací a interiérového designu • Almaty, Kazachstán • Turkel 
Fair Organizations Inc., www.homedecofair.com

 TECHNOMEBEL  26. – 30. 3.
 Veletrh materiálů, příslušenství, strojů a zařízení pro zpracování dře-

va a výrobu nábytku. Souběžná výstava: WORLD OF FURNITURE 
– veletrh nábytku, bytového textilu a interiérového designu • Sofie, 
Bulharsko • Inter Expo Center, technomebel.bg
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Největší studentská soutěž v ČR zamě-
řená na dřevěné stavění „Stavby s vůní 
dřeva“, pořádaná Nadací dřevo pro 
život, zahajuje svůj 7. ročník. Studenti 
vyšších a vysokých odborných škol 
tak opět získávají prostor ukázat laické 
i odborné veřejnosti svůj talent a před-
vést, co umí navrhnout ze dřeva a třeba 
i vyhrát jednu z cen v celkové hodnotě 
200 tis. Kč.
Soutěž, pořádaná pod záštitou tří mini-
sterstev a sedmnácti odborných fakult 
a škol z České republiky a Slovenské 
republiky, je určena studentům vyš-
ších odborných a vysokých škol, kteří 

navrhují dřevěné stavby a konstrukce. 
Do uzávěrky on-line přihlášek, která 
je 30. 6. 2019, mohou přihlašovat 
i návrhy vytvořené v rámci ročníkové, 
bakalářské nebo diplomové práce. 
Každý návrh by však měl odrážet téma 
ročníku: „Dřevo nás chrání“.
Letos se studenti mohou nově přihla-
šovat kompletně on-line (http://www.
drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dre-
va) a na výběr stejně jako loni mají dvě 
soutěžní kategorie: „Dřevěné stavby 
– malé“ a „Dřevěné stavby – velké“. 
V každé kategorii vybere přes léto od-
borná porota a laická veřejnost jedno-
ho vítěze. Další oceněné studenty zvolí 
dva partneři soutěže. „Další novinkou 
letošního 7. ročníku je tzv. zvláštní oce-
nění, které může odborná porota udělit 
návrhům, jež budou z určitého pohledu 
výjimečné, ať už se bude jednat o tech-
nické rozpracování projektu, působivou 
vizualizaci nebo inovativní řešení stav-
by,“ upřesňuje vedoucí soutěže Ing. 
Eliška Morcinková z Nadace dřevo pro 
život (http://www.drevoprozivot.cz)

Po vyhodnocení soutěže, pořádané za 
podpory hlavních partnerů s.p. Lesy 
ČR, Ministerstva zemědělství ČR a s.p. 
Vojenské lesy a statky, získá každý stu-
dent certifikát o účasti v soutěži a zpět-
nou vazbu od organizátora soutěže na 
své soutěžní dílo. Dále obdrží pozvánku 
na slavnostní vyhlášení vítězů spojené 
s rautem a posezením s odborníky 
z oboru a se seminářem zaměřeným 
na osobní a profesní rozvoj. Dále ob-
drží roční předplatné časopisu Dřevo 
a stavby.
Vítězové soutěže získají spolu s finanční 
odměnou (2x 50 tis. Kč a 2x 10 tis. Kč) 
ještě možnost zúčastnit se exkurze ve 
výrobních závodech partnerských pod-
niků Stora Enso Wood Products v ČR 
a Kronospan CR v Jihlavě, dále pak 
hmotné ceny od společností SEMACZ 
a roční předplatné odborných časopi-
sů Dřevařský magazín a Stavebnictví. 
Všichni vítězové navíc obdrží originální 
dřevěný diplom Nadace dřevo pro ži-
vot.

Autor: Ing. František Novák

Stavby s vůní dřeva 2019 už odstartovaly, studenti, ukažte co umíte

Po pražskej premiére výstavy projektov 
Salón drevostavieb 2019 (8.–10. 2. 
2019), ich predstavia formou pane-
lov aj v Bratislave. Projekty umiestnia 
v Rakúskom kultúrnom fóre (Astoria 
Palace) v termíne od 4. do 23. marca 
2019. Organizátori – Architekti Prodesi 
/Domesi Praha (za ČR) a Združenie 
Archa Bratislava za Slovensko – ve-
nujú hlavnú pozornosť tvorcom 36 
projektov moderných drevostavieb 
v ČR a SR, doplnené drevostavbami 
z Rakúska a Poľska. Všetkých 38 pro-
jektov predstavujú aj v Ročenke dre-
vostavieb 2018.
Panely s projektmi budú aj súčasťou 
stavebného veľtrhu CONECO 2019 
v Bratislave v termíne od 27. do 30. 
marca 2019 na výstavisku Incheba 
EXPO.
Obdivovali ich aj na Fakulte architek-
túry STU v Bratislave od 19. februára 
do 7. marca 2019. 
Riaditeľka Salónu na Slovensku 
Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD. zvýraz-
ňuje: „Úlohou prezentácie projektov 
Salónu drevostavieb 2019 je inšpirovať 
a vzdelávať mladých adeptov architek-

túry o drevostavbách. Vnímame to ako 
dôležitý vklad do budúcnosti. Čím viac 
mladých profesionálov si osvojí prin-
cípy udržateľnej architektúry a otvorí 
srdce stavaniu z dreva – tým viac 
funkčných, krásnych a životnému pro-

strediu prospešných budov vyrastie.“ 
Salón je už viac rokov vyhľadávanou 
platformou pre porovnanie stavania 
s drevom na Slovensku a v okolitých 
krajinách.

Autor: Dr. Anton Mrník

Salón Drevostavieb 2019 sa predstavuje aj v Bratislave

Projekt rakúskych architektov Markus Innauer a Sven Matt – jednoduchá budova 
s čistými líniami. Foto: archív autora
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Na slavnostním večeru v pražském 
Hudebním divadle Karlín byly 14. 2. 
2019 poprvé uděleny Diamanty české-
ho byznysu – nové ceny, které se mají 
stát tradičním a prestižním ohodnoce-
ním výkonnosti českých firem v jed-
notlivých regionech. V Kraji Vysočina 
se na první pozici umístila společnost 
IMA-materiál pro nábytkový prů-
mysl s.r.o., dodavatel kašírovacích 
a obalovacích fólií, nábytkových hran 
a tenkého papíru. Kompletní výsledky 
najdete na www.cotmedia.cz/dia-
manty-ceskeho-byznysu.
Ceny Diamanty českého byznysu jsou 
udělovány na základě žebříčku, sesta-
vovaného vždy ke konci roku analytic-
kými experty společnosti Bisnode na 
základě objektivních ekonomických 
ukazatelů za poslední tři roky (letos 
tedy za období 2015–2017) pro všech 
čtrnáct krajů České republiky, přičemž 
za každý kraj jsou oceňovány vždy tři 
nejlépe hodnocené společnosti.
Do žebříčku vstupují společnosti se 
sídlem v České republice, které splňují 
obrat 100 mil. Kč až 5 mld. Kč a mají 

veřejně dostupné účetní závěrky za 
poslední tři roky. Kvalitativním krité-
riem je schopnost firem dostát svým 
závazkům, což znamená, že hodnoce-
ná společnost nesmí být v likvidaci či 

insolvenčním řízení a současně nesmí 
být evidována jako nespolehlivý plátce/
osoba s pohledávkami státu či dalších 
subjektů.

Zdroj: COT media

Diamanty českého byznysu 2018

Na výstavišti PVA Expo v Praze – 
Letňanech proběhlo ve dnech 7. – 8. 
února první postupové kolo letošního již 
23. ročníku soutěžní přehlídky staveb-
ních řemesel SUSO pro region Praha, 
střední a severní Čechy. Určilo první 
dvojici nejlepších truhlářských adeptů 
pro podzimní celorepublikové finále.
První oblastní postupové kolo letos již 
počtvrté v řadě tvořilo součást dopro-
vodného programu veletrhů For Pasiv 
a For Wood, probíhajících souběžně 
s veletrhem Střechy Praha. Jejich 
návštěvníkům se zde představilo cel-
kem 12 žáků učebního oboru truh-
lář ze šesti odborných škol z Prahy, 
Berouna, Litvínova, Lovosic, Litoměřic 
a Jaroměře. Soutěžící jako obvykle ab-
solvovali praktickou a teoretickou část. 
Pro praktickou část pořadatelé zvolili 
stojan pro deštníky ve tvaru kvádru 
o půdorysu 290x290 mm, vyrobený 
ze smrkového dřeva, k jehož zhoto-
vení měli soutěžící k dispozici kromě 
ručního nářadí také některé elektrické 
nářadí a přípravky od partnerů SUSO – 
firem Mafell a DeWalt. V teoretické části 

odpovídali na 40 otázek zahrnujících 
učivo 1. a 2. ročníku a také problema-
tiku partnerů soutěže. Svého úkolu se 
nejlépe zhostili a první finálovou dvojící 
s celkovým ziskem 252 bodů se stali 
Richard Páca a Ondřej Porubek ze SŠ 
řemeslné Jaroměř. O 27 bodů za nimi 

se na druhé příčce umístili a případný-
mi náhradníky pro finále se stali Ludvík 
Steuer a Petr Lukele ze SOŠ Litvínov – 
Hamr. Třetí příčku se ziskem 202 bodů 
obsadili Martin Frydryšek a Jan Frolík 
ze SOŠ a SOU Beroun – Hlinky. 

Autor: Ing. František Novák 

Třiadvacátý ročník SUSO má za sebou první postupové kolo

V prvním ročníku žebříčku Diamanty českého byznysu se na prvním místě v Kraji 
Vysočina umístila společnost IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o., Brzkov. 
Foto: archiv COT media

Trojice nejlepších družstev z postupového kola v Praze. Foto: archiv SUSO
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Partner pro řemeslo

HŘEBÍKOVAČKY 
SPONKOVAČKY

ŠROUBOVÁKY NA 
PÁSKOVANÉ VRUTY 

PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO

www.kmr-cs.czwww.holz-braun.com

We are a leading importer of
American Hardwoods in Europe.

For this hardwood lumber we are looking for an

Independent Sales Representative
for Czech and Slovakia 

We are looking for a motivated salesman who already has 
experience in the distribution of lumber and who gains new 
customers through his passionate commitment. You are able
to communicate in Czech language perfectly and you have 
good level in English or German.

Für unser amerik. Laubholz-Sortiment suchen wir einen

Selbständigen Vertriebsprofi (m/w)
für den Tschechischen und Slowakischen Markt

Wir suchen einen engagierten Verkäufer, der bereits Erfahrung 
im Vertrieb von Schnittholz hat und durch seinen leidenschaft-
lichen Einsatz neue Kunden hinzugewinnt. Sie sprechen neben 
fließendem Tschechisch auch gutes Deutsch oder Englisch.

  
HOLZ BRAUN GmbH und Co. KG 
Am Suedbahnhof 20 
72766 Reutlingen  &  Bremerhaven / Germany
schnittholz@holz-braun.de Tel +49(0)7121 / 9448-20

http://www.multibio.eu
http://www.kmr-cs.cz
http://www.holz-braun.com
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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

 Nabízíme třívrstvé biodesky, schodové desky, průběžné spárov-
ky a napojované spárovky. Zpracováváme listnaté dřeviny – dub, ja-
san, javor, buk, ořech, třešeň. Více informací na www.agroreal.com.
Kontakt: AGROREAL, spol. s r. o., 691 45 Podivín 987, tel.: +420 
519 344 988, mob.: +420 736 614 023

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodám tyto stroje – končím s výrobou: poloautomatický sou-
struh hempel ch 8 s dvěma suporty, soustruh sl 2000 s upravenou 
elektrickou regulací posuvu – cena 55 tis. Kč, litinová pila Rema 
s posuvným ramenem – cena 40 tis. Kč, drážkovačka s děličkou 
na šroubovice a drážky – cena 18 tis. Kč, horizontální dlabačka se 
silnějším motorem na vrtání i větších průměrů – cena 20 tis. Kč, pila 
na masiv domácí výroba na rozřezání fošen – cena 12 tis. Kč, brusky 
na dobroušení soustružených polotovarů 2ks – cena 12 tis. Kč/kus, 
odsávací jednotka s motorem na více strojů s příslušenstvím – cena 
15 tis. Kč, ponky železné masivní – cena 1000 Kč/ks, můžu také 
přenechat šablony na sloupky, příčky do zábradlí, nohy ke stolům, 
židlím a fy., s kterýma spolupracujem.
Kontakt: Sádlík Luděk, Bohdalice, tel.: +420 606 275 786

 Prodám odsávací filtr 32 rukávů ELBH, rok výroby 2000. Cena 
38 000 tis. Kč. Kontakt: Ing. Ivan Bičiště, tel.: +420 736 630 810

 Prodám kalibrační brusku Costa, šířka 140 cm, rok výroby 2000. 
Cena 35 000 tis. Kč. Kontakt: Ing. Ivan Bičiště, tel.: 736 630 810

 Prodám kamna typ bulerjan, palivo dřevo max. 110 cm, v provozu 
5 měsíců. Cena 18 000 tis. Kč. Kontakt: tel.: +420 736 630 810

 Nabízíme zvýhodněné ceny na kmenové pilové pásy LENOX. 
Jedná se o nové pásy jak v provedení z nástrojové oceli, tak bimetal. 
Pásy jsou broušené a šraňkované. Dodání z vlastní svařovny veškeré 
rozměry pro stroje domácí i zahraniční výroby. Kontakt: 607 574 313

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Nabízíme zakázkovou výrobu dřevěných obalů. Bedny celodře-
věné, překližkové, OSB, atypické i standardní palety, transportní 
základny. Provádíme tepelné ošetření a vysoušení řeziva. Dřevěné 
obaly vyrábíme od roku 1995. Kontakt: e-mail: drevos@drevos.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 (neprobrušuje okraje).
Kontakt: Jaromír Trefil, tel.: 731 075 300, Lešná, okr. VS, PR, NJ.

 Silvi Nova CS, a.s. - distributor nátěrových hmot na dřevo f. Akzo 
Nobel Wood Finishes, hledá pro středisko v Soběslavi obchodního 
manažera a technika povrchových úprav. Prosím, viz http://www.
silvinova.eu/novinky. Kontakt: e-mail: silvinova@silvinova.cz

 Hledáme KONSTRUKTÉRA A TECHNOLOGA VÝROBY 
NÁBYTKU. Náplň práce: konstrukční řešení nábytku; výrobní do-
kumentace v programu AutoCad/TopSolid; zodpovědnost za včas-
nou a kvalitně odevzdanou dokumentaci; objednávky materiálů; 
komunikace s kolegy z výroby; programování obrábění pro CNC 
stroj v programu TopSolid; případně tvorba cenových nabídek. 
Předpoklady: min. SŠ nebo VŠ v oboru – Konstrukce a technologie 
nábytku; znalost konstrukce a technologie výroby nábytku a sta-
vebně truhlářských výrobků; přehled v materiálech pro truhlářskou 
výrobu: deskový materiál, masiv, dýha + kování – Blum, Hettich, 
Häfele; znalost programu AutoCad, Word, Excel, Outlook; znalost 
angličtiny nebo němčiny (výhodou); spolehlivost, zodpovědnost, 
samostatnost. Nabízíme: zázemí stabilní české firmy, která patří mezi 
špičku na trhu; práci v mladém kolektivu; možnost dalšího vzdělávání 
a osobního růstu; zajímavou práci na unikátních zakázkách. Výrobní 
hala: 30 minut vlakem z Masarykova nádraží. Nástup možný ihned. 
Své nabídky a CV zasílejte na e-mail: marek.kunasek@lugi.cz

RŮZNÉ

 Ponúkame do prenájmu výrobné a skladové priestory (cca 1000 m2) 
v priemyselnej hale vo Zvolene na ulici Dobronivská cesta 1243/8. 
Výrobná plocha je plne funkčná a je využívaná na drevospracujúcu 
výrobu atypických prvkov interiéru s centrálnym odsávaním s filtrom, 
aj s kompletným vybavením – brúsky, formátovacie píly, vrátane CNC 
stroja ako aj priestorom plne vybaveným na realizovanie povrchovej 
úpravy. Priestory je možné využívať aj na skladovanie. Podľa potreby 
sú k dispozícii aj kancelárske priestory. V areáli sa nachádza stravovňa 
závodného stravovania. V prípade záujmu je možná obhliadka.
Kontakt: Ing. Mária Svinteková, mobil: +421 0905 753 654 alebo 
0905 325 415, e-mail: stokat@stokat-m.sk

 Hledáme ke spolupráci partnera / nabízíme pronájem zařízené 
stolárny + zajištěné zakázky – v Brně Židenicích – včetně strojů 
a kompletního vybavení pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku na 
míru. Výrobní hala celkem 265 m2, rozdělena na strojovou a ruční 
dílnu, menší skladovací prostor, kancelář, kuchyňka, šatna, WC 
a venkovní manipulační prostor s rampou. Parkování bez problémů. 
Zakázky zajištěny = spolupráce se zavedenou společností zabývající 
se realizací interiérů na klíč. Možno začít ihned bez investic. Dílna 
je vhodná pro 2 až 6 stolařů. Cena pronájmu stolárny včetně zajiš-
těných zakázek 42.083 Kč/měsíčně bez DPH (k jednání) + zálohy 
na služby celkem 8.550 Kč/měsíčně bez DPH. 
Kontakt: pan Holík, tel.: +420 724 463 616

POPTÁVKA

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Sháním dodavatele lišt 10x32x470 mm, nemusí být hoblované, 
stačí čistě nařezané s dodržením rozměrů. Ideální jako souběh z vý-
roby. Sušený nebo alespoň proschlý materiál nejlépe SM, může být 
i BO, JD, MD, LP, TP. Dlouhodobá spolupráce možná.
Kontakt: e-mail: truhlarstvi.simak@tiscali.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.
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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.
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výber aktualít

Dve realizačné firmy získali po dve ceny za rovnakú stavbu
Uverejnené: piatok, 22. február 2019
Členské firmy Cechu strechárov Slovenska sa zapojili do tradičnej súťaže o Strechu roka 2018. 
Udelili im 10 cien v 4 kategóriách. Víťazná šikmá strecha bola úspešná aj v kategórii „Remeselná 
práca“, víťazná plochá strecha v kategórii rodinných domov.

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

Vzorový byt ve stylu digitální romantiky
Uverejnené: štvrtok, 21. február 2019
Na letošní přehlídce interiérového designu DESIGN SHAKER, konané při březnovém veletrhu 
FOR INTERIOR – jaro (21. – 24. 3. 2019 v Praze – Letňanech), bude letos poprvé k vidění 
speciální expozice VZOROVÝ BYT, vytvořená interiérovou návrhářkou a designérkou Ing. Ivou 
Bastlovou, DiS., namísto jejího staršího pětiletého projektu SCÉNA: Inspirace & Trendy.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Študenti tvorili dizajn pre jubilejný XX. ročník súťaže a výstavy Etudy z dreva
Uverejnené: štvrtok, 21. február 2019
Remeslo a dizajn formou drevených bytových doplnkov ponúkli študenti 8 stredných a vysokej 
školy. V súťaži Etudy z dreva 2018 hodnotili 58 výrobkov od 52 autorov. Zapojili sa Školy úžit-
kového výtvarníctva Ružomberok, Bratislava, Kremnica a SOŠ  drevárske Zvolen, Vranov nad 
Topľou, Krásno nad Kysucou, Spišská Nová Ves. Výrobky poslala aj Drevárska fakulta TU Zvolen. 
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Šance pro výrobce nábytku: Němci se poohlížejí v Česku
Uverejnené: streda, 20. február 2019
Významná obchodní firma Schäfer Shop, které se specializuje na prodej nábytku a zařízení pro 
kanceláře, sklady a obchodní prostory, hledá v Česku nové dodavatele. Setkání se zástupci 
německého podniku nabízí tuzemským firmám agentura CzechTrade.

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

Bohatá prezentácia architektúry
Uverejnené: utorok, 19. február 2019
Tradičná koncepcia výstavy „Mesiac architektúry“ v Považskej galérii umenia v Žiline pokračuje 
aj tohto roku. Od 7. februára do 10. marca 2019 sústredili na celom 1. poschodí galérie 6 výstav 
zameraných na architektúru.

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

Ocenění Good Design pro křesílko CA-VA od RIM CZ
Uverejnené: utorok, 19. február 2019
Společnost RIM CZ z Otrokovic získala jedno z nejprestižnějších a nejstarších ocenění za design 
na světě. Ocenění Good Design získali za křesílko CA–VA pod kterým je podepsán rakouský 
designér Kai Stania.

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

Konferenčný stolík k posteli alebo na odnesenie
Uverejnené: piatok, 15. február 2019
Múzeum architektúry a dizajnu The Chicago Athenaeum v USA každoročne dopĺňa nové výrobky, 
ktoré určuje súťaž GOOD DESIGN Award. Tohtoročnými víťazmi sa stali až 4 výrobky dizajnérov 
IKEA – určené pre celosvetovú obchodnú sieť IKEA. Všetky víťazné produkty sa stali súčasťou 
prestížnej kolekcie múzea. Vyberali ich z vyše 900 produktov a grafických návrhov zo 47 krajín.
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

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

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 

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

 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

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

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

si môžete kúpiť 
vo vybraných špecializovaných predajniach 

uvedených v adresári
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příště, redakční servis

Foto: archiv DM

Být dobrým v jakémkoliv oboru lidské čin-
nosti, znamená nikdy se nespokojit s tím, 
co již znám a umím, ale neustále obje-
vovat a hledat to, co ještě neznám. Tato 
svatá pravda se pro devětašedesátileté-
ho pana Jaroslava Bendu z Pelhřimova 
kdysi stala doslova zákonem a tak se po-
stupně z vyučeného malíře – natěrače 
vypracoval až na uznávaného restauráto-
ra uměleckých děl s licencí Ministerstva 
kultury ČR.

Dynamické sezení může mít mnoho po-
dob. Jeho podstata je ale stále stejná – 
zabránit jednostrannému zatížení orga-
nismu vlivem statického sezení. Kromě 
pozitivního vlivu na fyzickou stránku, 
výrazně zlepšuje koncentraci, produkti-
vitu a výkonnost. Dynamické sezení nám 
umožňují např. kvalitní balanční kance-
lářské židle, ale stejně dobře může svoji 
roli v tomto směru hrát i mnohem jedno-
dušší sedací nábytek.

Foto: Ing. František Novák

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

Odborný časopis pro podporu dřevařské
a nábytkářské výroby 

s vybranými recenzovanými články
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Trendwood-twd, s. r. o.
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  Inzerce, předplatné a distribuce v SR 
a v zahraničí kromě ČR

Mgr. Eva Patrášová – Snopková
mobil: 0905 630 907

tel./fax: 048/414 82 17–9
e-mail: sk@drevmag.com
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Ve volném prodeji rozšiřují
Smluvní spolupracující firmy uvedené v adresáři 

prodejných míst nacházejícím se uvnitř čísla.
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Vychází desetkrát ročně.
Za odbornou úroveň příspěvků zodpovídají autoři.

Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál nevracíme.
Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Ceny 

uvedené v inzerátech platí pro tu republiku,
v které má inzerent sídlo.
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Hrany Hranipex pro kolekci 
Kronospan Global autorizoval 
pro svoje desky přímo výrobce. 
My i Kronospan, oba ručíme za 
to, že deska a hrana jsou shodné. 
Není co řešit 0 www.hranipex.cz

+
Autorizovaný partner pro Kronospan.

Certifikovaná shoda. 
                   Jedna deska,

jedna hrana.

http://www.hranipex.cz

