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Ostrava 14. 5. | Plzeň 23. 5.
Hradec Králové 6. 6. | Olomouc 20. 6.
• 5. ročník s návštěvností přes 1 700 zákazníků
• více než 100 zástupců nejdůležitějších dodavatelů

v oboru nábytkářského průmyslu
• více než 30 výstavních expozic
• tematické přednášky dodavatelů
• občerstvení, tombola o hodnotné ceny

Zanotovat si s námi přijede
MARKÉTA KONVIČKOVÁ

finalistka Československé Superstar, držitelka Českého slavíka za objev roku

Více informací o akci a on-line registrace návštěvníků na  www.drevotrust.cz.
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z našeho sortimentu za akční ceny se slevou až 60 %, více na www.drevotrust.cz
VÍCE NEŽ 150 PRODUKTŮ 

http://www.drevotrust.cz
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editorial

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Vážení čtenáři,

světový dřevozpracující průmysl opět upírá svůj zrak směrem k Hannoveru v Německu, 
kde se ve dnech 27.–31. 5. 2019 uskuteční veletrh LIGNA. Technologie a řešení pro 
všechny oblasti lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu na více než 130 000 m2 čistého 
prostoru rozloženého v 10 výstavních halách a na volné ploše.

LIGNA je rozsáhlá akce, strukturovaná pro vaše pohodlí do následujících sedmi kategorií: 
Nástroje a stroje pro zakázkovou a hromadnou výrobu; Povrchové technologie; Výroba 
panelů na bázi dřeva; Pilařské technologie; Energie ze dřeva; Strojní součásti a automa-
tizační technika; Lesnické technologie. Po dobu pěti dnů vás 1500 vystavovatelů z 50 
zemí provede budoucností dřevařského průmyslu.

LIGNA je důležitá v mnoha ohledech. Zaprvé, žádný jiný veletrh na světě s ní nemůže 
soupeřit z hlediska množství inovací pro dřevařský průmysl. Proč? Protože přední světoví 
výrobci plánují své inovační cykly tak, aby se shodovaly s Lignou. Zadruhé, umožňuje vám 
vidět a prozkoumat stroje v akci, porovnat různé technologie a činit skutečně informovaná investiční rozhodnutí. LIGNA také poskytuje 
přehled o mnoha aplikacích digitalizace a automatizace. Je to fórum, kde objevíte specifické aplikace a technologie, které potřebujete 
ke zvýšení vaší konkurenceschopnosti a k růstu vašeho podnikání. Na veletrhu LIGNA uvidíte a zažijete inovace, které způsobí revoluci 
a zefektivnění vašich každodenních pracovních postupů.

LIGNA 2019 má tři hlavní tematická zaměření. První z nich je „Integrované dřevozpracující technologie – řešení na míru“ a signalizuje 
silné zaměření výstavy na aplikované digitalizované a automatizované technologie pro zakázková, vysoce efektivní integrovaná řešení. 
Druhým jsou „Chytré povrchové technologie“ a odkazují na celou řadu technologií, aplikací, inovací a řešení pro pokročilé povrchové 
úpravy. A v neposlední řadě je zde „Přístup ke zdrojům a technologiím“, což je hlavní téma letošního Dřevařského summitu – integ-
rované přehlídky zaměřené na lesnictví a primární zpracování dřeva. Summit, který zahrnuje skupinový pavilon a mezinárodní fórum 
s prezentacemi a přednáškami odborníků z oboru, se rovněž intenzivně zaměřuje na digitalizaci lesnictví a dřevařského průmyslu.

Takže zde je moje pozvánka: Přijďte na Lignu a využijte vynikající příležitost k získání kontaktů, setkání s přáteli, známými a obchodními 
partnery a nechte se inspirovat.

Těším se na setkání s vámi v Hannoveru.

Christian Pfeiffer
globální ředitel LIGNA & Woodworking Shows

Deutsche Messe AG
Napište si o volné vstupenky 

na cz@drevmag.com

http://www.ligna.de
http://www.ohra.cz
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Montážne filmy podrobne a názorne demonštrujú pra- 
covné kroky a možnosti nastavenia

Interaktívne aplikácie podporujú napr. zisťovanie  
presnej polohy upevnenia skrutkami
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S montážnou aplikáciou firmy Blum máte 
všetky dôležité informácie vždy po ruke

Aplikácia EASY ASSEMBLY, 
digitálny nástroj na pohodlnú 

montáž kovaní

Rakúsky výrobca kovaní firma Blum 
ponúka užitočnú aplikáciu Easy 

Assembly na pomoc pri bezpečnej a 
efektívnej montáži kovaní. Stolári a 

montéri v nej na jednom mieste nájdu 
prehľadne usporiadané všetky 

informácie potrebné na jednoduchú 
montáž a presné nastavenie kovaní 

značky Blum.

Firma Blum prináša montážnu aplikáciu Easy Assembly, užitočnú digitálnu 
podporu do každodennej praxe stolárov a montérov. Easy Assembly je pomôcka 
pre stolárov a montérov pri všetkých otázkach montáže, napr. pri správnom 
osadzovaní, hľadaní presnej polohy a presnom nastavovaní kovaní značky 
Blum. Mimoriadne praktická: všetky relevantné informácie sú vždy poruke 
a vždy aktuálne. Šetrí čas a zaručuje vysokú kvalitu montáže nábytku najvyššej 
kvality. 

Interaktívna, názorná a komplexná: Easy Assembly, digitálny nástroj firmy Blum pre stolárov a montérov 

▬ Montážna aplikácia firmy Blum 
interaktívna, názorná a komplexná 
EASY ASSEMBLY je koncipovaná 
intuitívne, preto sa ľahko používa. 
Interaktívne aplikácie sú nápomocné 
virtuálnymi prezentáciami aj pri hľa-
daní presnej polohy upevnenia 
skrutkami a presnom nastavení 
kovaní značky Blum. Užitočné mon-
tážne filmy demonštrujú jednotlivé 
pracovné kroky počínajúc montážou 
a končiac nastavením. Aplikácia 
obsahuje aj prehľad všetkých návo-
dov na montáž, usporiadaných podľa 
výrobkových skupín firmy Blum. 
Bezplatná aplikácia Easy Assembly

je dostupná pre iOS a Android 
(smartfóny a tablety) v príslušných 
digitálnych distribučných platformách 
on-line. Montéri nábytku alebo stolári 
si môžu zostavovať a spravovať celý 
obsah aplikácie podľa vlastných 
osobných potrieb. Do príslušného 
zariadenia si spracovatelia môžu na-
čítať vybrané informácie, ktoré budú 
pri montáži na pracovisku reálne po-
trebovať. Výrazne to znižuje objem dát.

http://www.blum.com
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EGGER Kompaktní desky nabízí 
různé možnosti využití pro nábytek a interiérové vybavení

Elegantní, hygienické, robustní a všestranně využitelné – to jsou vlastnosti, 
díky nimž najdou Kompaktní desky EGGER uplatnění v mnoha oblastech 
interiérového designu a výroby nábytku.

Kompaktní desky EGGER zaujmou nejen svým přitažlivým 
vzhledem. Jejich robustnost a odolnost vůči vlhkosti je 
předurčují k využití pro výrobu nejrůznějších druhů nábytku. 
Kompaktní desky vznikají vysokotlakým lisováním několika 

vrstev jádrového papíru impregnovaného fenolovou pryskyřicí 
tvořící jádro a dekoračního papíru na povrchu. Dekorativní 
a zároveň funkční materiál v sobě spojuje moderní design 
s jedinečnými materiálovými vlastnostmi. Kompaktní desky 
jsou proto odolné vůči opotřebení, nárazům a poškrábání, 
což oceníte zejména u pracovních desek, stolů a polic. Díky 
vysoce hustému a vlhkosti odolnému jádru jsou vhodné pro 
použití v koupelnách, sanitárních zařízeních nebo šatnách. 
I pokud jde o hygienu, například v nemocnicích, na veřejných 
toaletách nebo v bazénech, jsou Kompaktní desky ideálním 
řešením. Vyznačují se snadnou údržbou a odolností vůči běž-
ným čistícím prostředkům.

Různé možnosti využití

Z hlediska designu zaujmou Kompaktní desky EGGER ne-
jen svým elegantním vzhledem, ale také svým černým nebo 
bílým jádrem. A současně také širokou nabídkou nejrůzněj-
ších dekorů a povrchů, včetně synchronizovaných povrchů 
Feelwood. Dekorová a strukturová vazba umožňuje kombino-
vání Kompaktních desek s dalšími produkty z EGGER kolekce 
dekorativních materiálů. 
Homogenní jádro umožňuje velice precizní zpracování včetně 
frézování do plochy. Kompaktní desky nevyžadují hranění.

Kompaktní desky jsou vhodné do koupelen, šaten či sociálních 
zařízení, a pro vysoce frekventovaná místa vyžadující vysokou 
úroveň hygieny a čistoty

Kompaktní desky zaujmou především svou stabilitou, robustním 
provedením a elegantním designem. ©Fotografische Werkstatt 
Katharina Jäger

Elegantní a všestranně využitelné Kompaktní desky EGGER 
naleznou uplatnění v kuchyních a v mnoha dalších oblastech 
interiérového designu

http://www.egger.com/kompaktni-desky
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Kompaktní desky se vyrábějí ve formátu 2790 x 2 060 mm 
v tloušťkách od 3 do 13 mm. Při použití ve veřejných prostorách 
nebo v prostředí s přísnými požadavky na protipožární ochranu 
je k dispozici také deska ve verzi zpomalující hoření Flammex.

Elegantní řešení do interiérů s vysokými nároky

 Kompaktní desky zaujmou svým vizuálně přitažlivým designem, 
robustním provedením a odolností proti vlhkosti a teplu.

 Jsou odolné proti nárazu, opotřebení a poškrábání, snesou 
působení čistících prostředků.

 Kompaktní desky EGGER jsou světlostálé, hygienické 
a snadno udržovatelné.

 Široká nabídka dekorů.
 Jejich homogenní jádro je zvlášť vhodné pro precizní řezání 
a zpracování, není totiž nutné další hranění.

 Dostupné ve formátu 2 790 x 2 060 mm v tloušťkách 3 až 
13 mm.

Kompatkní desky nabízí různé možnosti použití díky široké šká-
le dekorů uni barev, dřevodekorů nebo reprodukcí materiálů. 
Zobrazený dekor: H1181 ST37 Dub Halifax tabákový

V případě požadavků na různé speciální prvky lze desky frézo-
vat, drážkovat nebo vrtat. Díky homogennímu jádru je vyřešeno 
i zpracování hran. ©Fotografische Werkstatt Katharina Jäger

EGGER Kompaktní desky jsou atraktivní, trvanlivé a odolné proti vlhkosti. Ideální jsou pro použití v kuchyních, 
koupelnách, šatnách či sociálních zařízeních, a pro vysoce frekventovaná místa, která vyžadují vysokou 
úroveň hygieny a čistoty, jako jsou např. restaurace nebo nemocnice. Výjimečné vlastnosti a elegantní vzhled 
Kompaktních desek v kombinaci s jinými produkty ve sladěných dekorech představují nové možnosti pro design 
nábytku a interiérů. Zobrazovaný dekor: F302 ST87 Ferro bronzový

» Více informací www.egger.com/kompaktni-desky

Egger Kompaktní desky:
Elegantní řešení pro interiéry 
s vysokými nároky.
Egger kolekce dekorativních materiálů 2017 – 2019
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SIMONSWERK sází na závěsové systémy 
s černou povrchovou úpravou pro návrhy dveří

Černá barva je trendovou barvou roku 
2019 v oblasti interiérového designu. 
Od černé kuchyňské linky, přes domácí 
elektrické spotřebiče, až po černý náby-
tek do obytných prostor. SIMONSWERK 
nabízí v tomto trendu povrchových úprav, 
skrytý závěsový systém TECTUS.
Nová trendová černá barva dodává 
chladný a minimalistický nádech zejmé-
na v kombinaci s dalšími trendy materiály, 
jako je beton, světlý dub nebo prostory 
v nerezoceli. Také SIMONSWERK spo-
léhá na minimalistický vzhled a jednodu-
ché přímé linie a reaguje na poptávku po 
tmavých povrchových úpravách. Skrytý 
závěsový systém TECTUS, který je mož-
né použít pro různé varianty výrobků od 
objektových, přes bytové, až po vchodové 
dveře, se všemi typy zárubní, se nabízí na 
základě zvýšené poptávky také v povrcho-
vé barvě černá hluboký mat (RAL 9005). 

SIMONSWERK sází na ty, co kladou vel-
ký důraz na celkový vzhled a podporuje 

tvorbu dveří se sladěným a harmonickým 
vzhledem s důrazem na detail.

http://www.simonswerk.com
http://www.imaczech.cz
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KOMPAKTNÍ 
PRACOVNÍ DESKY

Dřez Schock MONO D-100 XS

NOVINKA

4 100 x 650 x 12 mm | 4 100 x 920 x 12 mm

www.kili.cz

Formáty pracovních desek EGGER

Pouze v KILI!

http://www.ddl.cz
http://www.kili.cz
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Co uvidíme na veletrhu 
LIGNA 2019? (2. část)

Mezinárodní tiskové konference LIGNA Preview, která se usku-
tečnila 5. 2. 2019 na výstavišti Deutsche Messe v Hannoveru, se 
zúčastnili zástupci 28 vystavovatelů, kteří v předstihu informovali 
přítomné novináře o technologických novinkách, inovacích a zajíma-
vostech, které představí na veletrhu LIGNA od 27. do 31. 5. 2019. 
Ve 2. části našeho přehledu přinášíme avizované novinky firem 
HOMAG, SCM, Leitz a Remmers. Autor: Radomír Čapka

Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv vystavovatelů

Automatizace v malých 
i větších firmách

Jedním z hlavních taháků letošní Ligny 
bude opět expozice HOMAG, která 
znovu kompletně zaplní halu 14 stroji, 
softwarem a technickými inovacemi pro 
zpracování dřeva. Na více než 5000 m2 
výstavní plochy návštěvníci uvidí malé 
dřevozpracující dílny i velké průmyslové 
provozy. Společnost HOMAG ukáže ná-
vštěvníkům komplexní koncepty řešení, 
které umožní velkým nebo malým pod-
nikům splnit moderní požadavky trhu 
a trendy budoucnosti.

Firmy vyrábějící komponenty najdou 
letos důležité inovace na extra velké 
platformě masivního dřeva, doplněné 
o všechna témata týkající se automa-
tizačních řešení pro montované domy. 
Pro tento průmyslový segment bude na 
samostatném stánku v hale 13 prezen-
tovat nejnovější strojní technologie firma 
WEINMANN.
Srdcem stánku HOMAG bude Inovační 
centrum, kde HOMAG vezme návštěv-
níky na cestu časem. Uvidí „nábytek bu-
doucnosti“ a technologie, které mohou 
být požadovány pro jeho výrobu.
Co tedy v obou halách uvidíme?

HALA 14
 Integrované koncepty buněk v růz-
ných výkonnostních třídách a pro růz-
né požadavky

 Dřevozpracující dílny – krok za kro-
kem do digitálního světa: celkový 
koncept postavený z jednotlivých částí

 Software a digitální funkce předve-
dené v živých aplikacích

 Servis: nové služby přizpůsobené růz-
ným požadavkům pro dřevozpracující 
dílny a průmysl

 Koncept kusové výroby (batch si-
ze 1) pro průmyslový vysoce výkonný 
provoz

 Technologie povrchové úpravy s no-
vými a optimalizovanými řešeními pro 
broušení, lakování a laminování

 Výroba komponentů a vše na nej-
novějších řešeních automatizace pro 
prefabrikované konstrukce domů 
– od konceptů automatizované výroby 
rámů a panelů přes plně automatizova-
né systémy manipulace a skladování

 Jednotlivé stroje (zpracování hran 
a CNC obrábění, broušení, dělení 
desek)

 Inovační centrum: cesta časem 
v dřevozpracujícím průmyslu s výhle-
dem na nábytek budoucnosti („chytrý 
nábytek“)

HALA 13
 WEINMANN představuje nejnovější 
technologii pro plně automatické 
vkládání sypkého izolačního ma-
teriálu do dřevěných rámových kom-
ponentů – plně automatické, efektivní 
a s konečnou vizuální kontrolou

Jeden z mnoha projektů, do kterých se HOMAG již delší dobu zapojuje, je vývoj 
digitálních asistenčních systémů pro obsluhu strojů. Zde je asistenční systém intelli-
Guide, který je k dispozici pro vrtací stroje od loňského podzimu
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Řešení pro malé dílny – krok za krokem
Ústřední otázky týkající se dřevozpracu-
jících dílen zní: Jaké konkrétní možnosti 
dnes nabízí digitalizace malým a střed-
ním podnikům? Kteří snadno použitelní 
asistenti a funkce mohou podpořit truh-
láře v jejich každodenní práci?
Existuje celá řada možných odpovědí. 
Je zde však jeden klíčový faktor: uživatel 
nemusí investovat do celého systému 
– místo toho se může rozhodnout pro 
jednotlivé stroje, hardware a aplikace, 
které mohou vzájemně komunikovat, 
a integrovat je do své dílny. Díky tomu-
to přístupu se mezi dřevozpracujícími 
firmami zvyšuje zájem o digitální řešení.
Jaké typy technologií jsou již dnes v této 
kategorii používány?

 Přenos výrobních dat do strojů (na-
příklad do nářezových center) ve formě 
optimalizovaných nářezových plánů je 
již pro mnohé společnosti realitou. Ale 
jaké by to bylo, kdyby data byla jen jed-
ním kliknutím v digitální složce? Náhle 
i ruční stroje nebo ruční pracovní stani-
ce v ruční dílně by mohly být podporo-
vány chytrými zařízeními (smartphony, 
tablety atd.). Také na stavbách lze vý-
kresy a seznamy dílů zobrazit jedním 
kliknutím, bez ohledu na lokalitě.

 Asistenční systémy také výrazně zjed-
nodušují pracovní postupy. HOMAG 
např. vyvinul asistenční systémy pro 
obsluhu strojů s názvem „intelliGuide“. 
Tyto systémy provází obsluhu nezbyt-
nými kroky a ukazují, jak mají být pro-
váděny.

 Dalším krokem jsou softwarové asi-
stenční systémy pro ruční pracovní 
stanice ...

 ... a proto by používání takových digitál-
ních aplikací mělo firmám poskytnout 
skutečnou šanci řešit nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků, což je 
v současné době pro průmysl obecně 
významným problémem.

Vytváření digitálních konceptů ožívá
Na veletrhu LIGNA nabídne společnost 
HOMAG dřevozpracujícím firmám další 
nástroje pro výrazné zjednodušení kaž-
dodenní práce a podpůrných procesů. 
Ty budou předváděny naživo. Budou za-
členěny do nových konceptů integrova-

ných buněk, od malých dílen a zasíťova-
ných konceptů pro dřevozpracující dílny 
přes automatizovaná řešení SMB1, která 
jsou dostupná v různých výkonnostních 
třídách.
Každý koncept má jiné zaměření, což 
umožňuje každé firmě vybrat a přizpů-
sobit komponenty a digitální produkty, 
které jsou pro ně a jejich provoz správné.

Autonomní výroba a kusové zakázky 
při vysokorychlostním výkonu
Pro firmy, které pro výrobu používají prů-
myslové aplikace tzv. vstupní kategorie 
(entry-level), a pro odvětví průmyslové 
výroby nábytku společnost HOMAG 
představí také integrovaný koncept buněk 
a komplexní, průmyslově vyspělé techno-
logické řešení pro průmyslové provozy, 
a to v různých výkonnostních třídách.

 Pro středně velké podniky zpracováva-
jící velkoplošné materiály bude naživo 
v akci demonstrována propojená a plně 
zasíťovaná buňka, která zpracovává pa-
nely samostatně. Hlavními rysy buňky 
budou přepravní systémy bez řidiče 
(TRANSBOT), které byly poprvé vysta-
veny na veletrhu HOLZ-HANDWERK 
2018. Důraz bude kladen na interakci 
mezi člověkem a strojem, jejímž výsled-
kem je plně automatizovaný výrobní 
proces, od fáze řezání až po hotový 
a zabalený nábytek připravený k do-
dání.

 Návštěvníci z odvětví průmyslové výroby 
nábytku najdou nové výrobní technolo-
gie a přístupy v nejmodernějším řešení 
pro zpracování formátu kusové zakázky 
a zpracování hran ve vysokorychlost-
ním výkonu.

Automaticky efektivní. Manuálně univerzální. Neuvěřitelně flexibilní. Nový koncept 
pily s robotem (HOMAG)

Flexibilní a výkonný: intelliDivide – optimalizační software jako servis (HOMAG)

1 Server Message Block (SMB), známý také jako 
Common Internet File System (CIFS), je síťový 
komunikační protokol aplikační vrstvy, který slouží 
ke sdílenému přístupu k souborům, tiskárnám, 
sériovým portům a další komunikaci mezi uzly na 
síti. Poskytuje také autentizovaný mechanismus 
pro meziprocesovou komunikaci. Je využíván 
hlavně na počítačích s operačními systémy rodiny 
Windows. Zdroj: Wikipedia
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Chytrá & lidská továrna SCM

Na více než 4000 m2 svého stánku v hale 
13 představí společnost SCM svou 
„Chytrou & lidskou továrnu“ – špičko-
vý výrobní model založený na digitálních 
a automatizačních systémech a umožňu-
jící pokročilé interakce mezi člověkem 
a strojem a 360stupňovou kontrolu nad 
celým výrobním tokem. Model založe-
ný na vysoce inovativních, flexibilních, 
modulárních a snadno konfigurovatel-
ných systémech navržených tak, aby 
reagovaly stále efektivněji a rychleji na 
výzvy masového přizpůsobení se potře-
bám zákazníka. Nová „chytrá a lidská“ 
továrna představuje pokrok také v oblasti 
pracovního toku: díky integraci robotiky 
jsou nyní minimalizovány lidské úkony 
s nízkou přidanou hodnotou a opakova-
né lidské úkony.

Nikdy nebudete pracovat sami
Slogan „nikdy nebudete pracovat sami“ 
účinně shrnuje cíl nové produktové řady 
SCM: poskytnout „uživatelsky příjemný“ 
systém automatizace zpracování panelů 
na bázi dřeva s možností překonfiguro-
vat výrobní proces kdykoli je to nutné, 
rychle zpracovat stále menší zakázky 
stylem „objednávka do výroby“.
Po shlédnutí pracovní aplikace „Smart 
& Human Factory“ na akci Open House 
2019 ve dnech 31. ledna až 2. února 
v technologickém centru v Rimini před-
staví SCM na Ligně ještě bohatší verzi. 
Bude představen automatizovaný sys-
tém pro všechny fáze výroby nábytku: 
od návrhu až po vygenerování strojních 
programů a od zpracování panelů až po 
montáž skříní.
Cílem procesu je optimalizovat co možná 
nejvíce operací řezání, olepování hran 
a vrtání tak, aby se snížil odpad, zmetky 
a požadavky na změnu nástrojů při změ-
nách výrobků, aby se na konci procesu 
zakázky znovu sestavily a úpravy odložily 
až do této fáze.
Nízká přidaná hodnota a opakované 
lidské úkony jsou minimalizovány díky 
použití průmyslových antropomorfních 
robotů KUKA za pomoci kolaborativních 
univerzálních robotů ve finálních fázích 
procesu (montáž, vkládání komponentů, 
dávkování lepidla a povrchová úprava). 
Flexibilní mezioperační logistiku zajistí 
autonomní samohybné vozíky MiR. Celý 
proces bude řízen a kontrolován dohle-
dovým softwarem Maestro Watch, 
sledujícím stav každého obráběného 
produktu v průběhu procesu, a systé-
mem IoT Maestro Connect, který shro-
mažďuje a analyzuje data technologie 

Chytrá a lidská továrna. Nízká přidaná hodnota a opakované lidské úkony jsou 
minimalizovány díky použití průmyslových antropomorfních robotů…

…za pomoci kolaborativních univerzálních robotů ve finálních fázích procesu – mon-
táž, vkládání komponentů, dávkování lepidla a povrchová úprava (SCM)
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SCM a zajišťuje na jedné straně plnou 
kontrolu nad výrobním tokem a na druhé 
straně zavádění inteligentních modelů 
předvídatelné údržby.

Novinky z „digitální“ hranice
Digitální centrum pro inovace, umístěné 
v samém jádru výstavního stánku, zob-
razí všechny nejnovější produkty.
Platforma „Maestro Connect“ IoT bude 
rozšířena o nové technologie aplikova-
né na širokou škálu možností obrábění 
(řezání, olepování hran, vrtání a frézo-
vání, nesting a obrábění hran) jak pro 
panely, tak i pro masivní dřevo. Množství 
shromažďovaných dat a dostupných in-
formací se zvyšuje díky zavedení nové 
sady senzorů specifické pro technologii 
schopnou detekovat změny v životnosti 
důležitých součástí stroje, kde se vysky-
tují kritické podmínky použití nebo tako-
vé, které nejsou ideální. Tento vývojový 
systém pro sběr a analýzu dat pochá-
zející od SCM nabízí klientovi maximální 
kontrolu nad výrobním tokem stroje nebo 
zařízení, rychlou, inteligentní a předvída-
telnou údržbu a stále efektivnější pláno-
vání strategie náhradních dílů.
Představen bude také nový software 
Maestro Active na bázi člověk–stroj. 
Maestro Active je nové rozhraní ope-
rátora, které v kombinaci s dotykovým 
ovládacím panelem eye-M přináší revo-
luci ve způsobu interakce s technologií 
SCM. Projekt bude spuštěn na všech 
strojích SCM a nabídne všem těmto 
technologiím jediné prostředí pro pou-
žití a společnou grafickou masku, což 
usnadní práci operátora, sníží riziko chyb 
a zvýší produktivitu.
Pro kancelářský software, stejně jako 
software pro dohled nad integrovaný-
mi buňkovými systémy Maestro Watch, 
bude vydána verze Maestro CNC 2019 
s hlavními aktualizacemi pro CNC obrá-
běcí centra a vrtací stroje. Uživatelsky 
přívětivý intuitivní software, který může 
být integrován a propojen s jinými sys-
témy používanými zákazníky.

Výběr z dalších novinek
Návštěvníci spatří hypsos, očekávané 
obráběcí centrum s 5 osami s integrova-
nou kabinou, určené pro trojrozměrné 
zpracování dřevěných prvků složitého 
tvaru nebo velkých rozměrů.
Rovněž bude představeno obráběcí cen-
trum accord 42 fx s duální obslužnou 
jednotkou v kombinaci s 3 a 5 osami, 
ideální pro výrobu oken, dveří a schodů.
Výrobcům dřevěných konstrukcí bude 
představeno nové obráběcí centrum 
oikos x, speciálně navržené pro obrá-

bění konstrukčních prvků, stěnových 
panelů X-lam/CLT, vybavené novou 
šestiosou obráběcí hlavou, která umož-
ňuje provádět jakékoliv obráběcí práce 
na každé straně dílce z jedné polohy a ve 
zmenšeném prostoru.
V oblasti technologií pro zpracování ploš-
ných materiálů bude představena nová 
řada CNC obráběcích center Morbidelli 
x200 a x400, která používá nejlepší 
5osou technologii „All-in-One“ pro ne-
sting, v souladu s rostoucími požadavky 
trhu při kusové výrobě, kde je třeba kom-
binovat vysokou rychlost a maximální fle-
xibilitu při rozřezávání panelů.
Poprvé na veletrhu Ligna 2019 budou 
předvedena také dvě nová vrtací cent-
ra: morbidelli cx220, které je středem 
zájmu v kategorii kompaktních techno-
logií, poskytuje ještě lepší výkon, po-
kud jde o kvalitu dokončování, přesnost 
a produktivitu, a morbidelli ux200d, 
vybavené novými pracovními jednotka-
mi pro spojovací prvky Clamex.
V oblasti olepování hran bude představe-
na nová generace buněk pro kusovou vý-
robu stefaniCELL s high-tech řešeními, 
a to i při minimálních investicích, a nový 
systém zpětného mostu pro automatický 
návrat dílců, což zaručuje jednoduché 
„just in time“ řízení výroby.
Řada Stefani představí rožkovací jed-
notku nové generace s technologií 
servopodpory, která je navržena tak, aby 
pracovala i na těch nejjemnějších pane-
lech s překvapivou kontinuitou a kvalitou. 
Pro řadu olimpic stojí za zmínku nová 
nanášecí jednotka s technologickými ře-
šeními pro dokonalou linii lepidla a novou 
cidlinou na lepidlo pro zpracování dílců 
přicházejících z nesting procesu.

Množství novinek, „poznamenaných“ 
automatizací je avizováno také v kate-
gorii truhlářských strojů. Za zmínku stojí 
nová kotoučová pila px 350i s mobilním 
vozíkem a naklápěním pilového kotouče 
do 46°, která umožňuje osazení kotou-
čem do 350 mm (do 300 mm s před-
řezem).

Od velkých po malé, 
od individuální výroby až po 
sériovou 

Společnost Leitz na letošní Ligně na 
svém stánku v hale 15 opět představí 
technické inovace a přírůstky ve svém 
sortimentu pod heslem „Řešení v nových 
dimenzích“.
Pro uživatele výrobků Leitz „nové dimen-
ze“ znamenají zvýšení produktivity, vyšší 
efektivitu pracovních procesů, vědomé 
a pečlivé zacházení se zdroji a zaměst-
nanci a také mimořádně vysokou flexibi-
litu v používání.
V úspěšné produktové řadě ProfilCut 
společnost Leitz vyvinula nejmoderněj-
ší členy rodiny pod názvem ProfilCut Q 
Plus a ProfilCut Q Premium Plus 
s ostřitelnými břity, konstantním 
průměrem a profilem břitů speciálně 
pro průmysl okenních konstrukcí nebo 
také pro společnosti, které zpracovávají 
masivní dřevo, plast nebo MDF desky. 
Podnětem pro tento nový vývoj byly vý-
robní náklady kvůli použití jednorázových 
profilovacích nožů. Řešení Leitz je ná-
strojový systém, který, podobně jako 
všechny nástroje ProfilCut, přesvědčuje 
především vysokou produktivitou. Díky 
vysokým rychlostem lze rychle a čistě 
zpracovat velké množství materiálu. Další 

Flexibilní mezioperační logistiku zajistí autonomní samohybné vozíky MiR (SCM)

13

technologie
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výhodou je vysoká účinnost systému, 
která významně minimalizuje seřizovací 
a nastavovací časy díky své přesnosti po 
ostření.
Nová generace kompaktních roz-
třískovačů se ideálně hodí jak pro 
kusovou, tak pro hromadnou výrobu 
nábytku. Měnící se množství, rostoucí 
rozmanitost dekorativních povrchů pro 
nábytkové povrchy a rostoucí podíl od-
padu při zpracování plošných materiálů 
představují pro výrobní společnosti stá-
le větší výzvy. Nové kompaktní zařízení 
Leitz je řešením pro zvýšení produktivity 
díky delší životnosti a vyšší účinnosti díky 
zaručené konstantní šířce řezu. Kromě 
toho velkou výhodou z ekonomického 

hlediska je brousitelnost. Optimalizovaný 
sběr třísek zvyšuje produktivitu díky krat-
ším prostojům stroje, snižuje nečistoty 
na stole a prodlužuje životnost nástroje. 
Konstrukce nástroje byla navíc upravena 
tak, aby se významně zredukoval hluk.
Další novinkou je otočná kuželová 
frézovací hlava s výměnnými řezný-
mi systémy. Vzhledem k rostoucímu 
množství materiálů používaných při 
stavbě budov a interiérů jsou nástroje 
vystaveny vysokému namáhání. To lze 
vidět především v příliš velkém množství 
potřebných nástrojů, rychlém opotřebe-
ní břitů a odpovídající nízké kvalitě řezu. 
V malých a středních firmách výsledné 
náklady na nástroje nebo materiál často 

způsobují, že výroba je z ekonomického 
hlediska chůzí po laně. Nové řešení Leitz 
nabízí uživatelům několik možností, jak 
optimálně koordinovat své požadavky 
na nástroje. Použití konceptu břitů při-
způsobeného obrobku (břity z karbidu 
HeliCut a diamantové břity Whispercut), 
jakož i možnost výměny jednotlivých bři-
tů v závislosti na opotřebení, činí výrobu 
mnohem flexibilnější. To umožňuje úspo-
ru zdrojů různých materiálů, jako jsou 
masivní dřevo, deskové materiály nebo 
abrazivní plasty. Pro systém nástrojů 
hovoří také vysoká kvalita neoštípaných 
hran, dokonce i při citlivých dekorech. 
Další výhodou je efektivita, protože ča-
sově náročné seřizování již není nutné. 
Třebaže pracovní úhly lze nastavit plynu-
le, nejčastěji používané úhly lze fixovat 
rychle a bez nástrojů s předem defino-
vanými pozicemi.

Povrchové úpravy 
s novinkami Remmers

Z novinek, které na veletrhu LIGNA na 
svém stánku v hale 17 představí spo-
lečnost Remmers, vybíráme:

Ekologické PÚ dřeva a inovativní 
procesy
Trvale udržitelná a ekologická ochrana 
dřeva zahrnuje vodou ředitelný lak s pří-
rodním efektem Induline NW-740/05. 
Tento matný lak umožňuje zachovat 
přirozený vzhled surového dřeva se 
sametovým povrchem. Zvláště pro ře-
meslníky společnost Remmers rozšířila 
svůj sortiment produktů ECO, který je 
založen na principech udržitelnosti. Na 
veletržním stánku se mohou přesvědčit 
o vysokém výkonu vysoce tvrdého oleje 
HSO-118 [eco], olejového středně vrst-
vého mořidla Aqua OML-48 [eco] a ole-
jového povětrnostním vlivům odolného 
nátěru Aqua OWF-68 [eco]. Všechny 
tyto produkty mají společné to, že jsou 
vyráběny na bázi obnovitelných surovin 
a jsou „veganské“ a s nízkými emisemi 
obzvláště šetrné k životnímu prostředí.

Nedívejte se pouze – můžete se také 
dotknout 
Remmers představuje přírodní lak na 
vodní bázi s přírodním vzhledem Induline 
NW-740/05 pro nátěry rozměrově sta-
bilních prvků s nebo bez přímého vysta-
vení povětrnostním vlivům. Škála mož-
ností použití tohoto prémiového nátěro-
vého výrobku sahá od dřevo-hliníkových 
oken až po dřevěná okna, zimní zahrady 
a domovní dveře. Induline NW-740/05 
je sametově matná PÚ, která umožňu-

Pod heslem „Řešení v nových dimenzích“ představí technické inovace a přírůstky 
ve svém sortimentu společnost Leitz

Inovací prošel také celý systém ostření nástrojů a s tím související komplexní servis 
Leitz
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je dokončit světlá dřeva, jako je smrk, 
modřín nebo dub. Hotové prvky vypada-
jí téměř jako nelakované. Speciální UV 
absorbéry navíc účinně snižují tendenci 
dřeva ztmavnout při vystavení sluneč-
nímu záření. Povrch, který je velmi pří-
jemný na dotek, má zvýšenou odolnost 
proti mechanickému poškození a proti 
„vyleštění“.

Stylová ochrana dřeva ve všech vnitř-
ních prostorách
Dále bude představen inovativní hybrid-
ní výrobek HWS-112-Hartwachs-siegel, 
který dřevu dodává přirozený vzhled ve 
všech oblastech vnitřní úpravy. HWS-112 
kombinuje vlastnosti naolejovaných po-
vrchů s ochrannými vlastnostmi tmelu. 
Jednosložková povrchová úprava, odol-
ná proti oděru, má obzvláště vysokou 
odolnost proti mechanickému a che-
mickému namáhání, proti běžně dostup-
ným krémům na ruce a proti „vyleštění“. 
Výrobek nabízí stejnou úroveň ochrany 
jako dvousložkový PU lak a zároveň činí 
povrch pevným a snadno čistitelným.

PÚ dřevo-hliníkových oken
Induline LW-722 [eco] je první produkt 
ve svém tržním segmentu, který šetří 
zdroje. Tato nátěrová hmota, patřící do 
ekologické řady ECO, dodává dřevo-
-hliníkovým oknům vzhled domácího 
nábytku. Zatímco v interiéru okna vytváří 
útulnou atmosféru, z exteriéru jsou chrá-
něna proti povětrnostním vlivům hliníko-
vými profily. Induline LW-722 [eco] lze 
bez problémů aplikovat jak v jedné, tak 
ve dvou vrstvách – a bez nutnosti údrž-
by. Čirý lak na bázi vody je odolný vůči 
UV záření a světlu, takže snižuje proces 
zežloutnutí dřeva. Nový standard pro neprůhledné ná-

těry dřevěných oken
Nátěrový materiál pro okna a dveře 
Induline DW-601 Aqua Stopp je znám 
pro svou vysokou úroveň ochrany proti 
vlhkosti. Díky technologii Aqua Stopp je 
základ i samotný nátěr po velmi krátké 
době optimálně chráněn. Nátěr absor-
buje extrémně nízkou vlhkost a zároveň 
je prodyšný a tím výrazně snižuje riziko 
u tzv. zimních staveb. Nyní firma uvádí 
na trh zcela novou verzi tohoto high-
-tech nátěru na bázi funkčních polyme-
rů nejnovější generace. Vysoká úroveň 
ochrany proti vlhkosti byla zachována a 
výkonnost mnoha dalších vlastností byla 
výrazně optimalizována. Má všestranný 
rozsah použití, protože může být apliko-
ván stříkáním rukou, robotem, elektro-
statickým systémem atd. Je k dispozici 
jako matný, hedvábně matný a hedváb-
ně lesklý.

UV záření vytváří matný efekt
Průmyslovým zákazníkům Remmers před-
staví inovativní proces nanášení excimerů. 
Jedná se o proces PÚ, při kterém lze získat 
odolné povrchy s hodnotami lesku ve zcela 
nových dimenzích – pod úhlem 60° je od-
povídající hodnota nižší než 2 GU, což je 
mnohem nižší hodnota než u běžných PÚ. 
Při úhlu 85° je hodnota maximálně 8–10 
GU (v současné době jsou s jinými me-
todami považovány za normální hodnoty 
cca. 20–30 GU). Chemicky odolné exci-
merové povrchy se také vyznačují efektem 
„měkkého doteku“, odolností proti otiskům 
prstů a příjemným pocitem na dotek. To je 
umožněno vystavením excimerového ná-
nosu UV vytvrzujícímu záření v podmínkách 
bez kyslíku. Tím se film stahuje a deformuje 
a vytváří povrch, který je lidským okem vní-
mán jako výrazně matný. Poté následuje 
vytvrzování v UV sušičce, což mimo jiné 
zvyšuje povrchovou odolnost.

Na stánku společnosti Remmers najdou novinky a inovace výrobci oken a dveří 
i výrobci nábytku, a to jak průmysloví producenti, tak malé a střední firmy včetně 
řemeslných dílen

Řadu novinek odprezentuje společnost 
Remmers ve své ekologické řadě ECO
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Objevte na veletrhu LIGNA 2019 nejrůznější aplikace pásovkové technolo-
gie EWD a svět kmenových pásových pil, pásovkových linek a speciálních 
aplikací pro pořez i další zpracování. „Přístup do prostoru“ čtyřpásové 
pily EBT 4-1800 poskytne pohled do srdce pásovkové linky.

LIGNA 2019 – Objev to nejlepší!

Technologie optimalizace omítání – vlastní 
třída

Osvědčený EWD vysoce výkonný omítací systém OPTIDRIVE 
je nyní doplněn plně automatizovanou verzí, která běží bez 
obsluhy. Výkon a kvalita na nejvyšší úrovni.

EWDconnect – aplikace pro uživatele

Mobilní aplikace pro smartphony a tablety, speciálně vyvinutá 
společností EWD. Dostupná data pořezové linky EWD lze 
kdykoli prohlížet v mobilu a online.

Nové rozměry – rozšíření našeho portfolia 
produktů a služeb

 Plánování zákaznicky orientované dopravníkové technolo-
gie pro nové závody.

 Podpora rozšíření, modernizace a zlepšení stávajících zá-
vodů.

 Posouzení (analýza úzkých profilů výroby a poruch) např. 
pro nalezení návrhů na zlepšení manipulace s materiálem.

 Analýza potenciálu k dosažení cílů, které byly definovány 
společně se zákazníkem.

 Simulace procesů a jejich analýza pro vývoj a optimalizaci 
výrobních sekvencí.

 Zařízení na třídění řeziva s šetrnou manipulací a zároveň 
vysokou produktivitou.

EWDServis – jste v dobrých rukou

Na LIGNA 2019 budeme mít centrální místo setkání servisu 
a zákaznické péče. Přijďte a setkejte se tváří v tvář s našimi 
servisními techniky. Spolehlivost, důvěra, technická způso-
bilost a úzký kontakt se zákazníky z nás činí vašeho silného 
partnera.

Je to pro Vás zajímavé? Pak bychom Vás rádi pozvali do 
našeho světa EWD!

Vítáme Vás na našem stánku F49 v hale 25.

Kontakt:

Esterer WD GmbH
Estererstrasse 12, D-845 03 Altötting
tel.: +49 86 71 - 5 03 - 0
fax: +49 86 71 - 5 03 - 386
e-mail: info@ewd.de
www.ewd.de

http://www.ewd.de
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Novinka na veletrhu LIGNA Hannover

Při výrobě oken jsme měli na paměti vždy 
dva principy. Tím prvním je, že čepový 
rohový spoj je ten nejlepší, a druhý, že 
každý stroj by měl obsluhovat člověk, 
který pracuje se dřevem jako s živým 
materiálem. Koncept pravoúhlého ob-
rábění nám od začátku připadal jako 
ten nejvhodnější a vysoce produktivní, 
a proto jsme jej intenzivně vyvíjeli. Ostatní 
operace, jako vrtání a dlabání, vždy zá-
kladní procesy zpomalovaly, a tak jsme 
se rozhodli vědomě je od hlavního výrob-
ního toku oddělit. Proto vznikl koncept 
WIZARD a SPECTRA. 
WIZARD je stroj, který zajistí hlavní výro-
bu při nejvyšší možné efektivitě s obslu-
hou, která bude mít pod kontrolou vstupní 
materiál. SPECTRA pak dodělá všechny 
následující operace. Tam, kde je to vý-
hodné, SPECTRA nahradí WIZARD, a to 
zejména při výrobě dveří, kde rohovým 

spojem jsou kolíky a je zde velký podíl vr-
tání a dlabání. Pro SPECTRU jsou určeny 
také obloukové konstrukce a speciální 
profilace pro pevné a otvíravé zasklení 
v rámu zvaném Falzwechsel. 
Pokud se zaměříme na okenní profil jako 
takový, trendem je, že se nám zeslabuje 
dřevěný rám a zvětšuje se podíl skla. To 
je samozřejmě velmi náročné pro rohový 
spoj. Ten musí udržet zatížení trojsklem, 
musí být uzpůsoben pro skryté závěsy 
a musí být zároveň velmi štíhlý pro dosa-
žení tepelně izolačních parametrů. U CNC 
technologií se štíhlé profily setkávají s pro-
blémy při upínání a zajištění stability při ob-
rábění. Při průchozím obrábění na centru 
WIZARD, kdy opracováváme obě strany 
profilu najednou, tyto problémy odpadají.
Oba stroje pracují v tandemu, sdílejí ta samá 
data, která jsou vytvářena v prostředí pro-
gramu WinCreator. Naprostou samozřej-

mostí je příprava pro data všech známých 
softwarových produktů. Programování je 
celkově velmi jednoduché a není potřeba 
složitého nastavování a následné údržby 
dat v CAD/CAM prostředí.
Velmi rádi přivítáme všechny výrobce na 
veletrhu LIGNA 2019, kde bude celý 
koncept ve světové premiéře představen.

www.soukup.cz

LIGNA 2019 
27. - 31.5. 
Hannover
stánek K24, hala 27

http://www.soukup.cz
http://www.soukup.cz


DM 5/201918

technologie – inzerce

Co může být pro českého výrobce lepší referencí než to, že jeho produkty ko-
pírují světoznámé značky? Své o tom ví Jiří Mynař, jehož hranové olepovačky 
MINIPROF znají zákazníci na celém světě. Nejsou to jen stroje. Jsou to stroje 
s příběhem.

O krok napřed s MINIPROF, 
olepovačkami s příběhem

Od nábytku k olepovačkám

Podnikat začal Jiří Mynař již v roce 1988. 
Na povolení tehdejšího Národního výbo-
ru si v garáži svého domu v Ostravě za 
skromné prostředky zařídil malou stolař-
skou dílnu. Na přelomu 80. a 90. let, 
kdy na trhu v důsledku čtyřicetiletého 
socialistického hospodaření chybělo 
prakticky vše, byl o zakázkovou výrobu 
nábytku obrovský zájem a firma kvůli ze-
fektivnění výroby potřebovala odpovídají-
cí strojní vybavení. Z důvodu nedostatku 
financí technicky nadaný Jiří Mynař využil 
svých strojařských schopností a některé 
truhlářské stroje si vyrobil svépomocí – 
včetně své první olepovačky hran v roce 
1993. Byl to povedený a spolehlivý stroj, 
který byl postaven na základě skuteč-
ných stolařských potřeb a zkušeností. 

Už tehdy tato olepovačka byla vybavena 
plošnou cidlinou, kterou v té době prak-
ticky nikdo neznal. Několik jich po nalé-
hání vyrobil i pro své známé. Povědomí 
o olepovačkách „made in Mynař“ se ale 
mezi odborníky v oboru rychle rozšířilo 
a poptávka po nich začala brzy převyšo-
vat poptávku po nábytku.
V roce 1996 přišlo rozhodnutí před-
stavit olepovačku na veletrhu v Brně 
a úspěch byl tak velký, že firma ukon-
čila truhlářskou výrobu a začala se 
plně věnovat výrobě olepovaček typu 
MINIPROF M100, kterých se na čes-
kém, slovenském a polském trhu pro-
dalo více než 3000 ks. Její obchodní 
úspěch spočíval v tom, že se jednalo 
o cenově dostupný stroj s technickými 
parametry odpovídajícími tehdejším po-
třebám truhlářů.

Revoluce v ručním olepování

V roce 2005 přišel pravděpodobně 
největší zlom v historii firmy. Po zhruba 
ročním vývoji představila unikátní revo-
luční řešení v podobě ruční olepovačky 
MINIPROF MANUAL s vlastní jednot-
kou nanášení lepidla pro olepování 
rovných i tvarových hran. Pracovala na 
principu nanášení lepidla na olepovací 
pásku, čímž jako první ruční olepovač-
ka umožnila používat hranovací pásky 
bez naneseného lepidla používané ve 
velkých olepovacích linkách.
Olepovaček MINIPROF MANUAL bylo 
vyrobeno více než 10 000 ks a byly do-
dány do více než 40 zemí celého světa, 
kde byly prodávány pod několika znač-
kami. Kromě vlastní značky MINIPROF 
také pod značkou ADAMIK-MANUAL 
nebo GOLIATH, pod kterou ji na západo-
evropských trzích prodávala německá 
společnost Samstag Maschinentechnik.

Úspěch přitahuje pozornost

Obchodní úspěch olepovačky MANUAL 
firmě přinesl i jednu negativní, ale vel-
mi cennou zkušenost. Nejmenovaný 
německý prodejce dřevoobráběcích 
strojů nejdřív projevil zájem o zařazení 
Manualu do svého prodejního sortimen-
tu. Měl ale neakceptovatelné cenové 
požadavky, a tak, když nemohl tyto 
úspěšné strojky s obrovským tržním po-
tenciálem prodávat legálním způsobem, 
uchýlil se k podrazu. Manual komplet-
ně a do nejmenšího detailu zkopíroval 
a začal prodávat jeho plagiáty, které 
si nechal vyrábět v Asii. Firma Mynař 
měla sice své dílo patentově chráně-
né a začala se bránit soudně, brzy 

Olepovačky MINIPROF vyrábí firma Mynař od roku 1993

http://www.miniprof.cz
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ale pochopila, že tudy cesta nevede, 
neboť soudní spory z firmy pouze vy-
sávají peníze, čas a energii. Mnohem 
efektivnější než utrácet za patenty a ná-
sledné soudní tahanice je investovat do 
vývoje a do realizace nových nápadů, 
aby firma mohla být stále o krok před 
konkurencí. Nakonec co může být pro 
firmu lepší referencí než fakt, že její uni-
kátní technické řešení „přijali za své“ 
i další významní světoví výrobci? Firma 
Mynař tímto svým počinem nejenže po-
sunula vývoj v oblasti ručního olepování 
o úroveň výše, ale např. výrobcům CNC 
technologií naznačila směr vývoje ole-
pování tvarových dílců na obráběcích 
centrech.
Výrobu Manualu firma ukončila v roce 
2013 z důvodu nasycenosti trhu jak 
vlastními, tak i konkurenčními výrobky 
a jejich plagiáty. Nahradila ho ruční ole-
povačka MINIPROF RAMBO, která je 
založena na jiném principu a svým způ-
sobem je opět revoluční. Je bezšňůrová 
a lepidlo již nenanáší na pásku, ale na 
dílec. Díky tomu je spoj až 4x pevnější.
Na základě těchto zkušeností dnes fir-
ma klade hlavní důraz na vlastní vývojo-
vé oddělení a moderní výrobní techno-
logie, které jí dovolují ve vlastní továrně 
efektivně vyrábět kvalitní produkty.

Modernizace = automatizace

Významným milníkem v historii firmy 
Mynař byl také rok 2008, kdy ukon-
čila výrobu poloautomatických stacio-
nárních olepovaček MINIPROF 
M100 a nahradila je automatic-
kými olepovačkami MINIPROF 
Automatic. Ty dnes obsahují ně-
kolik unikátních technických řešení, 
která jejich uživatelské vlastnosti opět 
posouvají o několik úrovní výše dle sou-
časných požadavků trhu – samozřejmě 
při zachování hlavní přednosti stroje, 
a to délky pouhých 2300 mm. K těmto 
řešením patří např. předfrézovací jed-
notka s jednou DIA frézou a zadní pneu-
matickou přítlačnou patkou, která brání 
poškození konce olepovaného dílce či 
pásky. Dalším novátorským řešením je 
seřizování agregátů z přední strany, což 
umožňuje umístit olepovačku nadoraz 
ke zdi a tím ušetřit vzácné místo v dílně.
I u tohoto úspěšného stroje se částeč-
ně zopakoval příběh Manualu. Nápady 
a myšlenky vývojového oddělení firmy 
Mynař zkopíroval a do svých strojů za-
komponoval i světově známý italský 
výrobce dřevoobráběcích strojů, čímž 
firmě opět potvrdil, že své výrobky dělá 
dobře. 

Formátování, vrtání 
a olepování s PU technologií

Firma se snaží držet krok se současný-
mi trendy, jakými jsou nahrazování ne-
dostatkové pracovní síly automatizací 
pracovišť nebo rozšiřování prodejního 

sortimentu. V posled-
ních letech posiluje trend, kdy výrobci 
nábytku chtějí technologie pokud mož-
no od jednoho dodavatele. Ať už kvůli 
jednoduššímu servisu nebo kvůli dota-
cím. Proto firma do svého prodejního 
portfolia zhruba před dvěma lety zařa-
dila i formátovací pily a vícevřetenové 
vrtačky (kolíkovačky), aby byla schopna 
zákazníkovi zařídit dílnu kompletním vy-
bavením na zpracování lamina. 
Jednou z aktuálních novinek v portfoliu 
firmy je externí tavné a plnicí zařízení pro 

PU lepidla německé firmy FE-MA-TECH, 
které lze instalovat do většiny typů prů-
myslových olepovaček různých značek 
vybavených nanášecí jednotkou na tav-
né EVA lepidlo. Tím lze standardní stroj 
s EVA technologií změnit na moderní 
olepovačku s PU technologií umožňující 

olepo-
vat díl-

ce s tzv. 
nulovou spárou 

odolnou proti vlh-
kosti a vodě. Jde 

o zařízení pro zákaz-
níky, kteří se chtějí 

v kvalitě posunout 
o úroveň výše aniž by si 
museli kvůli tomu pořizovat 

novou olepovačku.

Kontakt:

MYNAŘ-TRADE s.r.o.
Šenovská 597
71700 Ostrava – Bartovice
tel.: +420 596 247 892
e-mail: info@miniprof.cz
www.miniprof.cz
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pásky. Dalším novátorským řešením je 
seřizování agregátů z přední strany, což 

sortimentu. V posled-
ních letech posiluje trend, kdy výrobci 
nábytku chtějí technologie pokud mož-

olepo-
vat díl-

ce s tzv. 
nulovou spárou 

odolnou proti vlh-
kosti a vodě. Jde 

o zařízení pro zákaz-
níky, kteří se chtějí 

v kvalitě posunout 
o úroveň výše aniž by si 
museli kvůli tomu pořizovat 

novou olepovačku.

Nejvyšší model olepovačky MINIPROF Automatic MA 7 se 
s délkou 2300 mm řadí k nejmenším profesionálním, plně 
vybaveným strojům s předfrézovací jednotkou, kombi-
novanou kapovací a rožkovací jednotkou a plošnou 
i rádiusovou cidlinou na světě

Slavnou 
ruční olepovačku 
MINIPROF MANUAL 
v roce 2013 nahradila ruční olepovačka 
druhé generace MINIPROF RAMBO
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EPIMEX vás provede stánky svých dodavatelů 
na veletrhu LIGNA 2019

HOMAG a WEINMANN

HOMAG představí živě nejnovější 
stroje pro řemeslnou a průmyslovou 
výrobu nábytku na ploše přesahující 
5000 m2. Expozici jako již tradičně na-
leznete v hale 14. Pokud jste výrobcem 
dřevo staveb, nezapomeňte se zastavit 
v hale 13, kde bude svou technologii 
prezentovat WEINMANN.

ROBLAND

Tradiční osvědčené truhlářské stroje na-
leznete na stánku belgického výrobce 
ROBLAND. Mimo jiné si zde odbyde 
světovou premiéru nová řada formáto-
vacích pil Z400 a Z500. Nezapomeňte 
proto navštívit stánek E41 v hale 13. 

MARTIN

Několik novinek chystá německá spo-
lečnost MARTIN. Kompletní portfolio 
značky je možné shlédnout v hale 12, 
na stánku číslo E30. Jistě si pamatu-
jete na umělecky pojatou formátovací 
pilu, která stánek výrobce zdobila před 
2 lety. Připraví MARTIN opět něco, čím 
strhne pozornost návštěvníků?

Na stáncích našich partnerů vám velmi 
rádi v češtině představíme jednotlivé 
stroje, proto neváhejte a ozvěte se nám!

Další zastupované značky

Weima, Makor, Langzauner, Venjakob, 
Elcon

Michal Bubeliny – vedoucí prodeje
T: +420 777 755 467
E: bubeliny@epimex.cz

Tomáš Kamenický 
T: +420 606 619 953
E: kamenicky@epimex.cz

– vedoucí pobočky Blučina

http://www.epimex.cz
http://www.epimex.cz
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Drevené okná v krycom šate 
Induline DW-601 Aqua Stopp

Induline DW-601 Aqua Stopp od firmy Remmers je už roky známy 
najmä svojou vysokou ochranou pred pôsobením vlhkosti: Vďaka 
technológii Aqua-Stopp získava náter a podklad už vo veľmi skorej 
fáze – teda už počas dopravy, osadzovania okien a počas celej 

stavebnej fázy objektu – optimálnu ochranu. Náter prijíma len minimálne množstvo vlhkosti, napriek 
tomu je mimoriadne priedušný. V praxi to prináša mnoho výhod: Minimalizáciu rizika vzniku škôd 
u zimných stavieb, zabraňuje premočeniu náterového filmu a minimalizuje vlhkostné rozmerové zmeny.

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

Induline DW-601 Aqua Stopp prešiel 
kompletnou obmenou a pri zachovaní 
mimoriadne dobrých ochranných vlast-
ností pred vlhkosťou bol optimalizovaný 
v mnohých ďalších oblastiach: Zamerali 
sme sa najmä na aspekty bezpečnosti 
a rýchlosti. Vďaka špeciálnej kombi-
nácii spojív získal produkt výnimočnú 
odolnosť proti žltnutiu a kriedovaniu 
a odolnosť proti nečistotám a pôsobeniu 
poveternosti. V kombinácii s ďalšími sys-
témovými produktmi Induline podporuje 
izolačný efekt pred pôsobením vlhkosti.
Induline DW-601 Aqua Stopp sa vyzna-
čuje optimálnou rozlievateľnosťou a vyso-
kou krycou schopnosťou už pri tenších 
aplikovaných vrstvách. Drevu prepožičiava 
exkluzívny vzhľad a ohmat na nerozoznanie 
od povrchovej úpravy nábytku. K dispozícii 
sú tri stupne lesku: matný, hodvábne mat-
ný a hodvábne lesklý. Produkt obsahuje 
len nepatrné množstvo VOC, čím spĺňa aj 
nároky trvalo udržateľného stavebníctva.

Výnimočné vlastnosti v skratke

Univerzálna aplikácia
 Pre remeselnú a priemy-
selnú výrobu

 Airless, Airmix, Dynflow
 S alebo bez elektrostatic-
kej podpory

Vysoká stabilita v procese aplikácie
 Optimálna rozlievateľnosť 
vo všetkých vrstvách náterov

 Vynikajúca krycia schop-
nosť už pri tenších apliko-
vaných vrstvách

 Rýchle zrenie produktu 
a vysoká nelepivosť

Ušľachtilý vzhľad príjemný na dotyk
 Prirodzené vykreslenie 
pórov

 Podporné izolačné účinky 
v rámci systémov Induline

 Exkluzívny na dotyk s cha-
rakterom nábytkových plôch

Dlhá životnosť
 Skorá odolnosť proti vode
 Odolnosť proti krémom
 Vysoká farebná stabilita
 Nežltne a nekrieduje
 Nízky sklon k znečisteniu

Trvalá udržateľnosť a zodpovedný 
prístup k surovinám

 Nižší obsah VOC: vhod-
ný pre použitie v udrža-
teľnom stavebníctve

 Nie je škodlivý pre ľudí 
a zvieratá

 Záruka dlhej životnosti: 
autorizovaný systémový 
produkt v rámci záruky RIG

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

http://www.epimex.cz
http://www.remmers.com
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Montáži parapetních desek samozřejmě 
předchází příprava stavebních otvorů 
(ostění, nadpraží a zejména parapetů) 
a montáž oken. Podaří-li se správně 
namontovat okna, tzn. včetně těsnění 
připojovací spáry, nastupuje zapravení 
špalet a montáž parapetních desek – 
většinou za pomoci nízkoexpanzní mon-
tážní PU pěny. Šikovní řemeslníci mají 
tuto činnost takříkajíc „v ruce“, ale šikov-
ných řemeslníků ubývá a tomu často od-
povídají i výsledky práce. Minimalizovat 
nepřesnosti a naopak zvýšit výslednou 
kvalitu a celkovou efektivitu umožňuje 
v úvodníku zmíněný německý montážní 
systém. Jeho cílem je vytvořit přesnou 
a stabilní pozici pro parapetní desku 
před vlastní montáží.
Systém se skládá z ručního aplikátoru 
a z plastových konzolových podpěrek. 
Podpěrky jsou asi 30 mm široké a mají 
tvar písmene L. V kratší části je otvor 
pro vrut a na její vnější ploše je nalepe-
na oboustranná lepicí páska. Aplikátor, 
podobný úzké zednické lžíci, se skládá 
z rukojeti a ocelové čepele ohnuté do 
tvaru písmene L. K její zadní části u ru-
kojeti je pomocí flexibilního lepicího PU 
tmelu připevněn hranolek, jehož tloušťka 
odpovídá tloušťce parapetní desky (je 
k dispozici ve dvou verzích: 16 a 21 mm) 
a jeho délka odpovídá délce ocelové 
čepele.

Pro zefektivnění montáže 
parapetních desek

Jaro je zde a stavební sezóna je v plném proudu. Lidé staví, rekonstruují, opravují. Poptávka po 
stavebních a montážních pracích jednoznačně převyšuje nabídku, kapacita většiny dodavatelských 
a realizačních firem je vytížena na maximum, termíny se prodlužují. Firmy hledají možnosti, jak některé 
činnosti urychlit a zefektivnit, aniž by se to negativně projevilo na kvalitě odvedené práce. Někdy 
přitom stačí maličkost – jen je potřeba o ní vědět. Malým příkladem je jednoduchý, ale „chytrý“ 
systém pro rychlou a přesnou montáž parapetních desek.

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

Systém pro montáž parapetních desek se skládá z ručního aplikátoru a plastových 
konzol

Pomocí ručního aplikátoru se konzoly nejprve nalepí na okenní rám…
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Při montáži delší část plastové konzoly 
vsuneme mezi hranolek a čepel apliká-
toru, přičemž kratší část konzoly se opře 
o čelo hranolku. Pružná čepel přitlačuje 
konzolu k hranolku. Z lepicí pásky sej-
meme ochrannou vrstvu, hranolek jeho 
horní plochou opřeme o hranu polodrá-
žky v okenním rámu určené pro usazení 
parapetu a přitlačením plastovou kon-
zolu přilepíme k rámu. Tímto způsobem 
připevníme všechny podpěrky po celé 
délce okna v cca 50cm rozestupech 
podle hmotnosti parapetu a následně 
je zafixujeme vruty.

Montáž parapetní desky se provádí tak, 
že desku posadíme na konzoly a zasu-
neme nadoraz do polodrážky okenního 
rámu. Poté přední hranu desky jednou 
rukou mírně nadzvedneme a druhou 
rukou pod zadní hranu po celé délce 
parapetu aplikujeme montážní pěnu. 
Následně desku pod přední hranou po-
depřeme klínky, pomocí libely vyrovná-
me, v případě nutnosti zatížíme proti nad-
zvednutí a necháme pěnu vytvrdnout.
Montáž parapetní desky, a to i větších 
rozměrů, zvládne tímto způsobem jediný 
pracovník během několika minut.

Na konzoly se položí parapetní deska, jednou rukou se přidrží a druhou rukou se 
pod ni aplikuje montážní pěna

…a poté se zajistí vruty

www.leitz.org

Edge Expert

Nová dimenze v kvalitě
opracovaných hran na horních
CNC obráběcích centrech

Špičková kvalita opracování
DP-břity Z3+3
umožňují vysoké rychlosti posuvu
vždy čistě opracovaná hrana
dlouhá životnost nástroje

Stopkové 
frézy LEITZ
EdgeExpert

E-mail: leitz@leitz.cz
nebo leitz@leitz.sk

http://www.leitz.org
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Výraznou novinkou letošního roku je 
představení kompletně nové řady ne-
stingových obráběcích center SCM 
– modely Morbidelli X200 a X400. 
Cílem těchto nových modelů je nabíd-
nout výrobcům korpusového nábytku 
takové řešení, které beze zbytku naplní 
všechny jejich požadavky a zároveň řeší 
nevýhody dosavadní technologie po-
užívané pro nesting. Z konstrukčního 
hlediska se jedná o portálové provedení 
s pohonem na obou stranách. Pracovní 
plocha stroje je tvořena rastrovým sto-
lem z fenolické pryskyřice nebo hliní-
kové slitiny. Na stroji lze nakonfiguro-
vat až 3 pracovní jednotky zároveň: 
hlavní frézovací elektrovřeteno, vrtací 
hlavu a otočnou drážkovací pilu nebo 
doplňkové frézovací elektrovřeteno.
Frézovací elektrovřeteno může být ve 
3, 4 nebo 5osém provedení (výkon od 9 
do 15 kW). Hlavní zásobník nástrojů 
hřebenového typu (max. 18 pozic) 
je umístěn v blízkosti elektrovřete-
ne uvnitř pohyblivého ochranného 
krytu stroje. Na přání je 
pak k dispozici zadní 
rotační (16 pozic) 
a boční hřebenový 

(max. 19 pozic) zásobník nástrojů. 
Vrtací hlavy jsou dostupné v mnoha 
velikostech provedení dle požadavků (až 
21 vertikálních vrtáků), navíc s možností 
vybavení drážkovacími pilkami v osách 
X a Y. Standardem u SCM je použití 
technologie rotoaxiálních vrtacích hří-
delí s prodlouženým intervalem údržby. 
Rozsah otáček vrtáků lze plynule nasta-
vovat v rozmezí 2000–8000 ot./min. 
Zajímavou novinkou je použití rozměro-
vě upravených horizontálních vrtacích 
hlaviček ve vrtací hlavě, které dovolují 
provést horizontální vrtání již 9 mm od 
podkladní desky! To v praxi znamená, 
že pro následné horizontální vrtání dílců 
není nutné ze stroje odejmout podkladní 
MDF desku a používat přísavky! Jako 
třetí jednotku lze zvolit buďto otočnou 
pilu 0–90° nebo doplňkové frézovací 
elektrovřeteno (5 kW).

Pracovní stůl je dostup-
ný v šířkách od 1250 do 
2200 mm a délkách od 

2500 do 4300 mm. Pro 
maximální 
účinnost 
podtla-

kového upínání je možné zvolit rozdělení 
pracovní plochy na zóny (max. 30) navíc 
doplněné o dynamické řízení vakua, 
které vždy soustředí maximální podtlak 
do místa obrábění. Maximální výška ob-
robku je 150 mm (X200) resp. 180 mm 
(X400). Z hlediska zástavbových rozmě-
rů lze zvolit mezi variantou kompletně bez 
ochranného hrazení (ProSpace) nebo 
verzi s ochrannou ohradou (ProSpeed), 
kde lze dosáhnout max. rychlosti posuvu 
v ose X až 50 m/min.
Stroje jsou dodávány buďto jako samo-
statné, nebo doplněné o automatické 
zakládání/odebírání, čímž se pak jedná 
o tzv. kompletní nestingovou linku, 
která výrazně snižuje nároky na přítom-
nost a práci obsluhy. Pracovní cyklus 
nestingové linky může být doplněn o au-
tomatický tisk etiket, který probíhá 
na zakládací plošině současně během 
operace frézování. Každý dílec je tak 
opatřen etiketou s identifikačními údaji.
Ovládání stroje je pomocí integrova-
ného PC v ovládacím panelu eye-M 
s dotykovou obrazovkou 21“ a dálkové-
ho ovladače. Uživatelské rozhraní Xilog 
MAESTRO je založeno na CAD/CAM 
systému dovolující plnohodnotné řízení 
a ovládání stroje i méně zkušeným uživa-
telům. Zajištěna je i kompatibilita s obo-
rovými korpusovými programy (IMOS, 
Corpus 3D, Špinar, CabinetVision atp.).
Výrobce: SCM Group S.p.A.
Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

MORBIDELLI X200/X400 – nové modely nestingových center SCM

Velkokapacitní linka na výrobu palet SMHC – Line

Česko-
švýcarská 
společnost 
STÖRI MANTEL rozšiřuje 
portfolio vyráběných strojů o vel-
kokapacitní linky na výrobu palet 
SMHC – Line s výrobní kapacitou 
6 ks palet/minutu, tzn. více než 
2500 ks palet/8hodinovou směnu. 
Cílem této linky je plně automatizovat 
výrobní proces přípravy sestavení pa-
lety pro sbíjení. 
Z nabídky lze vybrat ze dvou mode-
lových řad, a to prvně z linie sesta-
vené ze dvou sbíjecích automatů 
s možností mechanického přesta-

vení linky na různé typy a velikosti 
palet a druhá v řadě je nabídka plně 
univerzální linie, která je sestavena 
ze tří sbíjecích automatů s výhodou 
rychlé přestavitelnosti pomocí elek- 
  tromotorů na růz- 
         né typy a veli- 
             kosti palet. 

Linky 
SMHC 
umožňují, dle 
konfigurace 
vyrábět 

čtyřcestné a dvoucestné palety o max. 
velikosti 1 500 x 1 500 mm a prio-
ritou je využití moderních technologií 
směřující k úspoře energií a snižo-
vání výrobních nákladů při pro-
dukci palet. Nezbytnou součástí je 
promyšlené zabezpečení pracovního 
prostoru zajišťující bezpečnost práce 
a ochranu zdraví obsluhy.

Výrobce a prodejce: 
Störi Mantel s.r.o.

do 15 kW). Hlavní zásobník nástrojů Pracovní stůl je dostup
hřebenového typu (max. 18 pozic) 
je umístěn v blízkosti elektrovřete-
ne uvnitř pohyblivého ochranného 
krytu stroje. Na přání je 
pak k dispozici zadní 
rotační (16 pozic) 
a boční hřebenový

ný v šířkách od 1250 do 
2200 mm a délkách od 

2500 do 4300 mm. Pro 
maximální 
účinnost 
podtla-

http://www.panas.cz
http://www.stoerimantel.com
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Olepovačky MINIPROF se vyznačují 
tuhostí konstrukce, malými nároky na 
prostor a řadou zajímavých až unikát-
ních technických řešení. Jedním z nich 
je nanášecí jednotka s vyměnitelnými 
vaničkami na lepidlo.
Jednotka nanášení lepidla je jakýmsi 
srdcem olepovacího stroje. MINIPROF 
urazil dlouhou cestu od jednoduché-
ho horkovzdušného fénu až k moderní 
nanášecí jednotce s vyměnitelnými va-
ničkami a nahřívací stanicí. Toto oce-
ní každý zákazník, který mění barvu 
olepovaných materiálů a chce docílit 
téměř neviditelné spáry mezi páskou 
a deskou.
Výhody nanášecích jednotek 
MINIPROF-systém s vyměnitelný-
mi vaničkami

 Samostatné digitální řízení teploty 
nanášecí jednotky s válečkem a sa-
mostatné řízení teploty ve vaničce

 Teflonovaný povrch pro snadné 
čištění a použití PUR lepidel

 Samotná nanášecí jednotka s váleč-
kem je namontována v olepovačce 
na přesném lineárním vedení, aby 
byl vždy dodržen úhel mezi lepenou 
deskou a nanášecím válcem

 Nahřívací stanice pro náhradní va-
ničku na lepidlo s digitální regulací 
teploty. Ideální řešení pro rychlou 
výměnu vaniček ve stroji

 Žádná mazací místa v nanášecí jed-
notce

 Patentovaný šroubovicový systém 
sání lepidla z vaničky na válec, díky 

kterému dokáže jednotka nanést 
spolehlivě lepidlo i na dílec tloušťky 
60 mm v jakékoliv délce

Výrobce a prodejce: 
MYNAŘ-TRADE s.r.o.

Olepovačky MINIPROF s vyměnitelnými vaničkami

Zvyšování kvality lepeného spoje je vel-
mi aktuální téma. Minimální pohledová 
spára, vysoká odolnost lepeného spoje 
proti působení vody a maximální tepel-
ná odolnost. Tyto vlastnosti očekává 
jak kaž dý náročný uživatel olepovaček 
hran, tak v čím dál větší míře také kon-
cový zákazník. Polyuretanové nástavby 
(dále PUR nástavba) německého výrob-
ce FE-MA-TECH umožní spolehlivé ole-
pování PUR lepidly ve formě 2–20kg 
patron i na vaší stávající olepovačce. 
Použití PUR patron v porovnání s gra-
nulovaným PUR lepidlem snižuje pro-
vozní náklady až o 50 %. 
Zařízení je určeno pro profesionální 
a průmyslové olepovačky hran zn. IMA, 
Homag, Brandt, OTT, SCM, Hebrock, 
Felder, Fravol, Casadei, Cehisa apod. 
Montáž zařízení na stávající olepovačku 
trvá cca. 3 hodiny. 
Celý systém je hermeticky uzavřen a le-
pidlo v něm tak může být uchováno 
i několik týdnů. Zdlouhavé a pravi-
delné čištění nanášecí jednotky stro-
je se omezuje na minimum. Vše bez 
nutnosti nákupu drahých originálních 
přídavných komponentů a bez zása-
hu do mechanických i elektronických 
částí olepovačky hran. 

Při změně typu olepovačky se stávající 
zařízení jednoduše napojí na novou 
technologii. 
Vybírat je možné z několika typů zaříze-
ní dle rychlosti posuvu dané olepovač-
ky. Zařízení dokáží spolehlivě doplňo-
vat lepidlo i do olepovaček s rychlostí 
posuvu nad 30 m/min., popř. také do 
oboustranných olepovaček.
PUR nástavby FE-MA-TECH fungují na 
principu předehřátí PUR lepidla ve spe-

ciální tavné komoře, do 
které se patrona s lepi-
dlem jednoduše vklá-
dá a vyměňuje i v prů-
běhu chodu zařízení. 

Předehřáté le-
pidlo se 

uchovává ve vyhřívaném zásobníku, 
odkud je již jako tekuté transportováno 
do standardní nanášecí vaničky olepo-
vačky hran pomocí speciální vyhřívané 
hadice.
Výrobce: FE-MA-TECH, Germany
Prodejce: MYNAŘ-TRADE s.r.o.

PUR nástavby FE-MA-TECH – lepte PUR lepidly jednoduše a levně

ciální tavné komoře, do 
-
-
-

běhu chodu zařízení. 
-

pidlo se 

ciální tavné komoře, do ciální tavné komoře, do 
které se patrona s lepi-
dlem jednoduše vklá-
dá a vyměňuje i v prů-
běhu chodu zařízení. 

Předehřáté le-
pidlo se 

http://www.miniprof.cz
http://www.miniprof.cz
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Na významný trend v používání CNC horních obráběcích 
center v dřevozpracujícím průmyslu reaguje LEITZ kromě 
bohaté nabídky stopkových fréz a vrtáků nově i modernizo-
vanou nabídkou pilových kotoučů CNC Katana určených 
k řezání a drážkování na CNC obráběcích centrech. 
Specializované pilové kotouče CNC Katana s břity ze sli-
nutých karbidů mají tvary jednotlivých zubů uspořádaných 
do tzv. skupinového ozubení WZ/WZ/FZ, které garantuje 
univerzálnost použití pilového kotouče. Kromě dřevotřísky 
(surové, dýhované i laminované), MDF i OSB desek lze 
kvalitně řezat i překližku, spárovku nebo zakracovat masivní 
hranolek. Formátování plošných materiálů s dekorem pro-
bíhá na dvakrát. Při prvním souběžném pohybu CNC agre-
gátu dojde k předřezání do hloubky 1–2 mm a v druhém 
protiběžném pohybu se deska formátuje s absolutně čistou 
hranou. Pilové kotouče CNC Katana jsou podobně jako 
pilové kotouče CNC WhisperCut s DP-břity každý jeden 
na konci výrobního procesu individuálně vyvážené, aby 
šetřily ložiska a uložení hnacího hřídele CNC pohonného 
agregátu a dosahovaly co největší přesnost řezu. Navíc mají 
pilové kotouče CNC Katana na tělese laserové ornamen-
ty vyplněné tlumicí hmotou, která redukuje nežádoucí 
vibrace a hlučnost při řezání na minimum. 
CNC Pilové kotouče se vyrábějí od průměru 180 mm až do 
350 mm pro všechny typy pohonných agregátů význam-
ných výrobců CNC horních obráběcích center. V tělese 

kotouče jsou vždy již obsažené příslušné unášecí otvory, 
potřebné k upnutí na konkrétní upínací přírubu.

Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o.

LEITZ pilové kotouče KATANA pro CNC obráběcí centra

VSB je poloautomatická olepovačka 
hran na rovné, kulaté nebo zakřivené 
dílce. Jedná se o univerzální stroj pro 
olepování dýhou, melaminem, PVC 
a ABS do 3 mm. Stroj je vybaven no-
vým patentovaným pracovním stolem, 
který umožňuje snadnější posouvání 
dílce a olepování lze provádět bez 
použití jiných přípravků. Nylonové 
zástrčky zaručují dokonalou integritu 
a čistotu povrchu olepovaného dílce. 
Tento nový patentovaný pracovní stůl 
můžete ještě polohovat a naklánět, 
a to pod úhlem od 0° až do koneč-
ných 45°. Stroj je vybaven elektronic-
kým milimetrovým počítadlem, nástro-
jem na střih pásky, držákem hrany, 
podpůrným válcem s ocelovými koly, 
vodítkem hrany na gumové válce, 
teflonovou vaničkou pro 1,3 kg lepi-
dla a automatickou regulací teploty. 
Olepovačku VSB je možno dovybavit 
i systémem vnějšího nakládání pro 
předtavnou jednotku, horkovzdušným 
ofukem a ještě systémem zakládání 
pásky, kde si můžete vybrat patento-
vaný motorový mechanismus vodiče 
pásky. 

Poloautomatická olepovačka hran 
VSB olepuje rovné, kulaté nebo za-
křivené dílce o tloušťce od 10 mm do 
60 mm, kde tloušťka hrany může být 
od 0,4 mm až do 3 mm. Minimální 
rádius zaoblení je 20 mm. Pracovní 
rychlost stroje se pohybuje od 4 do 
8 m/min. Hmotnost stroje činí 230 kg 

a jeho rozměry jsou 1800x1190x1150 
mm.

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

Poloautomatická olepovačka hran tvarových a rovných dílců VSB

http://www.leitz.org
http://www.braz.cz
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Na německém odborném veletrhu 
„Bau“ (Mezinárodní odborný veletrh 
stavebních materiálů, systémů a rekon-
strukce) představila firma Pfleiderer, 
jeden z předních výrobců dřevomate-
riálů v Evropě, aktuální novinky ve své 
kolekci. Pro rok 2019 je tu přibližně 34 
nových dekorů, které rozšiřují portfolio 
firmy nabízené po celém světě. Firma 
Ostermann, dlouholetý partner firmy 
Pfleiderer, k nim dodává vhodné hrany. 
Mezi novými dekory je velké množství 
módních reprodukcí žádaných mate-
riálů, jako jsou beton, kov, kámen 
a mramor. Ty s umírněností a lehkostí 
odrážejí industriální vzhled, který je 
právě teď hodně v kurzu: Broušený 
beton a kamenné povrchy ve spojení 
s kovy, jako černá ocel nebo i sklo 
a loupaná dýha. Příkladem nedbalého 
industriálního šarmu jsou inovované 
dekory, např. dekor tónovaného skla 
„Window“, dekory oceli či výrazný de-
kor „Terrazzo Nero“, ale i různé va-
rianty betonu. U dřevodekorů dominují 
světlá, přírodní dřeviny s vyváženým 
a klidnějším žilkováním.
Nové hrany jsou k dispozici v obvyk-
lých standardních šířkách 23, 33, 43 
a 100 mm a na přání též v libovolné 
požadované šířce do 100 mm. 

Mezinárodní katalog barev
Designová kolekce firmy Pfleiderer je 
po celém světě dostupná v jednotném 
duchu. Po sladění s aktuálním rozší-

řením kolekce lze i hrany od firmy 
Ostermann objednat v desetijazyčném 
e-shopu: v přiřazovacím katalogu de-
korů hran a desek.

Dodávky již od 1 metru
Díky svému známému rychlému servi-
su dodávek skladového zboží dodává 
firma Ostermann hrany z ABS, mela-
minu, akrylátu, hliníku a pravého dře-
va v libovolné délce od 1 metru a v li-
bovolné šířce do 100 mm. Největší 
sortiment hran v Evropě obsahuje 

více než 12 000 hran k povrchům od 
více než 70 dodavatelů desek. Stále 
držíme krok s dobou: vhodné hrany 
k povrchům z aktuální kolekce firmy 
Pfleiderer!

Bližší informace najdete po zadání 
hesla „Highlights042019“ do vyhledá-
vacího pole na úvodní straně e-shopu 
Ostermann (www.ostermann.eu).

Prodejce: 
Ostermann Česko spol. s r.o.

Vhodné hrany Ostermann k novinkám od firmy Pfleiderer

Pri voľbe povrchovej úpravy drevenej 
podlahy, schodiska alebo nábytku 
často stojíme pred dilemou: použije-
me lak alebo olej? Túto otázku si už 
viac klásť nemusíte!

HWS-112-Hartwachs-Siegel spája 
výhody oboch variant. Tento inovatív-
ny hybridný produkt totiž zabezpečuje 
ochranu drevených podláh, schodísk 
alebo nábytku v interiéri, pričom póry 
ostávajú otvorené alebo polouzavreté, 
a zároveň prenecháva drevu optimál-
ny vzhľad bez prílišného zvýraznenia 
kresby dreva. Drevo je tak chránené 
pred dlhodobým chemickým a mecha-
nickým zaťažením a zachováva si jemu 
prirodzený vzhľad.

Špeciálne vlastnosti:
 Lak a olej v jednom 1-zložkovom 
hybridnom produkte

 Vytvára matný, prirodzený vzhľad 
povrchu na pohľad aj na dotyk

 Ideálny pre použitie na drevené 
podlahy, schodiská a nábytok

 Extrémne odolný proti oderu a po-
škriabaniu

 Vytvára protišmykový povrch
 Minimálny sklon k vylešteniu povr-
chov

 Vhodný aj na detské hračky a do 
interiérov lodí

Výrobca: Remmers GmbH
Predajca: Remmers s.r.o.

Remmers HWS-112-Hartwachs-Siegel

http://www.ostermann.eu
http://www.remmers.com
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Minimalistický systém

Německý výrobce nábytku s typickým 
minimalistickým designem založeným 
na jednoduché beznářaďové montáži, 
společnost Tojo Möbel, představil jako 
svoji letošní novinku individuální regálový 
systém s názvem Mehrfach. Název je 
složeninou slov „více“ a „polička“ a přes-
ně vyjadřuje základní myšlenku systé-
mu založenou na principu spojování 
„více polic“ do libovolně velké sestavy. 
Rozměry sestavy jsou limitovány pouze 
prostorem, do kterého má být umístě-
na, a rozměry jednotlivých komponentů, 
což jsou již zmíněné police a dále boky 
a záda.
Jako základní konstrukční materiál au-
tor designu Bastian Prieler zvolil bílou 

Není regál jako regál

I za takovým zdánlivě obyčejným kusem nábytku, jakým je regál, se může ukrývat řada zajímavých 
a neotřelých nápadů. Ať už z hlediska konstrukce, funkce, účelu použití nebo jen vzhledu. Několik 
konkrétních příkladů představuje tento příspěvek.

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

Spojování je řešeno na principu šikmých zářezů, drážek a L-profilů

Individuální regálový systém Mehrfach německé společnosti Tojo Möbel
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laminovanou MDF desku, která je typic-
kým materiálem i pro dřívější sortiment 
firmy. Jediným spojovacím prvkem je 
bíle lakovaný kovový L-profil nabízený 
ve třech délkách. Ten slouží jednak 
k vzájemnému spojení výše zmíněných 
komponentů do tří typů výškových mo-
dulů (dvoupolicový s výškou 86 cm, 
čtyřpolicový s výškou 156 cm a šesti-
policový s výškou 225 cm), a jednak ke 
spojování jednotlivých modulů k sobě ve 
směru šířky.
Vodorovné prvky (police) jsou na kratších 
hranách opatřeny vždy dvěma šikmými 
zářezy pod úhlem 45°. Svislé prvky 
(boky) mají na obou svislých hranách 
vyfrézovánu V-drážku (90°). Záda mají 
zešikmené svislé hrany (pod úhlem 45°).

Regál se sestavuje tak, že se nejprve na 
podlahu postaví základní nízké bočky, 
které slouží jako sokl. Na ně se položí 
základní řada polic a do úhlových zá-
řezů se svisle zasunou L-profily. Mezi 
L-profily se shora zasunou boky a záda 
a sestava se uzavře nasunutím druhé 
řady polic. Tímto způsobem se pokra-
čuje až do požadované výšky sestavy, 
kterou již na počátku určíme výběrem 
L-profilů odpovídající délky. Horní za-
končení sestavy se provede stejnými 
nízkými bočky, které jsou použity na 
sokly.
Šířkové napojování sestavy je možné 
díky tomu, že police jsou zakončeny 
vždy na středu tloušťky boků.

Systém obsahuje i rohové police, díky 
nimž lze vytvořit rohovou sestavu, nebo 
prodlouženou (ve směru hloubky sesta-
vy) psací desku, jejímž zakomponová-
ním do sestavy vytvoříme jednoduchý 
psací sekretář s kabelovým otvorem 
v zadní stěně.

Horní zakončení sestavy se provádí nízkými bočky

Integrací prodloužené desky do sestavy vytvoříme psací sekretář

Rohové police umožňují vytvářet rohové sestavy
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Subtilní podpěry místo boků

Jediným důvodem, proč jsem do svého 
přehledu „zajímavých“ regálů zahrnul 
i nábytek turecké firmy Rafevi, je detail, 
který ho odlišuje od standardní produkce 
v segmentu „laminonábytku“. Tento de-
tail sice nic nemění na faktu, že se jedná 
o nábytek určený především zákazní-

kům, pro něž je rozhodujícím krité riem 
cena, avšak je konkrétním příkladem 
toho, že i v této kategorii lze při navr-
hování přemýšlet v duchu současného 
trendu individualizace.

Nábytek je navržen pro distribuci v ne-
smontovaném stavu formou plochého 
balení a tomu je uzpůsobena celá jeho 

konstrukce. Hlavní prvky regálu, tj. boky 
a police, jsou vyrobeny z laminované 
DTD a při montáži vzájemně spojovány 
pomocí spojovacích šroubů – konfirmá-
tů. Tímto způsobem se ale každá poli-
ce připojí pouze jedním svým koncem 
k jednomu boku regálu. Druhý konec 
police je podepřen dvěma ocelovými 
vzpěrami se zahnutými konci, které se 
zasouvají do otvorů vyvrtaných v boč-
ních plochách (hranách) polic, resp. 
dna a půdy.
Šikmo uložené ocelové podpěry vytváří 
v konstrukci pravoúhlého nábytku zají-
mavý vizuální detail, který může být ještě 
zvýrazněn různým barevným provede-
ním povrchové úpravy.
Výrobce nabízí i provedení konstrukce 
jen s jedním pevným bokem, zatímco 
funkci druhého boku přebírají vzpěry.

V podobě včelí plástve

Výrazně sofistikovanější a řemeslně 
propracovanější formu konstrukce na-
bízí regálový systém italské společnosti 
Molteni & C. Je založen na jednom spo-
lečném prvku v podobě pásku lepené-
ho vrstveného dřeva tvarovaného do 
podoby hranaté vlny. Pro zvýraznění de-
tailu vrstveného dřeva na hranách jsou 
použity různé dřeviny. Tyto pásky jsou 
poskládány vedle sebe střídavě otoče-

Regály turecké firmy Rafevi

Detail uchycení ocelových vzpěr
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né „vlnou“ nahoru a dolů a jejich konce 
jsou vzájemně spojeny prostřednictvím 
příčné laťky na principu čepu a rozporu. 
Tím vznikly šestihranné policové „buň-
ky“, které posazené na sebe do podoby 
sloupové regálové sestavy připomínají 
včelí plástev. Základem každého sloupu 
je sokl, zhotovený na stejném principu, 
avšak pouze s jednostrannou orientací 
tvarovaných latěk.

Vinné sloupy

Na zcela odlišném principu jsou zalo-
ženy speciální sloupové regály, určené 
k ukládání lahví s vínem. Tyto vinné slou-
py měli možnost vidět např. návštěvníci 
letošního veletrhu imm cologne v Kolíně 
nad Rýnem na stánku švýcarské spo-
lečnosti Yask, specializující se na mo-
derní „designové“ zpracování masivního 
dřeva. Prezentovala zde tři různé princi-
py, jejichž společným znakem je vodo-
rovné ukládání lahví s vínem nad sebou 
v podstatě do jakékoliv výšky.

Základem stojanu může být čtyřhranný 
nebo vícehranný dřevěný lepený hra-
nol, do něhož jsou vyfrézovány příčné 
průchozí otvory na zasunutí lahví. Třetím 
principem je sloup vytvořený ze dvou 
fošen spojených nějakým tenčím ma-
teriálem (plexisklo, ocelový děrovaný 
plech apod.).

Regálová sestava z šestihranných „bu-
něk“ italské společnosti Molteni & C

Detail spojení tvarovaných pásků

Sloupy z čtyřhranného a šestihranného dřevěného lepeného hranoluVinné sloupy švýcarské firmy Yask
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Ač se to nezdá, výroba nábytku z vraků 
je poměrně náročná

Mezi 245 tuzemskými a zahraničními vystavovateli, prezentujícími 
se na loňském podzimním mezinárodním veletrhu FOR INTERIOR 
v Praze, se přinejmenším zajímavou pro nejednoho z návštěvníků 
stala expozice nábytku od francouzsko-indonéské společnosti KLEO. 
A to nejen pro jeho specifický styl a příběh dřeva, z něhož se tento 
nábytek vyrábí, ale také možná i kvůli ruční řemeslné výrobě a eko-
logickému poselství, které s sebou každý jeho kus přináší. Právě 
tyto aspekty totiž před cca dvěma lety zaujaly devětatřicetiletého 
Petra Vojtěchovského z Prahy při jeho zcela náhodném setkání 
s nábytkem KLEO na indonéském ostrově Jáva, kde se vyrábí a od-
kud je také výše jmenovaným obchodním zástupcem směrován na 
český a slovenský trh a zde prezentován jako NÁBYTEK Z VRAKŮ.

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

Foto: autor a archiv Petra Vojtěchovského

Specifický design nábytku firmy KLEO 
se rodí v průniku západní estetiky a orien-
tální řemeslné tradice. Staví na kontrastu 
minimalistických železných rámů a výplní 
z masivního tropického dřeva ze starých 
lodí, hrajícího pestrými barvami. Jeho 
jednotlivé kolekce (stoly, stolky, skříně, 
komody, regály, knihovny a židle) navrhu-
jí evropští designéři, kteří mu vtělují stylo-
vou vytříbenost, jež se přirozeně prolíná 
s exotickým duchem daleké Jávy. Každý 
kus tohoto nábytku, přestože je vyráběn 
v malých sériích, je tak v podstatě ori-

ginál. „Nábytek je vyráběný v Indonésii 
ze dřeva vysloužilých rybářských lodí. 
Než je ale řemeslníci promění ve zde 
vystavené designové kousky, odslouží 
tyto lodě v pobřežních vodách Jávského 
moře klidně i půl století tvrdé a mnohdy 
nebezpečné práce. Jsou oprýskané, 
pokryté tlustou vrstvou starých nátěrů, 
obalené řasami a provoněné mořem.“ 
Těchto informací se mně dostalo bez-
prostředně po vstupu do expozice ozna-
čené jako „NÁBYTEK Z VRAKŮ“ patří-
cí dovozci nábytku KLEO pro Českou 

republiku a Slovenskou republiku Petru 
Vojtěchovskému z Prahy, který se s pro-
dávaným sortimentem a jeho výrobcem 
zcela náhodou seznámil na začátku roku 
2017 při svém půlročním pobytu na in-
donéském ostrově Bali.

Proč, kde a jak to všechno 
začalo?

„Po střední škole jsem se začal pohy-
bovat v obchodě a pracoval u několika 
firem na různých pozicích. Mimo jiné 

Expozice „NÁBYTEK Z VRAKŮ“ s kombinací kovu a dřeva ze starých lodí na loňském veletrhu FOR INTERIOR – podzim budila 
pozornost



DM 5/2019 33

reportáž

i na postu ředitele u jisté firmy vyrábějící 
plastová okna. Tato práce mne však vů-
bec neuspokojovala, ba naopak, a tak 
jsem v roce 2016 odcestoval spolu 
s manželkou a dcerou na ostrov Bali 
s cílem tzv. provětrat si hlavu a zjistit, co 
budu dělat dál. Zde jsem potkal úžasné 
lidi, mezi nimi i několik Čechů a v jed-
nu chvíli jsem proto dokonce zvažoval, 
že bychom se zde usadili a v pronaja-
tém objektu provozovali restauraci. Při 
brouzdání po internetu, hledaje pro ni 
nějaké typicky místní vybavení, jsem 
narazil na jednoho z tamních prodejců, 
v jehož nabídce byl i jeden kus tohoto 
nábytku, který mě okamžitě uchvátil. 
Po zjištění jeho výrobce jsem se rozho-
dl zaletět si na Jávu, kde se mi podařilo 
sejít se s majitelem a jelikož jsem byl v té 
době jediným Čechem, který ho oslo-
vil, nabídl mi obchodní zastoupení pro 
středně–východní Evropu,“ pochlubil 
se Petr Vojtěchovský s tím, že kromě 
České republiky, kde už nábytek pro-
dává prostřednictvím e-shopu a malého 
show roomu na pražském Smíchově, po-
stupně začíná s prodejem i na Slovensku 
a do budoucna by rád svoji činnost roz-
šířil ještě na trhy v Maďarsku a Polsku.

Proč právě indonéská Jáva?

Zakladatelem a majitelem společnos-
ti KLEO, fungující v blízkosti města 
Yogyarkarta v centrální části ostrova 
Jáva, je jedenapadesátiletý Olivier 
Lalmand, původem Francouz s dobro-
družným duchem a citem pro neotřelý 
design, který se před více jak 13 lety 

rozhodl usídlit na indonéském ostrově 
Jáva. Tamní všudypřítomná inspirace 
ho podle P. Vojtěchovského postupně 
vedla k založení menší firmy, která se bě-
hem své existence vyvinula v jednoho 
z nejoriginálnějších a nejnápaditějších 
výrobců v celé Indonésii. O tom svědčí 
např. její ocenění hlavní cenou za ino-
vativní design na největším indonéském  

Na tvorbě designu se spolu s majitelem firmy KLEO a mladými evropskými designéry podílí také indonéští truhláři výběrem 
materiálu pro jednotlivé solitéry

Lodě vykoupené od rybářů se pomocí páčidel a dalšího ručního nářadí pečlivě rozeberou na jednotlivá prkna a trámy, které 
se pak nákladními automobily odvážejí do výrobního závodu v centrální časti ostrova

Zdrojem pro získávání dřeva jsou vysloužilé rybářské lodě ze severního pobřeží 
ostrova Jávy
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mezinárodním nábytkářském veletrhu 
IFEX 2017 v Jakartě (11.–14. 3. 2017) 
„Ostatně design, neboli specifický styl 
tohoto nábytku, který je výsledkem fúze 
minimalismu jeho ocelových rámů s rus-
tikálním akcentem specifického lodního 
dřeva, je tím, co ho odlišuje od ostatní 
produkce,“ dodává prodejce na adre-

su nabízeného nábytku, který je z 90% 
navrhován přímo majitelem Olivierem 
Lalmandem. Na návrzích se pak ještě 
spolu s ním podílejí také vybraní mladí 
evropští designéři, kteří přijíždějí na Jávu 
načerpat inspiraci, aby ji mohli násled-
ně vtělit do návrhů jednotlivých solitérů 
nových kolekcí. Stejně zajímavá, jako 

původ designu tohoto nábytku, je filo-
zofie jeho ruční výroby, která kompletně 
probíhá na ostrově Jáva. Vychází z pře-
svědčení jejího zakladatele, že výroba 
musí být maximálně ohleduplná k ži-
votnímu prostředí a v harmonii se svým 
okolím. Toho firma, zaměstnávající dnes 
cca 80–100 lidí, dosahuje používáním 
výhradně zušlechtěného dřeva z již zmí-
něných vysloužilých rybářských lodí 
(teak, meranti, bangkirai) a ojediněle 
i teakového dřeva ze starých tradičních 
jávských obydlí. Díky tomu nemusí na 
výrobu padnout jediný zdravý strom. 
Z výkupu lodního dřeva navíc profitují 
místní rybáři, pro které představuje tento 
zdroj příjmu při jejich životních poměrech 
vítanou pomoc. Samozřejmostí je pak 
použití moderní technologie povrchové 
úpravy ocelových rámů, maximálně še-
trné k životnímu prostředí.

Jak se rodí dřevo z lodí?

„To, co u našeho nábytku většinu lidí 
na první pohled upoutá, je použité lod-
ní dřevo s pro něj autentickou patinou 
a pestrými barvami, které jsou původní, 
tedy nedomalovávané. Neméně důležitá 
je však jeho mimořádná trvanlivost a také 
příběh, který mu dodává auru poctivosti 
něčeho vskutku výjimečného,“ upřesňu-
je Petr Vojtěchovský a dodává, že staré 
rybářské lodě firma vykupuje na sever-
ním pobřeží ostrova. A to zhruba na tisíci 
kilometrech pobřeží Jávského moře, kde 
její „agenti“ kontinuálně vyhledávají vra-
ky vhodné k výrobě nábytku. Poté, co 
vyhovující loď naleznou a dohodnou se 
s rybáři na výkupu, na ni nastoupí de-
montážní čety, které ji přímo na místě 
rozeberou na jednotlivá prkna a trámky. 
„Tato práce je překvapivě náročná a musí 
být prováděna zkušenými pracovníky vý-

Do výroby přivezené dřevo se nejprve pečlivě vytřídí, zbaví všeho negativního a očistí 
a po tepelné úpravě a vysušení je truhláři rozřežou na vlysy patřičných dimenzí

Mezitím se v sousední hale svařují ocelové rámy korpusů, 
dvířek, podnoží apod.

Na hotové a povrchově upravené rámy pak truhláři montují 
dřevěné výplně
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hradně ručně, aby se zachovaly pokud 
možno co největší kusy dřeva vcelku. Po 
rozebrání pak veškeré dřevo naloží na 
nákladní auta a odvezou do firemních 
dílen,“ doplňuje prodejce.

Příprava materiálu

Takto získané a do výroby dopravené 
dřevo je nejen opotřebené, ale také velmi 
špinavé a pokryté řasami, které zakrývají 
staré pestrobarevné nátěry. „Rozhodně 
tedy nepůsobí tak, že by kdy mohlo zdo-
bit interiéry domovů evropských zákazní-
ků, ke kterým je z něj zhotovený nábytek 
směřován. Aby se tak mohlo stát, je třeba 
jeho pečlivým vytříděním vybrat vhodné 
kusy pro nábytkářskou výrobu, které pak 
musí podstoupit náročnou proceduru 
pečlivé obnovy,“ vysvětluje dále Petr 
Vojtěchovský a dodává, že v první fázi je 
dřevo očištěno od všech hrubých a větši-
ny jemných nečistot a zbaveno hřebíků, 
odštěpků, trhlin a dalších nežádoucích 
vad. Poté je uloženo do speciální sušicí 

komory, kde je ponecháno 10 dnů při 
teplotě 65 °C. Tato procedura nejenže 
odstraní nadměrnou vlhkost, ale také po-
může dřevo zbavit větší části soli, kterou 
za desitky let vstřebalo spolu s mořskou 
vodou. Následně se dřevo pískuje, aby 
se jeho povrch vyhladil a zmizely posled-
ní nečistoty. Takto připravený materiál se 
pak po přemístění do truhlárny formátuje 
na pravoúhlé vlysy v rozměrech daných 
jednotlivými nábytkovými kolekcemi.

Výroba

Při vlastní výrobě nábytku se připravené 
vlysy, určené pro zhotovení výplní korpu-
sů, dvířek či stolových desek, postupně 
skládají vedle sebe natupo a z vnitřní stra-
ny se pomocí vrutů upevňují na připrave-
né ocelové rámy s hotovou finální povr-
chovou úpravou. Ta se provádí v nové 
cca před půldruhým rokem postavené 
hale s poloautomatickou lakovací linkou 
metodou práškového lakování. A to s po-
užitím speciálního firmou patentovaného 

laku, který díky transparentní složce vy-
tváří vizuální dojem kovu s lehkou patinou. 
Zajímavostí výroby, respektive montáže 
dřevěných výplní, je to, že každý truhlář 
dostává důvěru k výběru vhodného dře-
va pro každý kus nábytku, na kterém se 
právě chystá pracovat. „V praxi to zname-
ná, že návrh každého výrobku truhlářům 
předepisuje pouze velikost jednotlivých 
vlysů a směr, jakým mají být uloženy 
(např. u dvířek a boků svisle nebo vodo-
rovně apod.). Volba příslušné dřeviny, 
patřičná kvalita vlysů a z nich vytvořená 
barevná kombinace je už na samotných 
truhlářích, kteří se tak stávají spolutvůrci 
designu každého kusu nábytku, který je 
tak zcela jedinečný a neopakovatelný,“ 
konstatuje Petr Vojtěchovský a dodává, 
že pro větší motivaci v tomto směru si ře-
meslníci musí od zaměstnavatele dřevo 
vždy nejprve koupit. Vynaložená částka 
je jim po dokončení výrobku proplacena 
s patřičným navýšením podle toho, jak 
se „designově“ snažili a s materiálem 
hospodařili.

Jednotlivé vlysy výplní, skládané natupo, se z vnitřní strany šroubují vruty

Police a stěny či dna zásuvek se skládají z dřevěných odřezků jako mozaika do dřevěných rámů
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Co může shořet, to shoří

K tomuto upravenému citátu ze sbírky 
Murphyho zákonů si na úvod dovolím 
doplnit ještě jeden: Pravděpodobnost, 
že se stane něco vysoce nepravděpo-
dobného, je vždy vyšší, než nám ukazují 
statistické výpočty.

Možná rizika ve svém okolí vnímáme 
všichni. Díky tomu existuje jen málo fi-
rem, které jsou ochotny riskovat nato-
lik, že podnikají bez jakéhokoliv pojiš-
tění. Mnohem více je těch, které sice 
pojištění mají, ale jeho nastavení často 
neodpovídá reálnému riziku. Nelze se 
čemu divit. Podnikatel, potažmo pojist-
ník, to není schopen posoudit, jelikož 
zpravidla nemá žádné osobní zkušenosti 
a jen těžko si dokáže představit, k jakým 
škodám ve skutečnosti může dooprav-
dy dojít. Poradit by mu mohl, respektive 
měl, „pojišťovák“. To se ale často ne-

děje, neboť mnohdy pojištění sjednává 
pojišťovací agent, který není přímo spo-
jen s pojišťovnou a přistupuje k tomu 
pouze jako k byznysu a snaží se prodat 
hlavně to, co je pro něj nejvýhodnější 
a nejlukrativnější. A tak nezřídka dochází 
k tomu, že firma nemá pojištěna rizika, 
která by pojištěna mít měla – s ohledem 
na charakter pojišťovaného majetku, 
lokality apod., a naopak má pojištěna 
rizika, u kterých to není nevyhnutně 
nutné. Nebo jsou pojistky nastaveny na 
neodpovídajících částkách, protože při 
odpovídajících hodnotách se nám jeví 
jako přemrštěně drahé apod.
Abychom se posunuli z roviny teorie 
do roviny praxe, zeptali jsme se na tuto 
problematiku někoho, o kom může-
me říci, že osobní zkušenosti má, a to 
Ing. Radka Sedláka, jednatele brněn-
ské společnosti BPP, patřící do skupiny 
Eurofoam. Za jeho zkušenostmi stojí de-
vastující požár výrobní a skladové budovy 
firmy, ke kterému došlo v září 2016.
Škoda vzniklá na budově, strojním zaří-
zení a materiálu byla totální a činila zhru-
ba 115 mil. Kč. Prakticky vše lehlo po-
pelem. Při požáru byl zničen mj. i server 
se všemi firemními daty. Uchovala se 
pouze data, která měli obchodníci ve 
svých laptopech, a data, která si v minu-
losti vyměnili s ostatními podniky v rámci 
skupiny, a které tak díky tomu mohly do-
časně převzít zakázky poškozené firmy. 
Naštěstí se ale podařilo takřka okamžitě 
po požáru najít nové prostory, kam se 
firma postupně přesunula (nejprve kan-
celáře, posléze i sklad a výroba) a od 
ledna 2018 opět funguje na 100 % ve 
svých prostorách.

Špatně nastavené pojištění 
jsou vyhozené peníze

Žádná firma nedokáže ovlivnit ani eliminovat všechny rizikové faktory spojené s podnikáním. Proto 
komerční pojištění podnikatelských rizik je dnes již považováno za naprostou samozřejmost a za 
nedílnou součást firemních nákladů. Z jiného úhlu pohledu ale může být pojištění vnímáno jako „zby-
tečné vyhazování peněz“. Ze statistik totiž vyplývá, že ve většině případů během pojištění nedojde 
k žádné závažné pojistné události, a tak i tímto faktem bývá uvažování pojistníků často ovlivněno. 
Výsledkem pak je buď žádná, nebo špatně nastavená pojistka. Která z těchto variant je horší?

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

S jednatelem společnosti BPP Ing. Radkem Sedlákem jsme si o požáru jejich provozu 
povídali již v nových výrobních prostorách zprovozněných od začátku roku 2018
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Pojištění majetku

„My jsme jako firma vždycky dbali na 
to, abychom byli dobře pojištěni,“ říká 
Radek Sedlák a pokračuje: „Od samého 
počátku jsme měli pojištěn jak majetek, 
tak sklady a ostatní věci. S pojišťovnou 
jsme průběžně spolupracovali a smlouvy 
jsme každoročně aktualizovali a upravo-
vali tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu. 
Veškerý majetek jsme vždycky pojišťovali 
na tzv. obnovovací hodnotu, tedy ne na 
hodnotu, kterou měl majetek v době po-
řízení, ale na hodnotu, za kterou by se 
musel pořídit majetek nový jako adekvát-
ní náhrada toho zničeného.“
To ale není úplně jednoduché a nese 
to s sebou i jisté riziko pro pojistníka. 
Podstata spočívá v tom, že zatímco 
u pojistky na pořizovací hodnotu pojiš-
ťovna v případě pojistného plnění vyplácí 
částku v závislosti na této ceně a roz-
sahu poškození, v případě pojištění na 
obnovovací hodnotu hradí náklady na 
opravu, respektive na pořízení nového 
majetku. Zmíněné riziko pro pojistníka 
tkví v tom, že pokud skutečně vynalože-
né náklady (pojistná hodnota) převyšují 
pojistnou částku (na kterou byl majetek 
pojištěn), může pojišťovna dojít k závěru, 
že majetek byl podpojištěný a pojistník 
může být sankcionován za úmyslné pod-
pojištění. V podstatě pojišťovně musí do-
platit rozdíl mezi částkou, kterou zaplatil 
a kterou měl zaplatit při reálné pojistné 
hodnotě. Pravidelnou aktualizací ob-
novovací hodnoty pojištěného majetku 
(např. formou odhadu rozpočtů) toto 
riziko eliminujeme.

Pojištění přerušení provozu

Při sjednávání a aktualizování pojistky 
je třeba počítat i se škodou, která firmě 

vznikne přerušením provozu v důsledku 
pojistné události.
„My jsme měli nastaveno pojištění 
přerušení provozu na čtyři měsíce. 
Předpokládali jsme, že kdyby se něco 
stalo, tak během této doby bychom měli 
být schopni firmu opět uvézt do provo-
zu. Tím, že člověk nemá zkušenosti, tak 

ho nenapadnou některé faktory, které 
mohou opětovné zprovoznění firmy vý-
razně zkomplikovat. Např. dodací lhůty 
dodavatelů nových technologií v přípa-
dě totální škody, která se např. v sou-
časné době pohybuje mezi půl rokem 
až rokem,“ konstatuje Radek Sedlák 
s tím, že na základě této osobní zkuše-

Požár skladové a výrobní haly v září 2016 měl naprosto devastující následky

Popelem lehla nejen téměř celá budova, ale i veškeré strojní zařízení, které se 
žárem roztavilo
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nosti si v nové pojistce sjednali pojištění 
přerušení provozu již na rok.
Je ovšem nutné upřesnit, že toto se týká 
především výrobních firem. Jiná situa-
ce je u prodejních firem, kde je mož-
né pronajmout si jiné prostory, navézt 
zboží a pokračovat v prodeji takřka bez 
přerušení.

Je důležité míti doklady

„Co je pro následnou likvidaci škodní 
události nesmírně důležité, to jsou do-
klady a dokumentace: doklady o výro-
bě, doklady o majetku, kolaudační roz-
hodnutí, revize, požární kniha, doklady 
o kontrolách atd. V případě dílčích škod, 
např. různá poškození strojů, může 
likvidátor posoudit skutečný stav stro-
je, rozsah jeho poškození, funkčnost 
apod. V případě totální škody, kdy má 
před sebou jen hromadu kovového šro-
tu, může vycházet jen z doložené do-
kumentace (např. servisní deník nebo 
revizní karta), z níž vyčte stav stroje před 
požárem. Pokud v takové situaci má 
posoudit nějaký starý stroj bez patřičné 
dokumentace, tak jeho závěr s největší 
pravděpodobností bude, že vzhledem 
ke stáří měl stroj jen nějakou minimální 
účetní hodnotu. Přestože jeho skutečná 
hodnota pro výrobu mohla být zcela jiná. 
My jsme díky dokumentaci byli schopni 
dokladovat i u starých strojů jejich per-
fektní technickou kondici. A právě toto 
nám při jednání s pojišťovnou o ško-
dě velmi pomohlo,“ svěřuje se Radek 
Sedlák s další svojí zkušeností a dodává, 
že v tomto směru sehrály důležitou roli 
zejména dva faktory:

 fakt, že si tuto evidenci vedli
 štěstí, že dokumentace nepadla za 
oběť požáru díky tomu, že několik 

kanceláří v čele objektu nebylo po-
žárem zasaženo

„Jako zásadní pozitivum vnímám to, že 
i přes současný silný trend digitalizace 
jsme měli veškeré důležité doklady ve-
deny jak v elektronické, tak i v papírové 
podobě. Takže i když jsme přišli téměř 
o všechna digitální data, tak se nám 
velká část dokumentů zachovala v pa-
pírové podobě. K tomu nyní mohu přidat 
další zkušenost – mít doklady archivova-
né na více místech a mimo dosah rizika 
jejich zničení,“ doplňuje Radek Sedlák.

Jednání s pojišťovnou

Poté, co se trochu vzpamatujeme z pr-
votního šoku, čeká nás vyřizování škodné 
události. Máme pojistku, pravidelně jsme 
platili pojistné, máme všechny potřebné 
a pojišťovnou požadované doklady, a tak 
oprávněně čekáme, že nám pojišťovna 
bez zbytečných průtahů vyplatí pojistné. 
Avšak teprve v tomto okamžiku začíná 
– z pohledu pojistníka – ta pravá „byro-
kracie“, kdy pojišťovna začne požadovat 
další a další doklady, potvrzení atd. V tom 
okamžiku asi každý podlehne emocím 
a nabyde dojmu, že pojišťovna hledá dů-
vody pro to, aby nemusela pojistku vypla-
tit. Ve skutečnosti je to ale jinak. Stejně 
jako ve všech oblastech našeho života 
platí, že neznalost zákona neomlouvá, 
platí totéž i u pojištění. Pojišťovny nám 
buď přímo, nebo prostřednictvím růz-
ných agentů sice nabízejí své produkty 
různými způsoby, od korektních až po 
ty ve stylu „hlavně ulovit další duši“, ale 
konečné rozhodnutí je vždy na nás a na 
naší odpovědnosti je i to, jak se pojistíme 
a zda si skutečně pečlivě prostudujeme 
veškeré pojistné podmínky, jak je nám 
vždy doporučováno.

Zcela opačná situace ale nastává v pří-
padě likvidace pojistné události, kdy po-
jišťovna k případu přistupuje s veškerou 
profesionalitou. Navíc o tom, zda a jak 
vysoká částka bude klientovi vyplacena, 
rozhodují konkrétní zaměstnanci pojiš-
ťovny, kteří nesou plnou odpovědnost za 
to, že částka bude vyplacena ve správ-
né výši. To, co nám může připadat jako 
šikana, ve skutečnosti není nic jiného, 
než prevence před chybným rozhodnu-
tím a s tím spojenými důsledky. Tímto 
„procesem poznání“ si prošel i Radek 
Sedlák.
„Než jsem pochopil jak proces likvidace 
škody funguje, tak jsem kroky odbor-
ného odhadce škody, který pojišťovnu 
při shromažďování dokumentů a údajů 
zastupoval, vnímal byrokraticky v tom 
negativním směru a měl jsem dojem, 
že jeho úkolem je najít důvody pro zpo-
chybnění výplaty. S odstupem času 
musím uznat, že to bylo z mé strany 
trochu hysterické. Zhruba po měsíci, 
kdy jsme s pojišťovnou a jejím odbor-
ným odhadcem škod absolvovali více 
jednání, jsem pochopil, jak je pro pojiš-
ťovnu důležité precizní zpracování dat, 
a že bez toho není možný posun v jed-
nání. Emocionální přístup z naší strany 
jsme opustili a přijali nutnou byrokracii 
jako fakt a snažili se aktivně jednotlivé 
dokumenty s pojišťovnou vytvářet. Bez 
této nutné byrokracie bychom nemohli 
dál postupovat a dnes oceňuji celkový 
přístup pojišťovny a rychlost, s jakou lik-
vidace postupovala. Dnes jsem rád, že 
jsme si pro naše pojištění vybrali tako-
vého silného partnera a upřímně musím 
říct, že když jsme pojišťovali naši novou 
provozovnu, tak jsem vůbec nepřemýš-
lel o tom – a ani by mi to nepřišlo slušné 
– že bychom oslovili nějakou jinou pojiš-

Nové výrobní a skladové prostory společnosti BPP
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ťovnu. Mnozí se také domnívali, že pojišťovna možná nebude 
mít zájem nás znovu pojistit. Já jsem však po mé zkušenost 
s procesem likvidace věřil, že se stejnou profesionalitou bude 
pojišťovna postupovat i při sjednávání nové pojistky. Jsem 
rád, že jsem se nemýlil,“ dodává závěrem našeho rozhovoru 
Ing. Radek Sedlák. 

Hlavní předpoklady pro kvalitní pojištění 
(shrnutí a doporučení)

 Pojištění sjednat na obnovovací hodnotu
 Pravidelně aktualizovat obnovovací hodnotu nejen strojů, 
ale i nemovitostí a ostatního majetku (např. formou odhadu 
rozpočtů)

 Mít v pořádku veškeré doklady a dokumentaci
 Důležité doklady a dokumenty archivovat v elektronické 
i tištěné podobě

 Pravidelně zálohovat data a zálohy archivovat na různých 
místech

 Nastavit si pojištění přerušení provozu pro reálnou dobu 
 Připojištění škody třetím osobám nastavit na maximální 
hranici reálného rizika

 Vybrat si za partnera silnou a spolehlivou pojišťovnu. V pří-
padě jakékoliv škodní události hraje nejdůležitější roli čas. 
Čím rychleji firma dostane peníze, tím rychleji může obnovit 
provoz a pokračovat bez ztráty zaměstnanců a obchod-
ních partnerů. Zde mohou důležitou roli sehrát reference 
a osobní zkušenosti klientů

 Nepodceňovat různá připojištění, která nám mohou připa-
dat zbytečná a s nimi spojené události nepravděpodobné. 
Jak říká výše uvedený Murphyho zákon, i když je něco málo 
pravděpodobné, neznamená to, že se to nemůže stát

 Věnovat promyšlení pojištění dostatečný čas a vážnost (ne-
dělat to jen tak mimochodem, abychom nějak pojištěni 
byli – může se pak stát, že místo „nějak“ jsme prakticky 
pojištění „nijak“)

 Pojišťovat se na kratší časové období – to nás donutí se 
zamyslet při sjednávání nového pojištění nad aktuálním 
stavem firmy. Pojištění dlouhodobé, které se automaticky 
jen ročně prodlužuje, může vést s ohledem na vývoj firmy 
i vývoj cen nemovitostí a technologií ke zcela nereálným 
hodnotám pojistných limitů i pojištěných rizik. Nevýhodou 
krátkodobých pojištění je na druhou stranu skutečnost, že 
můžeme na termín vypršení pojistné smlouvy zapomenout 
a pak nebudeme pojištění vůbec

 Jmenovat pracovníka odpovědného za správu agendy po-
jištění firemního majetku!

Základní faktografické údaje o firmě
Název: BPP spol. s r.o. Místo: Brno
Rok založení: 1991 Počet zaměstnanců: 35
Obrat: 110 mil. Kč Web: www.bpp-brno.cz

Brno ●

http://www.braz.cz
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Jarní veletrhy pro bydlení 
s komplexní nabídkou informací na rekordní ploše

Na pražském výstavišti PVA EXPO v Letňanech proběhl ve dnech 21.–24. 3. 2019 soubor veletrhů 
se zaměřením na bydlení, vybavení kanceláří, design a zahrady FOR HABITAT, FOR INTERIOR – 
jaro, FOR GARDEN, SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE a BYDLENÍ – NOVÉ PROJEKTY, které příchozím 
zájemcům nabídly komplexní informace pro zvelebení jejich obydlí, pracovních prostor či relaxačních 
zón. Spolu s 8. ročníkem výběrové přehlídky interiérového designu DESIGN SHAKER si je letos 
nenechalo ujít více jak 36 tisíc návštěvníků a prezentovalo se na nich téměř 600 vystavovatelů na 
ploše více než 17 tis. m2.

Na letňanské výstaviště během čtyř 
dnů zavítalo 36 534 návštěvníků (loni 
36 284), kteří mohli shlédnout expo-
zice celkem 592 vystavovatelů (loni 
612), jež se rozprostíraly na čisté plo-
še 17 080 m2 (loni 16 306 m2). Hrubá 
výstavní plocha souboru veletrhů činila 

32 000 m2 a spolu s tuzemskými účast-
níky ji využilo také 29 (loni 30) zahranič-
ních vystavovatelů z 10 (loni 8) zemí.

Ceny DESIGN SHAKER 
putovaly do zahraničí…

Letošní přehlídka interiérového designu, 
nábytku a doplňků DESIGN SHAKER byla 
sestavená z tvorby 88 českých i zahranič-
ních designérů a výrobních firem, a stejně 
jako v předchozích třech letech rozdělena 
do sekcí – Big deal a Fresh space.

Sekce Big deal představila výběr etab-
lovaných českých výrobců i distributorů 
nejznámějších zahraničních značek, 
a to jak v oblasti nábytku, tak i bytových 
či exteriérových designových doplňků. 
Z domácích výrobců nábytku tuto sekci 
pro svoji prezentaci využila již podru-
hé za sebou Pila Morávek z Jilemnice 
v Krkonoších, která se vedle primární pi-
lařské výroby zabývá i různými způsoby 
většího zhodnocení truhlářského řeziva. 
Mimo jiné i ve formě loni v Praze poprvé 
představených masivních designových 
stolů a židlí. A to jak celodřevěných, tak 
vyráběných v kombinaci dřeva a ocele 
pod značkou MOW Original ve spolu-
práci s brněnským designérem Petrem 
Šebelou. Letos představenou novinkou 
této značky je kolekce designového ná-
bytku „Hestiá“, která je prozatím zastou-
pená komodou a konferenčním stolkem, 
ale v brzké době bude doplněna ještě 
jídelním stolem. Je navržena podobně 
jako většina stolů značky MOW v kom-
binaci kovu a dřeva. Základem korpusu 
komody respektive podnože stolku je 
ocelový rám zhotovený z tenkých profilů, 
vyplněný či osazený dubovým masivem 
se speciálně upraveným olejovaným po-
vrchem, vytvořeným kombinací ručního 
hoblování, drásání a broušení tak, aby 
maximálně vynikla přirozená struktura 
dřeva. „Novému nábytku jsme propůjčili 
jméno řecké bohyně Hestie, označova-
né za patronku domova, klidného rodin-
ného života a planoucího krbu. Po jejím 
vzoru vnáší ručně hoblovaný nábytek do 
interiéru klid a harmonii. Kombinace ma-
sivního dřeva a kovové konstrukce pak 

Vítězstvím v GRAND PRIX 2019 na DESIGN SHAKER se pyšnící knihovna ŠTÓS a do 
soutěže přihlášený kruhový stůl SPUTNIK (BRIK a.s., Kremnica)

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv ABF
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přináší do domu sílu přírody v moderním 
pojetí,“ říká autor designu Petr Šebela 
s tím, že stejně jako u předchozí kolek-
ce i zde kladl důraz nejen na originální 
vzhled, ale také na praktické využití mo-
derního nábytku.
Mezi zúčastněnými distributory zahranič-
ních značek je třeba zmínit především 
pražský showroom slovenského výrobce 
nábytku BRIK a.s., Kremnica, který zde 
představil dvojici letošních novinek uve-
dených na trh a přihlášených do soutěže 
GRAND PRIX 2019 o nejlepší exponát. 
První novinkou, navrženou hlavním fi-
remním designérem Ivanem Čobejem, 
byla knihovna ŠTÓS, která s ohledem 
na použitou kombinaci dubového masivu 
a dýhy s precizním zpracováním v odleh-
čené konstrukci přestavuje hmotově jed-
noduchý prvek s jedinečným designem. 
Za tento fakt se knihovna rozhodnutím 
odborné poroty stala vítězem ve zmíněné 
GRAND PRIX v rámci výběrové přehlídky 
DESIGN SHAKER, což bylo její letošní 
již druhé ocenění po předchozím zisku 
Ceny Slovenského centra designu na 
domácím veletrhu Nábytok a bývanie 
v Nitře (5.–10. 3. 2019). Stejný desig-
nový rukopis pak byl patrný také u druhé 
prezentované novinky – kruhového stolu 
SPUTNIK. Charakteristickým pro tento 
stůl, vyráběný v průměrech od 1100 do 
1700 mm, je vzdušná podnož s centrál-
ně umístěnými nohami, která i při malých 
průměrech desky umožňuje sedícím do-
statek místa.
Druhou cenu za nejlepší exponát poro-
ta udělila značce HÄFELE, zastoupené 
Häfele Czech & Slovakia s.r.o., za multi-
funkční koupelnové zrcadlo, opatřené 
osvětlením, odmlžovačem a zvukovým 
systémem. Přední svítidlo zrcadla s funk-
cí paměti (se studeným nebo teplým 
světlem) je vhodné jak pro líčení, tak 
i pro celkové osvětlení interiéru. Všechny 

funkce jsou ovládány dotykovými tlačítky, 
které jsou vestavěny do zrcadla a vyba-
veny ochranou proti postříkání vodou.
Mezi nábytkem v sekci Big deal si také 
nešlo nevšimnout designové kolekce 
dubových židlí MODENA z produkce 
slovenské firmy Ing. Peter Palatinus – 
DREVBYT Hlohovec. Tato kolekce, od 
letošní sezóny doplněná o nový typ sto-
hovatelné židle MONACO, je od počátku 
vyvíjena s důrazem na ergonomii a trvan-
livost a svým nadčasovým designem je 
vhodná do každého interiéru. Za origi-
nální konstrukční řešení a z něj plynou-
cí výjimečně pohodlné sezení byl tento 
podle poroty inovativní a dostupný pro-
dukt oceněn Čestným uznáním hlavního 
nábytkářského veletrhu FOR INTERIOR.
V sekci Fresh space se návštěvníci 
měli možnost zblízka podívat na práci 
v architektonickém či designérském 
ateliéru, prohlédnout si návrhy i realiza-
ce jednotlivých studií nebo získat cen-
né rady či tipy na řešení konkrétních 

problémů. Mimo to byla věnována také 
mladé generaci designérů, kteří ještě 
studují nebo čerstvě tvoří pod vlastními 
značkami. V této části výstavy pozornosti 
nejednoho z návštěvníků neušla expo-
zice loni otevřeného rodinného Ateliéru 
RODYN z Olomouce, prezentující spo-
lečnou tvorbu mladé designérky Zuzany 
Šmídové a jejího otce Pavla Šmída, který 
se již 25 let věnuje návrhům a realizacím 
interiérů a atypického nábytku. Kromě 
nejrůznějších doplňků (kožené taburety, 
industriální lampy, lustry apod.) a origi-
nálních plastik zde byl k vidění zejména 
ručně vyráběný designový nábytek. A to 
především z ořechového nebo třešňové-
ho masivu v kombinaci se surovým žele-
zem (stoly, lavice, komody, konferenční 
stolky), jakož i nábytek celodřevěný či 
zhotovený za použití jiných materiálů 
(např. dýhy, lamináty, sklo a další).
Mezi interiérovými a exteriérovými do-
plňky, prezentovanými v sekci Fresh 
space, si své příznivce našly i některé  

Čestným uznáním veletrhu FOR INTERIOR oceněná kolekce MODENA (Ing. Peter 
Palatinus – DREVBYT, Hlohovec)

Ručně vyráběný designový nábytek z ořechového či třešňového masivu v kombinaci se surovým železem (Ateliér RODYN, Olomouc)
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z výrobků mladé pražské společnosti 
Qybic s.r.o., zhotovené ze speciálně 
vyvinuté betonové směsi a vyznačující se 
nejen velmi vysokou pevností, ale oproti 
výrobkům z běžného betonu současně 
i velmi malou tloušťkou stěn a hmotností. 
Kromě několika setů dámských a pán-
ských šperků, designových podtácků, 
květinových váz a obalů na květináče se 
jednalo hlavně o cca 10 mm silnou des-
ku kancelářského stolu, přihlášenou do 
soutěže o nejlepší exponát a doplněnou 
ukázkou možného spojení s vestavěným 
květináčem pro okrasnou rostlinu.
Mimo těchto a dalších novinek byly v rám-
ci DESIGN SHAKER představeny také 
všechny výrobky oceněné cenou AČN 
Nábytek roku 2019 (viz DM 4/2019). 
V centrální části přehlídky nešlo minout 
prostor Media Café, který po celý prů-
běh akce nabízel inspirativní doprovodný 
program. To samé platilo také o návštěv-
níky stále hojně zaplněné vstupní části 
designové přehlídky, kde měla letos svoji 
premiéru speciální expozice VZOROVÝ 
BYT ve stylu digitální romantiky od de-
signérky Ing. Ivy Bastlové, Dis.

…z FOR INTERIOR 
a GARDEN zůstaly doma

S dalšími novinkami tuzemských výrobců, 
připravenými pro letošní sezónu, se mohli 
návštěvníci seznámit i na nábytkářském 
veletrhu FOR INTERIOR. V případě novi-
nek přihlášených do GRAND PRIX např. 
v expozici tradičně v soutěži úspěšné 
společnosti KAPLAN NÁBYTEK z Orliček 
na Ústecko-Orlicku, která letos bodovala 
dokonce hned dvakrát po sobě. Poprvé 
ziskem 1. ceny za pracovní stůl GATTA 
pro domácí kancelář, který bude v brz-
ké době doplněn ještě otočným celoča-
louněným polokřeslem GATTA VORTA. 
Vlastní pracovní stůl, vyráběný z buko-
vého, dubového či ořechového masivu 
s povrchovou úpravou olejováním, cha-
rakterizuje vzdušná konstrukce a ergo-
nomicky řešené uspořádání jednotlivých 
oddílů, jako je např. speciální nízká zásuv-
ka, zadní odkládací polička či v desce 
vytvořená kabelová průchodka. Na přání 
zákazníka může být také vybaven skrytým 
bezdrátovým nabíjením mobilního telefo-
nu nebo rovněž skrytým vedením kabelu 

se čtyřzásuvkou v jedné ze zadních noh. 
V pořadí 2. cenu v GRAND PRIX společ-
nost získala za lenošku GATTA, očalou-
něnou látkou nebo kůží a vhodnou jak 
pro sezení, tak ležení. Pro větší pohodlí 
může být doplněna jedním nebo dvěma 
libovolně přemístitelnými lenochy a také 
výsuvnou odkládací poličkou.
Třetí letos udělenou cenou se návštěv-
níkům veletrhu mohla pochlubit spo-
lečnost JELÍNEK – výroba nábytku 
s.r.o. z Valašského Meziříčí. A to další 
novinkou z dílny německého designéra 
Jochena Flacke – ložnicí MIA, která svojí 
kombinací masivního dřeva a čistého de-
signu přestavuje podle výrobce ideální 
volbu pro milovníky jednoduchosti. Jejím 
charakteristickým rysem jsou zešikmené 
hrany u postele a nočních stolků, které 
spolu s tenkou linkou na čele a bočni-
cích dodávají kolekci lehkost a eleganci. 
Postel je vyráběna z dubového nebo zir-
be masivu bez kovových spojů a u noč-
ních stolků je možnost volby varianty 
s dřevěným výsuvem nebo kovovými 
pojezdy s pneumatickým tlumením.
Další z pro návštěvníky přitažlivých ex-
pozic, zejména pak z řad mladších 
věkových skupin s dětmi, patřily např. 
brněnské společnosti DOMESTAV s.r.o. 
s prezentovaným variabilním nábytkovým 
systémem DOMINO BUBBLES či italské 
značce ERBESI a její 22dílné kolekci 
dětského dřevěného nábytku NUVOLA, 
zastoupené mimo jiného dvouvariantní 
dětskou postýlkou (postýlka na koleč-
kách nebo kolébka) či komodou tzv. 3v1 
s velkým úložným prostorem, přebalova-
cím pultem a vaničkou.
Ze souběžného veletrhu FOR GARDEN 
za zmínku stojí tzv. „alubky“ neboli hliní-
kové obkladové profily ve tvaru palubek 
s povrchovou úpravou v dekoru dřeva 
určené pro venkovní použití.

Vítězný exponát v GRAND PRIX 2019 na FOR INTERIOR pracovní stůl pro domácí kancelář a v pořadí druhá lenoška z kolekce 
GATTA (KAPLAN NÁBYTEK s.r.o., Orličky)

Letošní novinka německého designéra Jochena Flacke – ložnice MIA coby 3. nej-
lepší exponát (JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., Valašské Meziříčí)



http://www.jafholz.cz
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Miláno 2019 letos trochu jinak

Salone Internazionale del Mobile v Miláně 
je výkladní skříň italského designu, který 
začal psát svoje dějiny po 2. světové válce. 
Bývá zvykem informace o Salonu zahájit 
právě úspěchy zvučných „designových“ 
italských firem, před kterými se sklání celý 
svět. Rozhodla jsem se protentokrát jinak: 

naznačit, jak vypadá svět „firem nedesignových“, abych poukázala 
na toto nesmyslné označení. Mám proto důvod. Kolegyně z Plzně 
mi omylem vyměnila novinářskou tašku na kolečkách s příslušnými 
dokumenty. Designové firmy tedy musí počkat, až se taška najde.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

V neděli 14. dubna skončil už 58. ročník 
Salone Internazionale del Mobile, kte-
rý letos proběhl souběžně s výstavami 
světelné techniky a nábytku pro zařízení 
kanceláří Euroluce, Workplace a novin-
kou byla výstava S projekt. Právě Miláno 
se může pochlubit obrovskou tradicí 
nábytkového výstavnictví. Původní pře-
hlídka designu tzv. Trienále se postupně 
změnila v megalomanskou akci probíha-
jící v prostoru nového výstaviště u měs-
tečka Rho. Její pořádání má mimořádný 
význam i pro prestiž a ekonomickou sílu 
severoitalské metropole, města, které 
je s historií designu spojeno i prostřed-
nictvím školní instituce Polytecnico di 
Milano. Na této škole získala vzdělání 
většina současných tvůrců starší ge-
nerace. Oficiální zahájení salonu pro-
běhlo letos ve slavné milánské opeře 
La Scala formou koncertu a galavečeře. 
Koncert byl jasným odkazem na kvalitu 
italského hudebního umění. Pro širokou 
veřejnost byl připraven Program AQUA, 
Leonardo´s Water Vision, jako pocta 
velkého umělce a předchůdce všech 
designérů. Představení se každý den 
zúčastnilo 2000 návštěvníků. 
Claudio Luti, prezident Salone Inter-
nazionale del Mobile, zakončil tento 
ročník v objektu Palazzo Marino s po-
zitivním pocitem spokojenosti s užším 
spojením designérské oblasti s ře-
meslem a výsledky investic do kvality. 

Komoda dokončena fajánsí

Inspirace tvary z období biedermeieru?
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Osobností 58. ročníku Salonu se stal 
Mario Bellini, který obdržel vyzname-
nání za celoživotní přínos a spolupráci 
s četnými významnými italskými společ-
nostmi. 

Úctyhodná čísla

Pořadatelé letos na Salonu zaregistro-
vali 386 236 návštěvníků z 181 zemí, 
což je za 6 dní konání akce skutečně 
úctyhodné číslo. Ve srovnání s rokem 
2017, kdy rovněž proběhly výstavy 
Euroluce a Workplace, byl zaznamenán 
12% nárůst. Odborné i laické veřejnosti 
předvedlo svoje produkty 2418 vystavo-
vatelů ze 43 zemí včetně designérské-
ho „dorostu“ – 550 účastníků paralelní 
výstavy produktů mladých designérů 
Salone Satelite. 

Luxusní stolky, inspirace art deco

Fontána v pavilonu luxusu

Interiér Lamborghini

Luxus pro malé princezny
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Tato čísla vypovídají mnohé o zájmu 
o tuto významnou výstavu a lze jim vě-
řit, což potvrdil i můj dojem z prostoru 
expozic. Možná je tento počet už poně-
kud na hraně snesitelnosti a příjemného 
pocitu. Organizátoři počet návštěvníků 
nijak neregulují, zato některé firmy ano. 
Stále častěji požadují po návštěvnících 
registraci (s těmito praktikami začal 
před léty Kartell) a kdo nemůže věnovat 
vizitku, má prostě smůlu. 
I když se to jeví jako diskriminační, je to 
praktické, zejména vzhledem ke sporé-
mu osvětlení některých expozic často 
vybavených pódiemi, lze narazit i na stří-
kající fontány a vodní plochy. Návštěva 
salonu mnohdy hraničí s bojem o život. 
Čím významnější je firma, tím větší je zá-
jem a počet návštěvníků. Jsou mezi nimi 
maminky s kočárky, mladé páry exotic-
kého vzezření i všudypřítomní Číňani, 
kteří zcela bezostyšně fotografují hlava 
nehlava, ačkoliv je to oficiálně zakázáno. 

Identifikovatelní jsou i Rusové, kteří se 
koncentrovaně vyskytují zejména v pa-
vilonech s náplní luxusního a klasického 
nábytku.
Na první pohled by se dalo říct, že je 
Miláno jen pro bohaté. Expozice luxusní-
ho nábytku jsou skutečně dechberoucí, 
i když se často pohybují na hranici kýče. 
Tento segment má svoje leadery přede-
vším v oblasti automobilových značek 
jako Lamborghini či Bentley. Je přece 
logické, aby majitel drahého automobilu 
vlastnil i příslušný „značkový interiér“! 
Vynalézavost prezentace nezná hra-
nice. Součástí letošní expozice firmy 
Lamborghini byla dokonce instalace 
trenažéru letounu, jehož interiér firma vy-
bavuje. Opravdový pilot v kokpitu předvá-
děl simulované přistání v N.Y., což v ná-
vštěvnících vzbuzovalo pocit skutečného 
zapojení do děje. Možná v tom lze vidět 
i symboliku faktu, že význam této výstavy 
již dávno překonal hranice Evropy. 

Česká reprezentace

Není bez zajímavosti zjistit, jak si v této 
konkurenci vedou české a slovenské 
firmy. V oficiálním katalogu jsem objevila 
jen TON, další vystavovaly v rámci salo-
nu Euroluce. TON se Milána zúčastňuje 
již tradičně a letos předvedl několik ex-
perimentů s novými textiliemi a nechy-
bělo ani jeho křeslo pro handicapované, 
což byl možná v Miláně i jediný exponát 
tohoto druhu. Za to je třeba TONu vy-
slovit velkou pochvalu, protože tématika 
seniorů a fyzicky handicapovaných je 
stále aktuálnější. Konečně přišlo na trh 
něco, co se netváří moc „nemocně“.
„Ozdravění“ podstoupila i firemní ex-
pozice, která se oblékla do příjemných 
trendových barev v duchu korálově čer-
vené a fuchsiové. TON opět obstál na 
výbornou.
Když už mluvíme o TONu, tak se slu-
ší zmínit i jeho konkurenta, rakouskou 
firmu GTV (Gebrüder Thonet Vienna), 
což je nevlastní bratr TONu vzniklý po 
válce ve Vídni z iniciativy Thonetových 
rodinných příslušníků. GTV spolupracu-
je s designéry jako Nendo, GamFratesi 
nebo skupina Front a překvapil letos 
obohacením firemního sortimentu 
o subtilní dvojlůžka a drobné ložnicové 
doplňky. Třetí firmu z rodiny Thonetů, 
skutečnou firmu THONET z německého 
Frankenberku, která se věnuje výrobě 
kovového nábytku, jsem neobjevila.
Možná ještě větší překvapení a důvod 
k národní hrdosti čekal v expozici Salone 
Satelite. Narazila jsem totiž na expozici 

Křesla do letounu, Lamborghini

Ginger – letošní novinka TONu. Svěží 
oblé tvary drobného pohodlného křes-
la jsou potaženy novou kolekcí textilií. 
Design skupina YonohExpozice TONu – příjemná barevnost Jana Plecháče
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českého designéra Karla Matějky. Je 
to v pořadí už čtvrtý Čech, který zde 
vystavuje. Salone Satelite je projekt za-
měřený na nové produkty, které hledají 
výrobce. Výstaviště jejich autorům po-
skytuje zvýhodněný pronájem unifikova-
ných stánků. Nejmenší nabízí 8 m2 za 
zvýhodněnou částku 1600 euro a mož-
nost rezervace výstavního prostoru na tři 
roky. Pro mladého autora je to výzva, ale 
podmínkou je schválení projektu komisí 
složenou z průmyslníků, designérů a no-
vinářů a věk do 35 let. Salone Satelite 
bylo součástí haly 24, kde probíhala 
výstava S projekt s širokým záběrem 
produktů pro vybavování veřejných inte-
riérů. Protože rok 2019 je rokem výstavy 
světelné techniky Euroluce, nechyběla 
zde velká přehlídka ikonických produktů 
z oblasti osvětlení interiérů. 
Zábavným zpestřením byla interaktivní 
hra v jakémsi tmavém tunelu, na jehož 
stěnách graficky pojednaní významní 
tvůrci svítidel (bratři Castiglioni, Poul 
Hehingsen, Verner Panton aj.) předvá-
děli svoje ikonické produkty. Návštěvníci 
je mohli identifikovat a osvěžit si tak svo-
je znalosti historie segmentu, který má 
v Itálii rovněž obrovskou tradici. 
Že není Miláno výstavou na jednodenní 
návštěvu, to je jasné nejen z počtu vy-
stavujících, ale i z pronajaté plochy. Ta 
je dominantně obsazována domácími 
silnými subjekty, pro které je prezen-
tace na tuzemské scéně klíčová. Více 
informací bude následovat v příštím vy-
dání Dřevařského magazínu. 

Karel Matějka, účastník Salone Satelite GTV – postel Ottow headboard, Gamfratesi

GTV – postel Rue headboard, Gamfratesi

GTV – Mos Beng
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Tyto a další oborové informace zveřejnila 
AČN 21.3. 2019 na tiskové konferenci 
uspořádané při příležitosti zahájení 10. 
ročníku veletrhu FOR INTERIOR – jaro, 
který spolu s dalšími veletrhy pro bydlení 
a zahradu proběhl ve dnech 21.–24. 3. 
2019 na výstavišti PVA EXPO v Praze – 
Letňanech. Prezentovaná data týkající 
se exportu a importu byla poskytnuta 
Českým statistickým úřadem, zatímco 
údaje o produkci byly zjištěny poraden-
skou a informační společností APICON 
CONSULTING z Kroměříže, zastoupe-
nou Ing. Róbertem Babukou, MBA, 
přímým oslovením vybraného vzorku 

tuzemských výrobců s patřičnou vypo-
vídající hodnotou. Přítomným novinářům 
je zde tlumočil tajemník AČN Ing. Tomáš 
Lukeš spolu s prezidentem asociace Ing. 
Martinem Čudkou. V roce 2018 dosa-
žená čísla jsou podle Ing. Čudky jasným 
doložením toho, že českým výrobcům 
nábytku se stále daří poměrně dobře, byť 
u samotného objemu výroby s ohledem 
na přetrvávající nedostatek pracovních 
sil se resort již možná přiblížil svému stro-
pu. Nicméně v případě přidané hodnoty 
u nábytku je však vidět vzhledem k trvale 
rostoucímu exportu stále velký potenciál.

Nábytkáři se prozatím 
s nedostatkem lidí vyrovnali

S odkazem na přiložený graf č .1 je 
podle Ing. Lukeše zřejmé, že oproti 
zářiovým propočtům a odhadům AČN, 
vycházejících z výsledků I. pololetí 2018 

a předpovídajících zvolňující se tempo 
růstu výroby, došlo v jeho II. pololetí na-
opak ke zrychlení tempa růstu, a to nejen 
ve výrobě, ale i v exportu. Objem výroby 
totiž namísto předpokládaných 44,82 
mld. Kč vzrostl dokonce až na 46,34 
mld. Kč, tedy meziročně ve srovnání 
s rokem 2017 o dalších 1,66 mld. Kč, 
což je oproti přechozím létům, zejména 
pak roku 2017 (44,68 mld. Kč), velmi 
solidní nárůst. „Je vidět, že český nábyt-
kářský průmysl si dokáže poradit s ne-
dostatkem pracovníků ve výrobě. Růst 
je podpořen investicemi do moderních 
technologií, digitalizace a robotizace. 
Samozřejmě i výkonným managmentem 
a organizací výroby. Do budoucna vzhle-
dem k proexportní orientaci bude záležet 
i na kurzu české koruny,“ zkonstatoval na 
úvod tiskové konference tajemník AČN 
Ing. Tomáš Lukeš a dodal, že i přes růst 
tuzemské spotřeby nábytku se dobré vý-
sledky nábytkářského průmyslu opírají 
o exportní úspěšnost.

Exportní výkonnost nižší, 
ale objemy vývozu vyšší

Podle tajemníka AČN již řadu let dochází 
v ČR k postupnému růstu objemu do-
váženého nábytku, který, jak je patrné 
z grafu č. 1, i loni meziročně narostl 
o další 1,1 mld. Kč a přiblížil se tak hra-
nici 20 mld. Kč. Bohužel se také dále 
zvyšuje podíl importu na tuzemské spo-
třebě (viz graf č. 3), který v loňském 
roce už lehce přesáhl 53 % (konkrétně 
53,09 %). „Ačkoliv jde o číslo poměrně 
vysoké, je pořád o více jak jeden pro-
centní bod nižší, než na podzim loňské-
ho roku námi očekávaných 54,24 %. 

Český nábytkářský průmysl zaznamenal v roce 2018 další růst svého výkonu, 
a to již poosmé za sebou a navíc o větší objem, než se čekalo. Oproti prognóze 
Asociace českých nábytkářů ze září loňského roku (viz DM 11/2018) výroba 
nábytku vzrostla nikoliv na odhadovaných 44,82 mld. Kč, ale dokonce až na 46,34 
mld. Kč, což je v porovnání s rokem 2017 (44,68 mld. Kč) nárůst o 1,66 mld. Kč. 
To je podle nábytkářského resortu oproti předchozím létům velmi solidní nárůst.

Výroba nábytku v ČR loni opět vzrostla 
o téměř 1,7 miliardy korun

Autor: Ing. František Novák z materiálů 
 AČN a Apicon Consulting
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Grafy: archiv AČN

Graf č. 1 Porovnání výroby, exportu a importu se spotřebou (v mld. Kč) v letech 
2007–2018
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Pokud jde o exportní výkonnost českého 
nábytkářského průmyslu (viz graf č. 2, 
ta byla v roce 2017 na 18,78 % a v roce 
2018 na 18,75 %, což lze považovat za 
setrvalý stav,“ doplnil Ing. Lukeš s tím, že 
naproti tomu se ale objem vyváženého 
nábytku vloni meziročně zvýšil z 27,28 
mld. Kč v roce 2017 na 28,68 mld. Kč, 
tedy o 1,4 mld. Kč.
Exportovaný sortiment pak tvořil ze 70 % 
nábytek nebytový, z 23 % bytový a ze 
7 % ostatní (zahradní apod.).

Cena nábytku z dovozu 
již klesla pod 50 Kč za 1 kg

„U exportovaného nábytku z ČR, jsme po 
jistém poklesu ceny za kilogram v roce 
2017, kdy její hodnota spadla na 76,10 
Kč/kg, naopak svědky opětovného a po-
měrně výrazného růstu ceny vyváženého 
nábytku,“ uvedl dále Ing. Lukeš s tím, že 
v loňském roce dosáhl vyvážený nábytek 
průměrné hodnoty 81,68 Kč za kilo-
gram. Oproti tomu cena importovaného 
nábytku již třetím rokem klesá. „Zatímco 
v roce 2015 cena importovaného nábyt-
ku dosáhla 66,38 Kč/kg, v roce 2016 
spadla na 64,64 Kč/kg, v roce 2017 již 
dokonce na 50,08 Kč/kg a pokračující 
pokles byl zaznamenán i v roce 2018, 
kdy se cena importovaného nábytku pro-
padla na 48,28 Kč/kg. Nadále se tedy 
projevuje trend dovozu stále levnějšího 
nábytku a lze spekulovat, že i nábytku 
méně kvalitního, doplnil tajemník s dovět-
kem, že statistiky samozřejmě zahrnují 
i luxusní a velmi drahý nábytek, který se 
k nám též dováží. Loni k nám importova-
ný sortiment tvořil ze 46 % nábytek neby-
tový, ze 40 % bytový a ze 14 % ostatní.

Nejvíce českého nábytku 
stále míří do Německa

Podle Ing. Lukeše stále platí, že největ-
šími importéry nábytku do ČR jsou ze-
jména velké specializované nábytkářské 
markety. Největší podíl na importu nábyt-
ku do České republiky má Polsko, odkud 
k nám byl v loňském roce podle infor-
mací AČN dovezen nábytek již za více 
jak 5 mld. Kč – konkrétně 5 238 181 
tis. Kč, což je o 5,7 % více jak v roce 
2017. Druhým největším dovozcem bylo 
Německo (cca 3,83 mld. Kč) s meziroč-
ním zvýšením importu o 1,1 % a v závěsu 
za ním Čína, odkud k nám byl importován 
nábytek za více jak 2,99 mld. Kč, což 
bylo v porovnání s rokem 2017 o 6,4 % 
více. Polsko společně s Čínou loni opět 
dosáhly více jak třetinového podílu (cca 
41,2 %) na celkovém importu nábytku. 

Větší objemy nábytku za více jak miliar-
du korun byly do ČR dovezeny ještě ze 
Slovenska (1 071 379 tis. Kč), což je 
o 12 % více jak v roce 2017, a také 
z Itálie (1 026 747 tis. Kč), kde mezi-
roční nárůst činil 3,3 %. Import nábytku 
ve stovkách miliónů korun se pak usku-
tečnil z Rakouska (cca 847 mil. Kč s me-
ziročním nárůstem o 4,1 %), Litvy (cca 
468 mil. Kč / +11,5 %), Tuniska (cca 
403 mil. Kč / +25 %), Švédska (cca 
399 mil. Kč / +28 %), Francie (cca 314 
mil. Kč / -1,3 %), Vietnamu (cca 281 mil. 
Kč / -16,2 %), Holandska (cca 263 mil. 
Kč / +37,1 %), Rumunska (cca 257 mil. 
Kč / -38 %), Velké Británie (cca 251 mil. 
Kč / -10,1 %), Dánska (cca 212 mil. Kč) 
a menší objemy (v rozmezí cca 180–122 
mil. Kč) obchodníci dovezli ještě z USA, 
Maďarska, Španělska, Turecka a Tchaj-
wanu.
Naopak největší část českého exportu 
nábytku (31,8 %) mířila do Německa, 
což v přepočtu na peníze činilo více jak 

9,13 mld. Kč a kde tentokrát došlo k me-
ziročnímu zvýšení o 15,7 %. Pro úplnost 
informací je pak třeba doplnit to, že výše 
uvedený německý export je z více jak po-
loviny tvořen nábytkovými dílci. S velkým 
odstupem, ale oproti Německu naopak 
s 1,0 % snížením, následovalo Slovensko 
(cca 2,44 mld. Kč), Francie (cca 2,23 
mld. Kč / +25,5 %), Velká Británie (cca 
1,38 mld. Kč / +11,7 %), Rakousko (cca 
1,33 mld. Kč / -7,2 %), Polsko (cca 1,27 
mld. Kč / +15,1 %), USA (cca 1,21 mld. 
Kč / -16,5 %), Švédsko (cca 893 mil. 
Kč / -4,6 %), Holandsko (cca 885 mil. 
Kč / +17,1 %), Švýcarsko (cca 734 mil. 
Kč / -18,8 %), Belgie (cca 677 mil. Kč 
/ -11,5 %), Španělsko (cca 649 mil. Kč 
/ +10,5 %), Itálie (cca 631 mil. Kč / 
-0,9 %) a Maďarsko (cca 526 mil. Kč / 
+8,3 %). Nábytek v menších finančních 
objemech (v rozmezí cca 431–172 mil. 
Kč) byl našimi výrobci vyvezen také do 
Ruska, Norska, Dánska, Rumunska, 
Číny a Spojených arabských emirátů.

Graf č. 2 Exportní výkonnost českých nábytkářů v letech 2013–2018 v procentech

Graf č. 3 Podíl importu na spotřebě v letech 2013–2017 v procentech
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Na úvod finský projekt 
WOOD CITY a PO

Program slavnostního vyhlášení vítě-
zů ankety Dřevěná stavba roku 2019 
(DSR), na které z celé republiky připu-
tovali nejen tvůrci oceněných děl, ale 
také řada významných partnerů Nadace 
z lesnicko-dřevařského sektoru a státní 
správy spolu se zástupci odborných 
médií, začal ve 13:45 hodin vystou-
pením zahraničního hosta Sebastiána 
Hernándeze, manažera rozvoje podni-
kání společnosti Stora Enso, který pří-
tomným představil právě realizovaný pro-

jekt WOOD CITY v Helsinkách. Jedné 
se o výstavbu nové městské čtvrti s 8pa-
trovými rezidenčními budovami, hotelem 
a kancelářemi s vnitřní dřevěnou kon-
strukcí, která by měla být dokončena 
v roce 2021. Od 14:45 pak následovala 
pětačtyřicetiminutová panelová diskuse 
o potřebných změnách v požární ochra-
ně dřevostaveb v ČR, v rámci které se 
diskutovalo o požárně-technických 
parametrech dřevěných staveb nejen 
dokončených, ale i ve fázi výstavby. 
Jejími hlavními aktéry byli spolu s ředi-
telem Nadace Ing. Stanislavem Polákem 
ještě vrchní komisař pro stavební pre-
venci Hasičského záchranného sboru 
kpt. Martin Eliáš, dále pak již zmíněný 
Sebastián Hernández a za projektan-
ty a konstruktéry dřevostaveb Radek 
Ondruch, jednatel společnosti TAROS 
NOVA z Rožnova pod Radhoštěm.

Porota letos četnější, 
ale zájem veřejnosti nižší

V 16:20 hodin pak začala nejočekáva-
nější část programu – vyhlášení vítězů 
ankety, při němž bylo oceněno celkem 
12 soutěžních děl (z celkem 106 při-
hlášených, což je druhý nejvyšší počet 
v historii ankety) v 8 kategoriích:

 Realizovaná dřevěná hřiště – malá
 Realizovaná dřevěná hřiště – velká
 Návrhy dřevěných konstrukcí
 Realizované dřevěné konstrukce
 Návrhy moderních dřevostaveb
 Realizované moderní dřevostavby
 Realizované roubenky a sruby
 Realizované dřevěné interiéry.

V kategoriích Dřevěných hřišť jako ob-
vykle hlasovala pouze laická veřejnost, 
od které se soutěžním dílům letos do-
stalo opět úctyhodných 44 597 hlasů, 

Dřevěné stavby roku 2019 
s dvanácti oceněnými návrhy a realizacemi

Ve středu 10. dubna 2019 byly zveřejněny výsledky soutěžní ankety Dřevěná 
stavba roku 2019, pořádané Nadací dřevo pro život pod záštitou ministra 
zemědělství Miroslava Tomana, Ministryně pro místní rozvoj ČR, Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu měst 
a obcí a za podpory významných partnerů. Slavnostní vyhlášení letošních 12 
vítězů ankety, do které bylo přihlášeno 106 dřevěných staveb v 8 soutěžních 
kategoriích a jimž veřejnost tentokrát poslala 44 598 hlasů, proběhlo již tra-
dičně v prostorách kongresového sálu zámku ve Křtinách u Brna pod záštitou 
rektorky Mendelovy univerzity v Brně Prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv Nadace dřevo pro život

Vítězné malé dětské hřiště Domek v korunách stromů (Penzion 
Uko)

Velké dětské hřiště První volnočasový EKOPark Liberec (První 
volnočasový EKOPark Liberec, z.ú.)



DM 5/2019 51

byť je to o 22 844 hlasů méně než loni 
(67 441). „Cílem ankety, kterou vyhla-
šujeme již 9. rok, je podpořit kromě sa-
motného dřeva coby obnovitelné suro-
viny i z něj zhotovené stavby, které pro-
spívají našemu zdraví i planetě a chrání 
teplo domova,“ konstatuje Ing. Stanislav 
Polák a dodává, že hlasujících tentokrát 
sice ubylo, ale o to větší byl jejich cit 
pro hodnocení. A to v tom smyslu, že 
hlasující veřejnost se v případě dvou 
soutěžních děl (loni pouze u jednoho) 
shodla s mezinárodní odbornou poro-
tou. V té letos zasedlo celkem 14 (loni 
11) předních oborníků z řad architektů, 
projektantů, konstruktérů a designérů 
z České republiky, Slovenska a Kanady.
Vítězové si odnesli spolu s voňavým du-
bovým diplomem (s titulem pro své sou-
těžní dílo „Dřevěná stavba roku v dané 
kategorii“) také poukaz na 10 tis. Kč, 
které může daný soutěžící libovolně 
využít v rámci své činnosti.

Jakých děl a jejich autorů 
se to týká letos?

Této možnosti, jak si „vylepšit“ svůj roz-
počet, se v kategorii Malých dětských 
hřišť dostalo Penzionu Uko z Bedřichova 
u Jablonce nad Nisou coby majiteli vítěz-
ného hřiště Domek v korunách stro-
mů. Jedná se novou stavbu z dubna 
loňského roku, která rozšířila již stávající 
a od roku 2014 penzionem provozova-
né hřiště Hrad UKO, kde jsou dětským 
návštěvníkům kromě domku k dispozici 
také skluzavky, houpačky, lanový žebřík 
a lanový tunel, most spojující horní a dol-
ní terasu či hradní opevnění.
V kategorii Velkých dětských hřišť si 
letos desetitisícovou částkou přilepší 
První volnočasový EKOPark Liberec, 
situovaný na ploše 10 tis. m2 a zaměřený 
na ekologii, sport a aktivní odpočinek. 
Je provozován od poloviny roku 2016 
neziskovým sdružením První volnoča-
sový EKOPark Liberec, z.ú., založeným 

místním občanem Stanislavem Šťastným. 
Svým návštěvníkům nabízí řadu relaxač-
ních prvků, jako např. piknikové paloučky 
a ohniště, obří pískoviště, knihobudky, 
hmyzí hotely, mini zoo, čapí hnízdo z vět-
ví, dětské bludiště, přírodní stezku pro 
chůzi naboso, kreativní javorový altán, 
kavárnu v korunách stromů a mnoho 
dalších ze dřeva zhotovených prvků.

V kategorii Návrhy dřevěných konstruk-
cí se vítězem odborné poroty stal gon-
dolový most TRANSBORDER NANTES, 
navržený pražskou Hutí architektury 
Martin Rajniš s.r.o. přes řeku Sevre 
v obci Moulin du Liveau. Je tvořen dvě-
ma pilíři a mostovkou, po níž se pohybuje 
pojezd se zavěšenou gondolou, poháně-
nou lidskou silou. Pro hlavní nosnou kon-
strukci byl navržen systém tzv. Howeova 
vazníku – příhradové konstrukce s obrá-
ceným umístěním tlačených a tažených 
prvků. V místech, kde konstrukce není 
kryta křídlem, je použito lokální krytí žáro-
vě zinkovaným ocelovým plechem. Díky 
jednoduchému kladkovému mechanis-
mu může gondolu i s osádkou (až 10 
osob, rodiny s kočárky, 6 cyklistů) pohá-
nět tahem za lano kdokoliv nezávisle na 
jeho síle, tedy i dítě nebo starší člověk. 
Hlavní vazník je zastřešen nad ním vypja-
tou plachtou, zamezující dešťové vodě 
v degradaci dřevěné konstrukce.

Hlasující veřejnost pak nejvíce zaujala 
Rozhledna na Třemšíně, navržená 
Ateliérem Jan Brotánek Rožmitál pod 
Třemšínem pro umístění na vrh Třemšín, 
nacházející se v I. zóně CHKO Brdy. 
Konstrukce 34 m vysoké rozhledny je 
koncipována jako prostorová příhradová 
konstrukce, jejíž sloupy jsou tvořeny tro-
jicemi smrkových kulatin vzájemně spo-
jovaných ocelovými styčníkovými prvky, 
včetně vodorovných příčlí. Je dělena do 
10 etáží, které jsou dále děleny do pra-
videlných trojic lichoběžníkových rámů 
ztužených kulatinovými vzpěrami nebo 
nerezovými táhly. V rámci konstrukční 
ochrany jsou dřevěné prvky konstruk-
cí osazeny ve svislé poloze a opatřeny 
tlakovou impregnací nebo nátěrem pří-
rodními olejovými lazurami.

V kategorii Realizované dřevěné kon-
strukce odborná porota určila za vítěze 
Hasičskou zbrojnici Krásná Studánka, 
postavenou společností TOMIVOS s.r.o. 
Mníšek v městské části Liberce – Krásná 
Studánka. Konstrukce haly je tvořena 
soustavou rámů z lepených dřevěných 
profilů s oblými rámovými rohy, patkami 
a vrcholovými spoji ze svařované oceli. 
Ocelové části jsou s dřevěnými spojeny 
ocelovými kolíky. Plášť střechy a podél-
ných stěn je složen z pohledového prken-
ného bednění, skladby nadkrokevního  

Návrh Rozhledny na Třemšíně (Ateliér Jan Brotánek)Návrh gondolového mostu TRANSBORDER NANTES (Huť ar-
chitektury Martin Rajniš s.r.o.)

Hasičská zbrojnice Krásná Studánka (TOMIVOS s.r.o.)
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izolačního systému s izolací z minerální 
vlny, s větranou mezerou a krytiny z pásů 
předzvětralého titan-zinku Rheinzink. 
Prosklené části příčných fasád jsou ulo-
ženy v hliníkových rámech, základem 
vnitřních stěn je sloupková konstrukce.
U hlasující veřejnosti v této kategorii zvítězi-
la 23,5 m vysoká rozhledna Doubravka, 
postavená v Praze 14 – Černém Mostě 
místní společností FORTNA STAV s.r.o. 
podle návrhu Huti architektury Martin 

Rajniš s.r.o. Věž v podobě trojbokého jeh-
lanu, s půdorysným rozměrem základny 
17,6 m, je tvořena třemi šikmo uložený-
mi pilíři, které spolu se středovým točitým 
schodištěm vynášejí vyhlídkovou plošinu 
s podestou ve výšce 19,0 m. Konstrukci 
pilířů tvoří tenké kmínky akátového dře-
va, vzájemně spojené ocelovými svorní-
ky. Použité dřevo splňuje parametry třídy 
provozu 3, je bez dotyku se zemní vlhkostí 
a ani v konstrukčních spojích se nedrží 

voda. Většina materiálu je orientována 
svisle nebo diagonálně, aby i z prask-
lin mohla voda vytékat. Materiálem pro 
schodiště s vnějším průměrem 2,0 m je 
modřínové dřevo v kombinaci s ocelí.

Pražská Huť architektury Martin Rajniš 
s.r.o. pak bodovala (celkově potřetí a po-
druhé u odborné poroty) také v kategorii 
Návrhy moderních dřevostaveb. A to 
s projektem VENKOVNÍ UČEBNY, který 
bude v letošním roce sedmkrát zreali-
zován na školních pozemcích v Praze. 
Jde o speciální učebnu, ve které žáci 
nebudou trávit celý den, ale pouze vy-
branou hodinu, např. výuku o přírodě. 
Jedná se o objekt skeletové konstruk-
ce založený na patkách bez kontaktu se 
zemí. Dřevěná nosná konstrukce tvoří 
zároveň i policový úložný systém. Motiv 
pravidelného tvaru polic je využitý nejen 
na všech stěnách učebny, ale opakuje 
se i na stropě.
Hlasující veřejnost nejvíce zaujal, a to 
již poněkolikáté v řadě, návrh pražské-
ho ARCHCON atelieru s.r.o. Ing. Ireny 
Truhlářové s názvem Dům s rodinným 
hnízdem. Jde o jednopodlažní rodin-
ný dům s ustoupeným podkrovím, kde 
základ obvodových stěn tvoří dřevěné 
panely DEKPANEL. Dominantním prv-
kem objektu jsou jemné organické tva-
ry a přírodní materiály. Hmota domu je 
sjednocena dřevěnou dvouúrovňovou 
terasou, která vytváří plynulý přechod 
mezi interiérem a exteriérem. Na medi-
tační část terasy navazuje přírodní jezírko 
a sauna. Interiér domu vychází z rozboru 
feng-shui. Jeho středem je hliněný or-
ganický krb, kolem kterého přirozeně 
vzniká rodinné hnízdo – místo, kde se 
rodina bude potkávat.

V kategorii Realizovaných moderních 
dřevostaveb se jak odborné porotě, tak 
i hlasující veřejnosti nejvíce líbil víceúče-
lový objekt Tančírna, zkolaudovaný kon-

Nová pražská rozhledna Doubravka (Huť architektury Martin 
Rajniš s.r.o.)

Návrh speciální VENKOVNÍ UČEBNY (Huť architektury Martin 
Rajniš s.r.o.)

Víceúčelový objekt Tančírna v obci Libchavy (AKADEMIE Libchavy s.r.o.)

Návrh Domu s rodinným hnízdem (ARCHCON ateliér s.r.o.)
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cem roku 2018 v obci Libchavy u Ústí 
nad Orlicí. Byl zbudován pro potřeby 
místního tréninkového a školícího centra 
AKADEMIE Libchavy s.r.o. Slouží přede-
vším pro konání vzdělávacích kurzů a je 
využíván také pro různé hudebně-taneč-
ní akce. Jde o dřevostavbu založenou na 
železobetonové základové desce, v in-
teriéru opatřené izolovanou dvouplášťo-
vou podlahou z březového a dubového 
masivu, splňující požadavky na taneční 
podlahy. Obvodové nosné konstrukci 
dominují svislé dubové šroubované trá-
my a velká rovněž dubová okna, nahra-
zující zdivo. Základem stropu jsou opět 
dubové šroubované trámy soustředěné 
do středového ocelového prstence. 
Dominantou celé stavby je kruhový prů-
hled s průměrem 2,2 m v zelené střeše, 
pokryté vegetací. Vrstvený dřevěný rošt 
střechy, zateplený minerální vlnou, je za-
klopený březovým a dubovým masivem. 
Tančírna je průchodem spojena se sou-
sedním objektem s kavárnou a sociálním 
zařízením.

Stejného vítěze z pohledu odborné 
poroty i hlasující veřejnosti měla i kate-
gorie Realizované roubenky a sruby. 
Stala se jím zrekonstruovaná Národní 
kulturní památka Dřevěnka Úpice, 
spravovaná Městským muzeem a ga-
lerií Julie W. Mezerové v městě Úpice. 
Jedná se o dvoupodlažní roubený ob-
jekt s dvoupatrovou půdou, vystavěný na 
počátku 17. století, ve kterém lze nalézt 
jak pozůstatky prvků raně novověkého 
domu (historický dýmník), tak svědec-
tví z dob novějších (pivovod ve sklepě 
či prvorepublikový byt). Při rekonstrukci 
stavby, dokončené v dubnu 2018, byly 

přísně dodržovány původní technologic-
ké postupy – od použití ručně tesaných 
konstrukčních prvků až po ručně štípaný 
střešní šindel. To samé platí i pro vyma-
závání spár mezi trámy, bílení příslušných 
interiérových částí vápennými nátěry, 
úpravu hliněných podlah atd. Za zcela 
jedinečnou lze považovat kombinaci 
těchto postupů s požadavky moderního 
muzejnictví – skryté podlahové topení 
v přízemí a speciální vytápění cirkulujícím 
vzduchem v 1. NP.

V poslední oceňované kategorii Rea-
lizované interiéry se odborné porotě 
nejvíce líbil interiér softwarové firmy 
BROADCOM Praha, vytvořený v in-
dustriálním stylu brněnským architek-
tonickým studiem Kaplan architekti ve-
deným Ing. arch. Liborem Kaplanem. 
Jeho hlavním motivem je značné využití 
surového dřeva aplikovaného na stěny, 
stropy, podlahy a nábytek. A to dřeva 
pocházejícího ze starých objektů, na-

řezaného ze starých trámů do podoby 
obkladových prken.
Hlasující veřejnost se přiklonila na stranu 
interiéru soukromé Roubenky v Kruš-
ných horách, postavené brněnskou 
společností OK PYRUS s.r.o. v obci 
Klíny na Mostecku. Její interiér s pohle-
dovým dřevem uvnitř, trámovým stropem 
a palubkovým obložením v podkroví, je 
doplněný prvky rustikálního charakteru, 
které umocňují pocit tepla domova a dělají 
jej přívětivý pro obyvatele. To vše doplňují 
panoramatické výhledy do údolí Krušných 
hor rohovými okny bez sloupků.

Při slavnostním předávání cen se dosta-
lo také na nejúspěšnějšího hlasujícího 
z řad veřejnosti, který hlasoval ve všech 
kategoriích a nejlépe odhadl skutečné 
vítěze hlasování. Stal se jím pan Martin 
Parduba ze Zbirohu, který vyhrál čtyř-
denní pobyt v Jizerských horách s uby-
továním ve srubu HONKA od společnosti 
FINNY spol. s r.o.

Zrekonstruovaná NKP Dřevěnka Úpice (Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové)

Interiér soukromé Roubenky v Krušných horách (OK PYRUS s.r.o.)
Interiér softwarové firmy BROADCOM 
Praha (Ing. arch. Libor Kaplan)
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Ocenený projekt tvorí drevostavba, kto-
rá využíva progresívnu technológiu vý-
stavby z CLT panelov. Drevostavba je cit-
livo začlenená do koloritu medzi staršie 
tradičné chalupy v obci Veterná Poruba 
na úpätí Nízkych Tatier. Projektovaná 
a realizovaná je ako rodinný dom pre 
4-člennú rodinu. Umiestnená je v mierne 
svahovitom teréne. Má dve nadzemné 
podlažia so sedlovou strechou so sklo-
nom 45°. Obdĺžnikový tvar novostavby 
reaguje na bezprostredné okolie, no vy-
niká medzi starou drevenou zástavbou. 
Postavená je z moderných mate riálov 
– drevených CLT panelov Novatop, 
stropné panely tvoria pohľadové KVH 

Moderná drevostavba 
v kolorite Nízkych Tatier

Panelová prezentácia projektov Salón drevostavieb 2019 tvorí 
14. ročník najväčšej medzinárodnej prehliadky architektúry z dre-
va v strednej Európe. Zostavili ju z 38 projektov realizovaných 
v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Rakúsku. Súčasne 
ich predstavili aj v Ročenke drevostavieb 2018. Projekt rodinného 
domu vo Veternej Porube (okr. Liptovský Mikuláš) bol úspešný aj 
v súťaži Bigsee Architecture Award 2019 v Slovinsku. V kategórii 
Rodinné domy získal Grand Prix – hlavnú cenu. Autor: Dr. Anton Mrník

Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: Milan Hutera

Ocenená drevostavba v obci Veterná Poruba je citlivo zasadená do okolitého prostredia
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hranoly. Projekt vypracovali architekti 
Prodesi – Václav Zahradníček a Hana 
Bartoňová, projektantom je Monika 
Moravcová. Zhotoviteľom stavby je 
Domesi Slovensko, s.r.o. 
Rodinný dom má úžitkovú plochu takmer 
130 m2 s dennou pobytovou časťou na 
úrovni parteru, s nočnou na poschodí. 
Na 1. nadzemnom podlaží sú predsieň, 
kuchyňa s jedálňou, obývacia izba 
a sauna s hygienickým príslušenstvom 
s celkovou plochou 63,27 m2. Na galé-
riu 2. nadzemného podlažia s plochou 
10,88 m2 vedie schodisko. Na ňu nad-
väzujú meditačná miestnosť, spálňa so 
šatňou, detská izba, kúpeľňa. Podlažie 
má plochu 64,5 m2. Drevostavba je vy-
hotovená v nízkoenergetickom štandar-
de, vykurovanie je riešené podlahovým 
elektrickým kúrením s doplňujúcimi kon-
vektormi. Alternatívnym zdrojom tepla sú 
krbové kachle. Vetranie je zabezpečené 
rekuperáciou.
Projekt popisuje Ľubica Fábri a zvýraz-
ňuje: „Pridanú hodnotu vnáša rozsiahla 
zasklená terasa. Preslnenie a výnimoč-
né svetelné scény vytvárajú v interiéri 
strešné okná umiestnené nad galériou 
na poschodí. Pohľadová plocha dreve-
ných panelov stien a stropu umocňuje 
útulný charakter miestností. Fasáda je 
obložená červeným smrekom v neupra-
venej podobe, ktorá sa postupne vyrov-
ná okolitej zástavbe.“

Presklená terasa s plochou cez 30 m2  tvorí prechod medzi interiérom a exteriérom 

Dominantou interiéru sú pohľadové plochy drevených CLT panelov konštrukčného systému Novatop

Hala s galériou na 2. nadzemnom 
podlaží
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Bolesti zad nejsou jen záležitostí do-
spělé populace, ale stále častěji se 
objevují i v dětském věku. Zejména 
u dětí školního věku se setkáváme se 
zvýšeným výskytem vadného držení 
těla, které často bolestem zad před-
chází. Významnou roli zde sehrává 
stále rostoucí podíl sezení a to zejmé-
na u dětí školního věku. Dokonce se 
odhaduje, že dítě od nástupu školní 
docházky do doby ukončení základní 
školní docházky stráví sezením přibliž-
ně 15 000 hodin. Nelze též opominout 
i stále prodlužující se dobu sezení strá-
venou mimo školu (počítač, televize, 
domácí úlohy atd.).
Z klinického hlediska se vadné držení 
těla u dětí projevuje nejčastěji odstálý-
mi lopatkami, kulatými zády, zvýšeným 
bederním prohnutím, předsunem hlavy 
a protrakcí ramen, závažněji pak skoli-
ózou (vybočením páteře).

V roce 2016 realizoval Státní zdravot-
ní ústav v rámci Systému monitorování 
zdravotního stavu obyvatel ČR studii 
„Zdraví dětí 2016“, která byla prove-
dena ve spolupráci se 46 praktickými 
lékaři pro děti a dorost. Dotazníkové še-
tření proběhlo v 15 městech ČR a sle-
dovaný soubor tvořilo celkem 5130 dětí 
ve věku 5, 9, 13 a 17 let. V rámci pre-
ventivní prohlídky byl lékařem vyšetřen 

pohybový aparát dítěte a hodnoceno 
celkové držení těla. Za fyziologické 
bylo považováno držení těla bez výraz-
ných odchylek. Vadné držení těla bylo 
zjištěno u 42 % dětí, častěji u chlapců 
(48 %) ve srovnání s dívkami (38 %). 
Výrazné rozdíly byly nalezeny v souvis-
losti s věkem, vadné držení mělo 27 % 
pětiletých a 45 % sedmnáctiletých 
dětí. Svalová nerovnováha se nejčas-
těji projevila v oblasti krku a ramen, tj. 
předsunutím hlavy (23 %), kulatá záda 
mělo 14 % dětí, skoliotické držení těla 
13 % dětí. U nesportujících dětí byl vý-
skyt vadného držení těla o téměř 10 % 
vyšší. Bolestmi hlavy trpěla pětina dětí, 
opět častěji u dětí nesportujících nebo 
trávících delší dobu u počítače.

Příčiny vadného držení těla mají mul-
tifaktoriální charakter. Můžeme je roz-
dělit na příčiny vnitřní, kam můžeme 
zařadit např. vrozené vady, úrazy, dlou-
hodobá onemocnění (např. nervová, 
metabolická, zánětlivá), chronická 
onemocnění dýchacích cest, zrakové 
vady apod. Z hlediska prevence vadné-
ho držení těla a bolestí zad jsou důle-
žitější tzv. vnější příčiny, kde zásadní 
roli hrají faktory ergonomické, z nichž 
dominantní roli hraje ergonomie školní-
ho nábytku. O důležitosti uplatnění er-
gonomie i v dětském věku svědčí mimo 
jiné i to, že v rámci technických komisí 
Mezinárodní ergonomické společnosti 
(International Ergonomic  Association) 
byla v roce 2003 založená nová tech-
nická komise „Ergonomics for Children 
and Educational Enviroment“. Jejím 
cílem je poskytnout širokému fóru 
mezinárodní výměnu zkušeností v er-
gonomii týkající se dětí a podmínek ve 
výuce.

Ergonomie školního nábytku

Na rozdíl od poměrně vysoké varia-
bility sedadel pro dospělou populaci 
v administrativě jsou školní sedadla 
jednotlivých výrobců velmi podobná. 
Z ergonomických nedostatků obecně 
je to nejčastěji nerespektování indivi-
duálních antropometrických rozměrů, 
zejména tělesné výšky při řešení výšky 
sedací a pracovní plochy. Za posled-
ních 50 let se průměrná tělesná výš-
ka 17letých chlapců zvýšila o 7 cm, 
děvčat o 5 cm. Do přelomu tisíciletí 
jsme se ve školách častěji setkávali se 
starším nábytkem většinou nižším, než 
by odpovídalo antropometrickým roz-
měrům žáků. V roce 2000 ve smyslu 
přijetí nové legislativy dané zákonem 
258/2000 Sb., „o ochraně veřejného 
zdraví“ a následně na základě vyhlášky 
MZ č. 410/2005: „o hygienických po-
žadavcích na prostory a provoz zařízení 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladist-
vých“, která pojednává o požadavcích 
na školní nábytek, bylo doporučeno 
zastaralý, ergonomicky nevyhovující 
nábytek vyměnit za nový. Tato vyhláška 
byla upřesněna novelou č. 343/2009 
Sb., doplněnou podrobnějšími ergono-
mickými požadavky na školní nábytek 
včetně doporučení velikostních typů 
nábytku dle převzaté ČSN EN 1729: 
Citujeme: „Zařízení a provozovny pro 
výuku a vzdělávání musí být vybaveny 
nábytkem, který zohledňuje rozdílnou 
tělesnou výšku dětí a žáků a podporuje 
správné držení těla. Židle a stoly pro děti 
a žáky musí splňovat normové hodnoty 
(ČSN EN 1729) a musí umožňovat do-
držování ergonomických zásad práce 
žáků vsedě, které jsou uvedeny v příloze 
této vyhlášky (podrobněji dále v textu).

Ergonomie školního věku

S bolestmi zad se stále častěji setkáváme i v dětském věku a to zejména s nástupem školní docházky. 
Jednou z jeho příčin je i ergonomicky nevyhovující školní nábytek. Cílem článku je jednak poukázat 
na nejčastější ergonomické a konstrukční nedostatky školního nábytku a dále uvést základní ergo-
nomické požadavky s přihlédnutím k novější legislativě.

Autoři: RNDr. Věra Filipová
 Státní zdravotní ústav Praha
 MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.
 Fyzioterapeutické odd. Polikliniky Prahy 7
Kontakty: vera.filipova@szu.cz
 sylva.gilbertova@volna.cz 
Foto: archiv autorek
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Bohužel odborníci legislativní rady vlády 
provedli změnu navrženého paragrafo-
vého znění novely č. 343/2009 Sb. 
vyhlášky č. 410/2005 Sb., týkající se 
ergonomické problematiky školního 
nábytku v souladu s ČSN EN 1729 : 
2007. Tato změna byla upravena v tom 
smyslu, že daná ustanovení jsou plat-
ná pouze pro nově budovaná školská 
zařízení, nikoliv pro školská zařízení již 
provozovaná.
Jak se později ukázalo, školy sice nový 
nábytek pořídily, ale jen zřídka byly re-
spektovány individuální antropometrické 
parametry dětí. Většinou byl nakoupen 
nábytek větší, a to zejména do prvních 
a druhých tříd. Svůj podíl na situaci 
nesli i výrobci. V jejich nabídce jsme 
se do roku 2010 nesetkali s židličkou 
a stolkem o velikosti č. 2 pro nejmenší 
školáky. Tuto velikost potřebuje až tře-
tina dětí v první třídě a některé děti ve 
druhé třídě. Ve většině případů školáci 
seděli na větších židlích, přispívajících 
k nevhodnému držení těla. Školy často 
objednávaly výškově stavitelný nábytek, 
který měl jednotnou hloubku sedáku 
a výšku opěradla. Výšku sedáku, jako 
jediný možný nastavitelný parametr, bylo 
možné nastavit na 4 velikosti. Často však 
ve třídách bylo jen jediné nastavení výš-
ky pro všechny žáky, většinou ve vyšší 
poloze. Ve třídách jsme zaznamenali 
i mnoho dalších ergonomických a kon-
strukčních nedostatků, které znesnad-
ňovaly správné držení těla. 
Patří sem například nevhodné umístění 
zádové opěry a to častěji příliš vysoko, 

takže nepodpírala oblast bederní páte-
ře, ale jen hrudní, tak jak je znázorně-
no na obrázku 1. Přitom základem pro 
vzpřímené držení celých zad je právě 
správně umístěná opěra bederní páteře.
Další ergonomické nedostatky:

 Nevhodné tvarování zádové opěry, její 
ostrá hrana

 Příliš hluboká sedací plocha, ostrá 
přední hrana sedací plochy, nevhod-
ně profilovaná

 Horizontálně řešená pracovní deska
 Nevhodné uspořádání lavic (např. 
velikostně, či prostorově, např. při 
uspořádání sezení v půlkruhu) 

V počítačových učebnách se často ne-
respektují individuální výškové hodnoty 
dětí, sedadla i stoly jsou výškově stejné, 
přičemž častěji tím trpí zejména menší 
děti a to zejména pokud nejsou dostup-
né podložky pod nohy. Nelze opominout 
i nesprávné umístění monitoru (asyme-
tricky, příliš vysoko či nízko apod.), klá-
vesnice, myši a to i včetně její velikosti.

Nejčastější způsoby nesprávného 
sezení v důsledku ergonomických 
nedostatků
V tabulce 1 uvádíme nejčastější příklady 
nesprávného sezení v důsledku někte 

Obr. 1 Židle s příliš vysoko umístěnou 
opěrkou zad

Ergonomické příčiny Způsob sezení Změny držení, důsledky

nízký pracovní stůl

kulatý sed 
(viz obr. 2)

kulatá záda

zvýšená distance stůl – 
sedadlo

oploštění bederního prohnutí

zrakové podmínky 
(osvětlení, zraková vada, 
malé písmo)

předsunuté držení hlavy, ramen, 
stlačení hrudníku a vnitřních or-
gánů, omezené dýchání

vysoká pracovní plocha
napřímený sed

(viz obr. 3)

zvednutá (upažená) ramena

dlouhá (vysoká) sedací 
plocha

přetížení trapézových svalů, nedo-
statečná opora chodidel, zvýšená 
aktivita zádových svalů

dlouhá sedací plocha
zhroucený sed

(viz obr. 4)

nedostatečná opora pánve a be-
derní páteře

nevhodná opora zad 
(nízká i vysoká, rovná)

oploštění bederní lordozy, stlačení 
kostrče a hrbolků sedacích kostí, 
předsun hlavy

vysoká pracovní plocha
asymetrický 

sed
(viz obr. 5)

skoliotické (vybočené) držení těla

asymetrické umístění 
pracovní desky

asymetrická zátěž zádových svalů 
a meziobratlových plotének, úklon 
krční páteře

Obr. 2 Nevhodný kulatý sed Obr. 3 Nevhodný napřímený sed

Tabulka 1 Příklady nesprávného sezení v důsledku ergonomických nedostatků
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rých ergonomických nedostatků. Nutno 
však dodat, že některé typy nevhodného 
sezení  se mohou stát návykovým i při  
správném ergonomickém řešení škol-
ního nábytku.

Požadavky na školní nábytek

Základním obecným požadavkem školní 
židle je stabilita a bezpečnost. Při řeše-
ní školního nábytku se u nás stále ještě 
uplatňuje starší ČSN 91 0640 (Rozměry 
žákovských židlí), kdy výška sedadla je 
řešena podle výšky postavy. Podle prů-
měrné výšky postavy je rozlišeno 6 výš-
kových kategorií, kdy se výška sedadla 
zvyšuje po 4cm s příslušným barevným 
označením. Podle ČSN EN 1729-1 se 
výška sedací plochy odvozuje v závislosti 
na výšce podkolenní (popliteální rýha). 
Tato norma třídí židle do 7 kategorií, kdy 
se výška sedadla vždy zvyšuje o 5 cm. 
Pozn.: Při hodnocení správné výšky 
sedadla nutno též připočítat výšku 

podpatku. Doporučené velikostní typy 
nábytku dle ČSN EN 1729 uvádíme 
v tabulce 2.
Dále uvádíme některá další ergono-
mická doporučení pro školní nábytek, 
která vesměs vycházejí z České tech-
nické normy ČSN EN 1729 a z novely 
č. 343/ 2009 vyhlášky č. 410/ 2005.

Zásady pro práci žáka vsedě a er-
gonomické parametry školního ná-
bytku:
1. Funkční rozměry nábytku pro dodr-

žení fyziologického sedu a správné 
postavení páteře a pánve:
a) Výška sedadla je rovná délce bér-

ce, zvětšené o výšku nízkého pod-
patku (1–2 cm), tj. chodidla jsou 
při zadním sezení celou plochou 
v pevném kontaktu s podlahou 
tak, aby bylo možno se o ně pevně 
opřít

b) Efektivní hloubka sedadla pode-
pírá nejméně 2/3 délky stehna. 

Přední hrana sedadla nesmí zasa-
hovat do podkolenní jamky a musí 
být zaoblená

c) Opěradlo slouží především jako 
opěra beder, nikoliv hrudní páteře. 
Pro volný pohyb horních končetin 
nesmí sahat výš, než k dolnímu 
úhlu lopatek

d) Výška pracovní plochy stolu je ře-
šena podle výšky lokte sedícího 
žáka

e) Vhodný je snadno nastavitelný ná-
klon desky stolu. Stupeň nastavení 
pro psaní je 10–16°, pro čtení až 
35°

2. Židle a stoly v kontaktu s podlahou 
musí být stabilní, pro dynamický sed 
je vhodný kyv sedáku v předozadní 
rovině od -5° do +5°

3. Nejméně namáhavý sed jak pro sva-
lovou aktivitu, tak pro tlak na mezi-
obratlové ploténky je v mírném zá-
klonu s podepřenou páteří (relaxační 
sed).

4. Z důvodů snižování statického přetě-
žování svalových skupin pohybového 
aparátu je důležité funkční střídání 
poloh. Vhodné je krátkodobé zařazo-
vání alternativních poloh mimo lavici 
a použivání pomůcek pro dynamický 
sed (např. balanční míče, overball, 
balanční podložky apod.).

Pro správné držení těla jsou základními 
požadavky určení správné výšky sedací 
a pracovní plochy. K přiřazení vhodné 
velikosti je možno doporučit aby peda-
gogové, nejlépe na začátku školního 
roku změřili dva základní antropomet-
rické údaje dětí – výšku popliteální (pod-
kolenní) rýhy a dále výšku lokte v sedě. 
Orientačně by výška stolové desky 
měla být přibližně v úrovni lokte, nebo 
do 2 cm nad úrovní lokte. Alespoň ori-
entačně pak může pedagog, ale i rodič 
pouhým pohledem zjistit některé nedo-
statky: např. dítě nedosáhne nohami na 
podlahu, sedí na předním okraji sedadla 
apod. a zajistit jejich nápravu.

V roce 2010 pracovníci Státního zdra-
votního ústavu v rámci dotačního pro-
gramu MZČR „Národní program zdraví 
– Projekty podpory zdraví 2010“ vydali 
zdravotně výchovný materiál – leták pod 
názvem „Sedíme zdravě“, následně 
distribuovaný Hygienickou službou do 
všech základních škol České republiky. 
V souvislosti s předáváním letáku byla 
ve všech krajích uspořádána pro peda-
gogy a pracovníky Hygienické služby 
přednáška o současné ergonomické 
situaci ve školství a možné nápravě. 

ČSN EN 1729-1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce

Barevné 
označení

Popliteální 
výška (mm)

Tělesná výška 
(mm)

Výška sedadla 
(mm)

Výška stolu 
(mm)

O Bílá 200 – 250 800 – 950 210 400

1 Oranžová 250 – 280 930 – 1160 260 460

2 Fialová 280 – 315 1080 – 1210 310 530

3 Žlutá 315 – 355 1190 – 1420 350 590

4 Červená 355 – 405 1330 – 1590 380 640

5 Zelená 405 – 435 1460 – 1765 430 710

6 Modrá 435 – 485 1590 – 1880 480 760

7 Hnědá 485 + 1740 – 2070 510 820

Tabulka 2 Velikostní typy školního nábytku dle ČSN EN 1729

Obr. 4 Nevhodný zhroucený sed Obr. 5 Nevhodný asymetrický sed
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Leták byl názornou ukázkou nevhodných ergonomických 
parametrů současně vybavených učeben a zároveň dopo-
ručením parametrů dle nové evropské normy ČSN EN 1729 
– 1:2007 a ČSN EN 1729-2:2007. Dále leták informuje jak 
jednoduše kontrolovat správné ergonomické parametry židle 
a jak snížit zátěž na páteř při dlouhodobém sedu jednodu-
chým opatřením.

Závěr

Správná ergonomie sezení školního věku je důležitá zejména 
proto, že v tomto věku ještě není dokončen vývoj jednotlivých 
tělesných systémů dětského organismu včetně pohybového, 
který je pak zřetelně citlivější a zranitelnější při zvýšené zátěži. 
Ergonomicky vhodný nábytek poskytuje dítěti správnou oporu 
zad, která je důležitá zejména při dlouhodobě vynuceném 
sedu. Hlavní problém, který je nutné v praxi řešit, je nedo-
statek informací a tudíž znalostí ergonomických zásad pro 
práci žáků v sedě u zodpovědných pracovníků ve školství 
a v institucích, které jsou zřizovateli škol. Také řada výrobců, 
prodejců a dalších distributorů zejména v minulosti opomíjela 
důležitost ergonomických zásad zdravého sezení a tím nedo-
kázala odborně ovlivnit nákup ergonomického nábytku pro 
školství a výchovná zařízení. I zde je nutné s výrobci komuni-
kovat a zdůrazňovat význam správné ergonomie pro správně 
se vyvíjející páteř. Vzhledem k vysokému výskytu vadného 
držení těla a bolestí zad včetně stále rostoucí návštěvností 
dětí v našich ordinacích je nutno věnovat této problematice 
zvýšenou pozornost a to jak z hlediska rehabilitace, tak i er-
gonomie.

Služby, rozmanitost a tempo

Barva
Materiál
Povrchová
úprava

To
sedí!

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

www.ostermann.eu
Ostermann Česko spol. s r.o.
Tel. 255 717 371 – prodej.cz@ostermann.eu

Ostm-Anz_103x297_19_03_CZ.indd   1 13.03.19   08:56

http://www.okentes.cz
http://www.ostermann.eu
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Absolutním vítězem čtvrtého ročníku soutěže Interiér roku se stala rekonstrukce 
Domu Johanna Ungera ve Znojmě. Osmnáctičlenná mezinárodní porota ocenila 
zejména fakt, že interiér pracuje s barvami a emocemi. Dům Unger není postaven 
na trendech, a přesto nabízí překvapivé momenty. Atmosféra domu je téměř 
antistresová.

Soutěž Interiér roku 2018 
zná svého vítěze

Architekty domu jsou MgA. Barbora 
Hora a Ing. arch. Jan Hora ze společ-
ného studia ORA a v domě také sami 
bydlí. Vítězové si převzali hlavní cenu 
v úterý 2. 4. 2019 v pražském Centru 
současného umění DOX, a to z rukou 
mimo jiné samotného tvůrce skleněné 
ceny, mezinárodně uznávaného desig-
néra a sochaře Ronyho Plesla, známé-
ho svou prací např. pro francouzskou 
značku Cartier.
Odborná porota pod vedením prof. akad. 
arch. Jiřího Pelcla dr.h.c. vybírala ze 175 
přihlášených interiérů českých a slo-
venských architektů a interiérových 
designérů. V mezinárodní odborné 
porotě zasedala kromě Čechů i jed-
na Slovenka, Portugalec a dva Italové. 

Kromě architektů a interiérových de-
signérů zasedli v porotě i osobnosti 
s výjimečnými výsledky v oblasti vizuální 
kultury (např. filmová režisérka a pro-
ducentka MgA. Hana Třeštíková, malíř 
a pedagog MgA. David Saudek, výtvar-
ník Pasta Oner, designér a sochař Rony 
Plesl atd.), aby výsledky byly plastičtější 
a zohledňovaly i aspekty využití barev, 
různých kreativních prvků apod. 

Záštitu nad čtvrtým ročníkem soutěže 
Interiér roku poskytl Senát Parlamentu 
České republiky, Ministerstvo průmy-
slu a obchodu, Ministerstvo kultury 
a Magistrát hlavního města Prahy.

Zdroj: TZ IBD

Dům Johanna Ungera ve Znojmě – ve-
randa Dům Johanna Ungera ve Znojmě – kuchyně

Jako symbol ocenění byly v letošním 
roce předány unikátní devítikilové skle-
něné válce navržené Rony Pleslem, které 
byly vyrobeny ve dvou sklárnách Martina 
Wicherleho – BOMMA a RŰCKL
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Výsledky súťaže 
Drevostavba roka 2018

Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (SD ZSD SR) 
tradične organizuje súťaž Drevostavba roka, kde členské spoloč-
nosti SD ZSD SR nominujú svoje hotové realizácie za uplynulý rok. 
V tomto ročníku bolo za rok 2018 nominovaných 12 stavieb, ktoré 
boli predstavené nielen v DM 3/2019, ale aj na webovej stránke 
www.drevostavby-zsdsr.sk a portáli www.drevmag.com.

Súťaž bola – tak ako v predchádzajúcich 
rokoch – odborná i laická. Odborná po-
rota zverejnila svoje výsledky 29. 3. 2019 
na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 
– PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – 
VODA 2019.
Komisia bola navrhnutá z odborníkov – 
architektov a stavebných inžinierov, ktorí 
pôsobia v danej oblasti i v akademickej 
sfére, v zložení: prof. Ing. Jozef Štefko, 
CSc. – predseda, profesor na Technickej 
univerzite vo Zvolene a vedúci Katedry 
Drevených stavieb na Drevárskej fakul-
te, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. 
zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
a uznávaný odborník na drevené sta-
vebné konštrukcie, Ing. arch. Jaroslav 
Janes – architekt z praxe, Ing. Vladimír 
Balent – technický poradca spoločnos-
ti Isover pre architektov a projektantov 
a Ing. Roman Soyka – statik drevených 
konštrukcií z praxe.
Zvolenými kritériami hodnotenia odbornej 
poroty boli: komplexná architektonická 
a stavebná kvalita, užívateľský komfort, 
energetická hospodárnosť a environ-
mentálna kvalita. Porota prihliadala aj 
na aktuálny trend prechodu k výstavbe 
domov s takmer nulovou spotrebou ener-
gie alebo energeticky pasívnych domov 
na jednej strane, ale aj tepelný komfort 
v letnom období na strane druhej. Výber 
prebehol na základe matematického sčí-
tania bodov, pridelených každým členom 
komisie.

Výsledky odbornej poroty

1. miesto – Školská telocvičňa v obci 
Cífer, zhotovitelia Kontrakting krov 

Víťaznou Drevostavbou roka 2018 podľa odbornej poroty sa stala Školská telocvič-
ňa v obci Cífer, zhotoviteľov Kontrakting krov hrou s. r. o. a Kontrakting stavebné 
montáže s. r. o., Žilina, autora projektu Ing. arch. Pavla Ďurka a kol. – Atelier DV s.r.o. 
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hrou s. r. o. a Kontrakting stavebné 
montáže s. r. o., Žilina, autor projektu 
Ing. arch. Pavel Ďurko a kol. – Atelier 
DV s.r.o. (21 bodov)
Aplikáciou elegantnej konštrukcie – dre-
vených lepených nosných oblúkov vzni-
kol čistý príjemný plne funkčný priestor 
výborne doplnený materiálovým riešením 
ostatných vnútorných plôch. I pri relatívne 
menších rozmeroch impozantný dojem 
zo stavby – ale také už drevostavby s na-
plno priznaným drevom sú. Inžiniersky 
prepracovaná a do detailu zvládnutá dre-
vená konštrukcia. Inšpiratívna ukážka, 
že aj takto sa na Slovensku dajú stavať 
halové športové stavby.

2. miesto – Rodinný dom Koplotovce, 
zhotoviteľ HolzHaus s. r. o., Detva, 
autor projektu LEarchitects s.r.o. 
(13 bodov)
Moderný jednopodlažný rodinný dom so 
zaujímavou netradičnou formou zastre-
šenia terasy – vysunutím hmoty streš-
nej roviny v diagonálnom dispozičnom 
tvare dynamicky spája rozdelené hmoty 
denných a nočných priestorov v harmo-
nický celok podoprený kombináciou fa-
sádnych materiálov, navyše významne 
prispieva k ochrane pred prehrievaním 
v letnom období. Remeselne pekne 
zvládnutá konštrukcia s účelovým kon-
štrukčným systémom.

2. miesto – Rodinný dom Trnava, zho-
toviteľ M-House, s. r. o., Bratislava, 
autor projektu Ing. arch. Erik Makki, 
MAKKI – architekt, s.r.o. (13 bodov)
Objekt rodinného domu zaujme kombi-
náciou dvoch hmôt – tradičnej a moder-
nej v príjemnom proporčnom spojení. 
Dobre premyslená, vysoko funkčná dis-
pozícia je navyše umocnená optimálnym 
osadením do pozemku vo vzťahu k orien-
tácii na svetové strany. Celkový pozitívny 
dojem z architektúry je ešte umocnený 
aplikáciou aktuálnej kombinácie materiá-
lov a farebnosti na fasáde. Stavba s tech-
nickými zariadeniami už dôsledne nesie 
prvky domov s ambíciou takmer nulovej 

Druhé miesto v hodnotení odbornej poroty a víťazom v hlasovaní laickej verejnosti prostredníctvom hlasovacích lístkov aj cez 
internet získal Rodinný dom Koplotovce, zhotoviteľa HolzHaus s.r.o. Detva, autora projektu LEarchitects s.r.o.

Odborná porota na ďalšie druhé miesto zaradila Rodinný dom Trnava, zhotoviteľa M-House, s. r. o., Bratislava, autora projektu 
Ing. arch. Erika Makkiho, MAKKI – architekt, s.r.o.
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spotreby energie (nadštandardná tepel-
ná ochrana, vetranie s rekuperáciou, te-
pelné čerpadlo) – po doplnení ďalších 
obnoviteľných zdrojov by hravo zvládla 
aj nulovú alebo aktívnu ročnú bilanciu 
energie.

3. miesto: Rodinný dom Podunajské 
Biskupice, zhotoviteľ DREVSTAV 
SLOVAKIA s. r. o. Žarnovica, au-

tor projektu Ing. arch. František 
Lehocký, Inardex s. r. o. (10 bodov)
Tradičná forma dvojpodlažného rodin-
ného domu je charakteristická prehľad-
nou funkčnosťou jednotlivých priestorov. 
Kompaktný objem je doplnený o dva 
prístrešky nad terasou a priestorom pre 
parkovanie so zvýraznením dreva ako 
primárneho materiálu stavby. Čistý, re-
meselne zvládnutý detail.

4. miesto: Zrubový dom Liga, zhoto-
viteľ DREVODOM ORAVA s. r. o., autor 
projektu Ing. Tatiana Magerčáková 
(6 bodov)
Tradičný stavebný systém v modernom 
stvárnení osloví hlavne milovníkov zru-
bových domov. Významne uplatnené 
prírodné materiály v stavbe: masívne 
drevo v zdvojenej zrubovej stene s kor-
kovou tepelnou izoláciou, drevené 
okná, drevené dubové podlahy – zdravý 
dom, v ktorom by chcela bývať nejedna 
slovenská rodina.

Z ostatných nominácií boli bodova-
né: Rodinný dom 4boxes (4 body), 
Nadstavba administratívnej budovy 
JAF Holz Slovakia s. r. o., Ličartovce (3 
body), Rodinný dom v Banskej Bystrici 
(2 body) a Individuálny projekt – bun-
galov Dovalovo (2 body).

Výsledky hlasovania laickej 
verejnosti

Okrem posudzovania stavieb odbor-
nou porotou mohli o svojom favorito-
vi rozhodnúť aj návštevníci veľtrhov 
Nábytok a bývanie v Nitre (5. – 10. 3. 
2019) a CONECO – RACIOENERGIA 
v Bratislave (27. – 30. 3. 2019) pros-
tredníctvom hlasovacích lístkov. Celkovo 
v tomto hlasovaní odovzdali 5238 plat-
ných hlasovacích lístkov.

Tretiu priečku podľa odborníkov obsadil Rodinný dom Podunajské Biskupice, zho-
toviteľa DREVSTAV SLOVAKIA s. r. o., Žarnovica, autora projektu Ing. arch. Františka 
Lehockého, Inardex s. r. o.

Na štvrté miesto zaradili odborníci Zrubový dom Liga, zhotoviteľa DREVODOM ORAVA s. r. o., autorky projektu Ing. Tatiany 
Magerčákovej, ktorý si veľmi dobre počínal aj v obidvoch anketách laickej verejnosti, keď zhodne obsadil druhé miesta
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Výsledky hlasovania prostredníctvom 
hlasovacích lístkov:
1. miesto – Rodinný dom Koplotovce 
– realizátor výstavby HolzHaus s.r.o. 
Detva, autor projektu LEarchitects s.r.o.
2. miesto – Zrubový dom Liga – zho-
toviteľ Drevodom Orava s.r.o. Podbiel, 
autor projektu Ing. Tatiana Magerčáková
3. miesto – Rodinný dom CUBE 4 
– zhotoviteľ JK Slovakia s.r.o. Lipany, 
autor projektu Ing. Peter Tejbus
4. miesto – Školská telocvičňa Cífer 
– zhotoviteľ Kontrakting Stavebné mon-
táže s.r.o. Žilina, autor projektu Ing. arch. 
Pavel Ďurko a kol., Atelier DV s.r.o.
5. miesto – Rodinný dom v Banskej 
Bystrici – zhotoviteľ Montistav s.r.o. 
Banská Bystrica, autor projektu Ing. arch. 
Albert Mikovíny

Paralelne prebiehalo hlasovanie cez in-
ternet na www.drevostavby-zsdsr.sk 
a www.mojdom.sk od 10. do 30. mar-
ca 2019 na základe rovnakých nominácií 
realizovaných drevostavieb členských 
spoločností ZSD SR. Internetového 
hlasovania sa zúčastnilo 2573 hla-
sujúcich, ktorí svojimi hlasmi stanovili 
poradie:
1. miesto – Rodinný dom Koplotovce 
– zhotoviteľ HolzHaus s.r.o. Detva, au-
tor projektu LEarchitects s.r.o.
2. miesto – Zrubový dom Liga – zho-
toviteľ Drevodom Orava s.r.o. Podbiel, 
autor projektu Ing. Tatiana Magerčáková
3. miesto – Bungalov v obci Dovalovo 
– zhotoviteľ WOLF SYSTEMBAU s. r. o., 
Zvolen, autor projektu Ing. arch. Marián 
Kašovský
4. miesto – Rodinný dom CUBE 4 
– zhotoviteľ JK Slovakia s.r.o. Lipany, 
autor projektu Ing. Peter Tejbus
5. miesto – Rodinný dom Podunajské 
Biskupice – zhotoviteľ DREVSTAV 
SLOVAKIA s. r. o., Žarnovica, autor 
projektu Ing. arch. František Lehocký, 
Inardex s. r. o.

Zdroj: TS ZSD SR

V obidvoch rebríčkoch hlasovania laic-
kej verejnosti sa objavil Rodinný dom 
CUBE 4, zhotoviteľa JK Slovakia s.r.o. 
Lipany, autora projektu Ing. Petra Tejbusa

Tretie miesto v internetovom hlasova-
ní obsadil Bungalov v obci Dovalovo – 
zhotoviteľa WOLF SYSTEMBAU s. r. o., 
Zvolen, autora projektu Ing. arch. Mariána 
Kašovského

Na piatom mieste v hlasovaní laikov prostredníctvom hlasovacích lístkov skončil 
Rodinný dom v Banskej Bystrici, zhotoviteľa Montistav s.r.o. Banská Bystrica, autora 
projektu Ing. arch. Alberta Mikovínyho
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Ocenenie za 2. miesto získala SOŠ sta-
vebná Žilina: Šimon Štefánek a Kristián 
Belko, ktorých pripravil majster odbor-
nej výchovy Marián Chmulík. Na 3. mies-
te skončila SOŠ stavebná (Építészeti 
Szakközépiskola) Nové Zámky: Jaroslav 
Mikovics a Lukáš Kassai, pripravil ich 
majster Mgr. Róbert Dudek.
Štartovalo 6 družstiev, po 4. pozícii 
„hosťov“ z Brna – Bosonohy nasledo-
vala SOŠ stavebná Nitra: Vratko Bartoš 
a Adam Valkovič (majster odbornej 
výchovy Jozef Kreškóci) a SOŠ sta-
vebná Liptovský Mikuláš: Ján Granát 
a Alexander Húšťa (majster Jozef Klimo). 
Počas dvoch dní súťaže 21. ročníka 
majstrovstiev SR vyrábali žiaci SOŠ 
krov šikmej strechy, zhotovili plechové 
lišty a položili krytinu. Úspešne reali-
zovali zadanie súťažnej úlohy: Pultová 
strecha s plechovou strešnou krytinou, 
vrátane riešenia klampiarskych detailov, 

realizáciu hydroizolácie a odkvapových 
systémov. Materiál na konštrukciu pul-
tovej strechy dodala firma R.J.R. s.r.o., 
Snina a boli vyrobené pre všetky súťažné 
družstvá na CNC strojoch, určených pre 
zhotovenie konštrukcií striech.
Súťažná úloha bola vybraná a prispôso-
bená tak, aby ju súťažiaci mohli dokončiť 
v stanovenom limite. Technické riešenie 
navrhli Ing. Eduard Jamrich – predse-
da Cechu strechárov Slovenska a Ing. 
Michal Kollár, výkresovú dokumentáciu 
spracovalo projekčné oddelenie firmy 
TOR s.r.o., Bratislava.

Hlavnú cenu venovalo Ministerstvo do-
pravy a výstavby SR – nákupnú poukáž-
ku v hodnote 100 € pre každého člena 
víťazného družstva. Odovzdala ju Ing. 
Alena Ohradzanská. Partnerskí členovia 
cechu venovali materiály pre odbornú 
výučbu jednotlivých SOŠ.

Strechár novým vzdelávacím 
programom, tesár zaniká?

Oficiálny názov školského vzdeláva-
cieho programu 3677 H Strechár pri-

bližuje, že absolventom je technik pre 
pokrývačské technológie, izolácie, 
krytiny a doplnky striech pre zariadenia 
v odbore. Samotní strechári sa hrdia, že 
je to „remeslo medzi nebom a zemou“ 
a zlučuje viaceré remeslá – tesárske, 
klampiarske a pokrývačské. 

Absolvent 3-ročného učebného odboru 
Strechár sa v praxi uplatní ako pracovník 
schopný orientovať sa v projektovej do-
kumentácii, pozná vlastnosti stavebných 
materiálov a vie správne voliť technolo-
gické postupy odborných strechárskych 
prác. Ovláda ručne aj strojovo opraco-
vať drevo, kovy, plasty a sadrokartón. 
Dokáže zhotovovať nosné strechárske 
konštrukcie, vyrábať a rozoberať lešenia 
a debnenia. Dôležitá je realizácia lato-
vania striech s rozmeraním strešných 
plôch podľa druhu krytiny a charakteru 
strechy. Stáva sa odborníkom, ktorý 
vie ukladať, označiť a uskladniť drevo 
a výrobky z dreva, vymeriavať a zakladať 
jednoduché strechárske konštrukcie, 
urobiť jednoduché výpočty súvisiace so 
zhotovením strechy. Základom je, aby 
ako odborník poznal technologický po-
stup zhotovovania nosných strešných 
konštrukcií a práce súvisiace so za-
strešením. Absolvent musí byť znalcom 
a ovládať technologické postupy uklada-
nia krytín, riešiť všetky detaily bezpeč-
nej strechy, odstrániť poruchy striech 
a opravy jednotlivých vrstiev strešného 
plášťa. Po ukončení odborného vzdelá-
vania a prípravy má predpoklady úspeš-
ne sa uplatniť na trhu práce v rámci SR 
a EÚ. Zvládnutím záverečnej skúšky sa 
môže uchádzať o štúdium v nadstav-
bovom študijnom odbore Stavebníctvo 
a získať úplné stredné odborné vzdela-
nie s maturitou.

Remeslo medzi nebom a zemou

Prvenstvo z vlaňajšieho jubilejného 20. ročníka Majstrovstiev Slovenska v strechárskych remeslách 
žiakov SOŠ obhajovalo družstvo Strednej školy stavebných remesiel Brno – Bosonohy. Počas veľtrhu 
CONECO 2019 sa im v 21. ročníku už nepodarilo získať rovnaké umiestnenie, obsadili až 4. miesto. 
Prvenstvo získala SOŠ technická Prešov. Majster odbornej výchovy Mgr. Marián Frištyk pripravil 
pre súťaž a aj pre uplatnenie sa v praxi dvojicu Rastislav Ľubocký a Filip Tkáč. 

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

Účastníci 21. Majstrovstiev Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl
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Nový príspevok 
na výstavbu rodinných domov

Národná rada SR schválila 27. marca 2019 novelu Zákona o energetickej hospodárnosti budov a ro-
dinných domov. Novelu pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR s účinnosťou od 1. mája 2019. 
Maximálny príspevok pre stavebníkov rodinných domov je 8000 €. Žiadatelia získajú príspevok po 
dokončení domu v prípade, ak je určený na bývanie a celková podlahová plocha nie je väčšia ako 
200 m2. Dom musí byť postavený na území SR a skolaudovaný po 31. decembri 2014.

Rodinný dom musí spĺňať minimálne 
požiadavky na energetickú hospodár-
nosť budov s takmer nulovou potrebou 
energie. Musí mať kvalitnú tepelnú izo-
láciu a využívať energiu z obnoviteľných 
zdrojov. Čistá energia pochádza z prí-
rodných zdrojov Zeme – slnečné žiare-
nie, vietor, voda, biomasa a geotermálne 
teplo. Predbežne má vláda pripravené fi-
nančné prostriedky vo výške 40 mil. € na 
podporu výstavby v roku 2019. Splnenie 
podmienok si bude Ministerstvo dopra-
vy a výstavby SR overovať z verejne do-
stupných registrov alebo z centrálnej 
evidencie. Nový príspevok neznamená 
navýšenie rozpočtu na všetky dotačné 
tituly v rámci podprogramu Výstavba 
a obnova bytového fondu. Tieto pros-
triedky už boli vyčlenené pri schvaľo-
vaní štátneho rozpočtu na rok 2019. 
Podobný postup pri žiadosti o zateplenie 
rodinného domu o najviac 800 € mož-
no zvýšiť za vypracovanie zateplenia, 
vrátane projektového energetického 
hodnotenia rodinného domu, ako aj na 
vypracovanie žiadosti o príspevok ener-
getického auditu.
Tieto postupy pre získanie dotácie sú 
motivované požiadavkami Európskej 
únie: všetky nové budovy musia od 
31. decembra 2020 dosiahnuť úroveň 
výstavby s takmer nulovou potrebou 
energie, ktorú je možné dosiahnuť 
efektívnou a kvalitnou tepelnou ochra-
nou budovy a vo vysokej miere získanou 
z obnoviteľných zdrojov v budove alebo 
jej blízkosti. 

Legislatíva v SR pozná iba rozdelenie 
domov do energetických tried A až G. 
Odborníci na výstavbu a energetický au-
dit majú zaužívané nasledujúce pojmy 
nízkoenergetických domov:

Nízkoenergetický dom

Nízkoenergetický dom je navrhnutý tak, 
aby okrem zníženia tepelných strát cez 
obvodové konštrukcie riešil aj ostatné 
nedostatky šetrenia energie v budovách. 
Pri výstavbe sa zohľadňujú aj pasívne 
tepelné zisky (teplo zo slnka), výhodné 
situovanie domu podľa svetových strán, 
umiestnenie v teréne. Spotreba energie 
v nízkoenergetických domoch je 15 – 
50 kWh/m2 za rok. Mesačné náklady 
predstavujú okolo 30 €. Okrem správ-
neho umiestnenia a natočenia polohy 
domu na pozemku potrebuje objekt do-
statočné zateplenie, kvalitné okná a dve-
re, nízkoteplotné vykurovanie a vhodné 
technológie (tepelné čerpadlo, solárne 
kolektory).

Pasívny dom

Uznávaný štandard budov s veľmi níz-

kou spotrebou energie na vykurovanie 
a chladenie priestorov. Spotreba je na 
úrovni 5 – 15 kWh/m2 ročne. Patria sem 
domy kategórie A a B bez bežného vyku-
rovania: bez kotla, komína, vykurovacích 
rozvodov a tepelných telies. Očakáva sa 
využívanie nízkoteplotného vykurovania. 
Dôležité je nútené vetranie s rekuperá-
ciou a poriadnou tepelnou izoláciou ob-
vodovej konštrukcie bez akýchkoľvek 
tepelných mostov. Tesnosť stavieb sa 
overuje tlakovou skúškou. Náklady na 
energie v pasívnom dome bývajú me-
sačne v rozpätí 10 – 20 €. Náklady na 
výstavbu sú priemerne o 15 – 20 % vyš-
šie, ako pri výstavbe nízkoenergetických 
domov.

Nulový (aktívny) dom

Nulový dom si energiu zabezpečuje 
z vlastných obnoviteľných zdrojov. Na-
vrhnutý je tak, aby bol sebestačný v spot-
rebe energií, resp. vyrába viac energie, 
ako spotrebuje (napr. využitím fotovol-
taických panelov). Náklady na výstavbu 
sú však ešte vyššie ako pri pasívnych 
domoch. Mesačné náklady na energie 
sú minimálne alebo žiadne.

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

Trieda (typ) domu Spotreba energie na m2 Náklady mesačne

Nulový 0 – 5 kWh 5 – 10 €

Pasívny 5 – 15 kWh 10 – 20 €

Nízkoenergetický A 15 – 50 kWh 20 – 40 €

Energeticky úsporný B 50 – 70 kWh 40 – 60 €

Priemerný štandard B a C 70 – 100 kWh 80 – 130 €

Energeticky náročný dom 100 a viac kWh 200 a viac €

Rozdelenie domov podľa energetickej náročnosti



27.-31.Mai 19 
Hall 25
Stand F49

THE BEST
DISCOVER

www.ewd.de

FIRST CLASS BANDSAWENGINEERING  
FROM YOUR SAWMILL SPECIALIST.

http://www.ewd.de


70

historie

Ve stínu těchto osobností jsem objevila 
dalšího člověka, kterého bych tu ne-
čekala. Je totiž Švýcar a o nábytkové 
tvorbě této země jsem předtím nikdy 
neslyšela. Narazila jsem na něho ve fir-
mě Horgenglarus, která mne už v roce 
2017 doslova oslnila kráčejícími lout-
kami, vytvořenými z jednotlivých kom-
ponentů produktů firemního designéra 
Hanse Bellmanna. Skupinka sedmi 
kráčejících loutek „Riesen mit Zwerg“ 
(Obři s trpaslíkem) vyvolala přímo senza-
ci a palbu dotazů. Loutky údajně vznikly 
právě v umělecké škole Bauhaus, kde 
Bellmann v letech 1931–32 studoval. 
Bellmannovy loutky nechyběly ani na le-
tošním imm cologne a zřejmě se navždy 
stanou firemními maskoty. Horgenglarus 
předvedl tři reeditované Bellmannovy 

projekty: židle GA, ateliérový stůl a sto-
hovatelný stolek. Čtvrtým produktem 
byla tzv. jednobodová židle, která je od 
roku 1951 bez přerušení ve výrobě.

Ze života Hanse Bellmanna

Hans Bellmann si pro svůj život nevybral 
právě tu nejvhodnější dobu. Narodil se 
v roce 1911 ve švýcarském Turgi němec-
kým rodičům. Vystudoval architekturu 
ve švýcarském Badenu a v roce 1931 
odešel do dessavského Bauhausu. 
Po 5 semestrech studia získal diplom 
ozdobený podpisem Ludwiga Miese. 

Bylo to doslova za 5 minut dvanáct. 
V dubnu 1933 byl Bauhaus uzavřen. 
Pedagogové jako Wassily Kandinsky, 
Lilly Reich, Alfred Arndt a další ale na-
trvalo ovlivnili jeho tvorbu. Ludwig Mies 
van der Rohe přijal Bellmanna do svého 
ateliéru v Berlíně, což lze pochopit jako 
ocenění Bellmannových schopností. 
Bellmann se ale z politických důvodů 
už v roce 1934 vrátil domů a svůj po-

Hans Bellmann 
– švýcarská legenda Bauhausu

Letošní imm cologne probíhalo ve znamení mohutných oslav 100le-
tého výročí založení legendární školy designu Bauhaus v německém 
Dessau. Každá firma, která někdy přišla do kontaktu s osobnostmi 
tamních pedagogů, jako Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, 
Marcel Breuer nebo další, to dala zřetelně najevo.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: archiv autorky

Hans Bellmann (*1911 – †1990)

Stůl do ateliéru, Hans Bellmann, 1953, reedice: 2016. 
Bellmann rád pracoval  na stole, který sám navrhl. V tomto případě bylo jeho cílem 
vytvořit velmi lehký stůl, který by se lehce montoval. Na tomto stolu použil svoji ty-
pickou konstrukci s vysokou kvalitou spoje. Jídelní deska stojí na černých matných 
ocelových nohách, které se rozšiřují směrem dolů. Má rám a je zespod vyztužena 
dvěma příčnými hranoly, ke kterým se osmi vruty nohy stolu uchytí přes kovové 
destičky. Od roku zavedení do výroby se provedení nezměnilo. Deska může být 
vyrobena z dubu, buku a ořechu v přírodním, černém nebo lakovaném provedení. 
Rozměry stolu vycházejí z Corbusierova Moduloru. Deska šířky 86 nebo 113 cm 
může mít délku 183, 226 nebo 296 cm. Výška je vždy 73 cm.

DM 5/2019
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stoj proti národně-socialistickému reži-
mu vyjádřil vrácením německého pasu. 
Švýcarské občanství získal opět na po-
slední chvíli – dva týdny před vypuknutím 
druhé světové války. Byla to už druhá 
válka v jeho životě. 
Doma pracoval pro významné architek-
ty. Podílel se mimo jiné na konstrukci 
pavilonu pošty a silničního provozu pro 
švýcarskou národní výstavu v Curychu 
v roce 1946. Ve stejném roce založil 
vlastní ateliér, kde vznikly objekty jako na-
pínák, koloniální stůl nebo židle Einpunkt 
(jednobodová). Jeho produkty se vyzna-
čují absolutní ekonomikou použitých pro-
středků a jasných tvarů bez ozdob. Je 
zde jasně čitelný vliv Bauhausu spojený 
s typickými rysy poválečného života jako 
především nedostatek zdrojů. Bellmann 
se tímto zařadil k průkopníkům klasické 
moderny.
Další jeho poloha je v úrovni designo-
vého poradce, např. pro výrobce ku-
chyní Therma. Pro vizionářskou výstavu 
„Umění a bytová kultura“ v muzeu umění 
v Lucernu navrhl Bellmann sál s vitrína-
mi v roce 1951. Dům na břehu jezera 
Greifen byl první architektonický projekt 
realizovaný Bellmannem v padesátých 
letech. Mimořádný projekt se vyznačuje 
ojedinělým členěním prostoru: dětský 
pokoj, kancelář a ložnice jsou umístěny 
v otevřené galerii.
Ve výčtu Bellmannových aktivit nelze opo-
menout jeho významnou pedagogickou 

aktivitu ve Švýcarsku, USA a v Německu. 
V roce 1953 ho Max Bill jmenuje zva-
ným profesorem hostujícím docentem 
na Schule für Gestaltung v Ulmu, která 
je vnímána jako pokračovatel Bauhausu. 
Tam potká svého učitele z Dessau – 
Josefa Alberse. Stávají se přátely a dis-
kutují spolu o umění a designu, ale také 
o významu archivu Bauhausu. Pro Expo 
1964 v Lausanne navrhne nový telefon 
a podílí se na projektu sídliště v Muri.
Bellmann byl poznamenán okolnostmi 
své doby. Zajímal se o nové technologie, 
materiály a výsledky výzkumu. Svojí prací 
v průmyslovém sektoru značně ovlivnil 
interiérový dekor ve Švýcarsku a prů-
myslové navrhování poválečné doby. 
Švýcarská asociace umělců tuto aktivitu 
ocenila udělením 12 cen „Dobrý tvar“. 

Jeho návrhy odrážely životní styl pováleč-
ných let s jasným vlivem obou Bauhausů. 
Byla to doba poznamenaná nedostat-
kem zdrojů i probuzením potřeby per-
manentní tvorby. V osmdesátých letech 
odešel do Hong-Kongu na pozvání bý-
valého studenta, který mu nabídl práci 
v ateliéru architektrury. Navšívil Šanghai, 
Xian a Velkou zeď. Hans Bellmann jed-
noznačně patří k průkopníkům evropské 
moderny. Jeho bohatý život se završil 
v roce 1990 ve věku 79 let.

Zdroj: Tiskové materiály firmy Horgenglarus

Židle „Einpunkt“, Hans Bellmann, 1951 
Židle dnes působí velmi familiárně, její koncept si ale dovolil narušit stereotypy stylu typického pro období 50. let. V historii 
nábytkového designu ve Švýcarsku jde o důležitou etapu a významý bod v Bellmannově tvorbě. Fixace sedáku s podnoží 
fuguje pomocí jediného vrutu. Flexibilní sedák z dřevotřísky příjemně pruží díky střednímu otvoru, který funguje současně 
jako úchytka, což vychází z tradičních švýcarských židlí „Stabelle“. Otvor navíc židli o hmotnosti 3,8 kg dodává lehkost a činí 
ji dobře přemístitelnou. Byla vyznamenána cenou švýcarské asociace řemeslníků „Die gute Form“

Židle „GA“, Hans Bellmann, 1955, ree-
dice 2016 
Bellmann zůstává věrný svému konstrukč-
nímu principu i při výrobě židle GA. Dává 
přednost praktičnosti a jednoduchosti. 
Když pro Einpunkt stačí jeden vrut, použi-
je dva pro GA. Dvojdílná skořepina sedá-
ku židle GA je pomocí kovových destiček 
dvěma vruty fixována podnož z ocelových 
trubek. Židle se dodává v černém oře-
chu a přírodním, černém nebo mořeném 
buku s černým matným podnožím. Je ši-
roká 40 cm, 53 cm hluboká a 81 cm vy-
soká se sedací plochou ve výšce 46 cm. 
A proč se jmenuje GA? Podle manželky 
Rosemarie plánoval Bellmann původně 
židli pro zahradu – Garten. V roce 1956 
získala i tato židle od švýcarské asociace 
řemeslníků cenu „Die gute Form“
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Po úpravách v blízkosti hradu v roce 1807 
byl zrušen spojující most a ke zvýšení ro-
mantiky objektu bylo vybudováno spoje-
ní přívozem. První loď byla spuštěna na 
vodu v roce 1811. Dnešní plně elektrická 
doprava existuje od roku 1964. Hrad je 
ale dosažitelný i suchou nohou, což je 
nezbytné pro zásobování, případně po-
žárníky či lékařskou pohotovost. Stačí 
přejít za půjčovnou loděk přes Gotický 
most a směrem k Rytířskému kolbišti dojít 
ke hradu přes Kamenný most. Je to pří-
jemná půlhodinová procházka.
Hrad nikdy nesloužil k bydlení a nikdy 
zde nikdo nežil. Byl pojednán jako 
soukromé muzeum císařského dvo-

ra a získal označení „Malá pokladnice 
Rakouska“. Bohatá vnitřní výzdoba s dře-
věnými kazetovými stropy, koženými ta-
petami, kachlovými kamny, mramorový-
mi podlahami a rozsáhlým mobiliářem 
pochází rovněž z císařských zámků nebo 
z bohatých rakouských klášterů jako 
Melk, Kremsmünster, Wilhering, Zvettl 
či Klosterneuburg. 
Laxenburg byl v 19. stol. také jediné mís-
to v Evropě s obrovskou sbírkou vitráží. 
Ty byly převezeny z různých kostelů. 
Byly vyčištěny, restaurovány, retušová-
ny a umístěny v oknech. Chybějící místa 
byla doplněna texty nebo jednobarev-
ným sklem. Některé vitráže byly nově vy-
robeny. Všechny tyto vzácné umělecké 
předměty ilustrují význam habsburgské 
dynastie a připomínají nejvýznamnější 
momenty její historie. Zrcadlí chloubu 
vlastní minulosti a vyjadřují nesmírnou 
úctu ke středověkému umění a kultuře. 
Mnoho z uměleckých předmětů je star-
ších, než samotná budova.

Stavebně obsahuje hrad dvě nadzemní 
podlaží a sklep. V přízemí hradu je před-
sálí, komora, zbrojní sál, sál Habsburků 
a přijímací místnosti, v horním patře jsou 
slavnostní sály: lotrinský a maďarský ko-
runovační sál, ložnice a druhý přijímací 
pokoj. Vchod do předsálí hradu střeží dva 
dřevění vojáci. Prostor je pojednán v du-
chu selských válek. Zbraně jako cepy, vá-
lečné kosy a píky doplňuje ve výklenku ve 
zdi obouruční meč z pravého mečouna. 
Na zámku lze obdivovat téměř dva tisíce 
zbraní. První exponáty pušek, trofejí a br-
nění byly původně umístěny v dnešním 
druhém přijímacím pokoji a v klenotnici. 
V roce 1822 byl Franzensburg zvětšen 
a kolem roku 1830 došlo k přemístění 
zbraní do dnešního zbrojního sálu, kde 
byly seřazeny do dekorativních obrazců. 
Jsou tu pušky hákovnice, první palné 
zbraně staré 400–500 let, válečná kopí, 
turnajové a válečné štíty a také zbraně 
z roku 1683, kdy byla Vídeň podruhé 
obléhána Turky. Turecké štíty doplňuje 
ochranné brnění hlavy pro koně. 
Slavnostní sál kruhového půdorysu ovlá-
dá 16 soch Habsburků – králů nebo cí-
sařů – převezených z národní knihovny 
v Hofburgu (autoři Peter a Paul Strudel). 
Řada začíná Rudolfem I., který byl v roce 
1273 v Cáchách korunován na krále 
Svaté říše římské, národa německého, 
až po Karla VI., posledního přímého 
mužského habsburského vládce, otce 
Marie Terezie. Socha císařovny Marie 
Terezie, první ženy, která mohla vládnout 
díky pragmatické sankci, je symbolicky 
vyrobena ze křehké sádry. Významné 
události ze života císařů představují lu-
nety nad jednotlivými sochami. Strop 
sálu byl převezen ze zámku Greillenstein.

Laxenburg a Franzensburg (2. část)

Zámecký park v Laxenburgu o ploše 280 hektarů ozdobený umělým rybníkem se sedmi ostrovy je 
příkladem zahradní architektury 18. a 19. století. O jeho současný vzhled se zasloužila císařovna 
Marie Terezie a její vnuk císař František II./I. Největším „tahákem“ je zámek Franzensburg. Jako 
napodobenina středověkého rytířského hradu a obydlí pohádkového rytíře byl postaven v duchu 
romantismu v letech 1798 až 1801. Stavební materiál byl přivezen z ruin habsburských zámků 
a klášterů. V roce 1801 byla vysvěcena kaple a hrad byl otevřen. 

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

Přijímací sál s reliéfy manželek císaře Františka a renesanční intarzovaná skříň a truhla
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První přijímací místnost je vybavena pře-
krásným nábytkem ze 17. století. Je to re-
nesanční vykládaná truhla s letopočtem 
1611 a vykládaná skříň. Tapety z pozla-
cené lisované vepřovice pochází z kláš-
tera Klosterneuburg. Portéty a plastiky 
se věnují císaři Maxmiliánovi I., jenž je 
zde představen v jezdeckém obleku 
s kuší stejně jako jeho žena Marie bur-
gundská, která zemřela po nešťastném 
pádu z koně.
Dřevěný strop druhé přijímací místnosti 
pochází ze salcburské radnice, stropní 
kazety jsou ozdobeny obrazy Habsburků 
v čele s Františkem II./I., posledním cí-
sařem říše římské, Marií Terezií a také 
císařem Rudolfem I. Stěny jsou potaže-
ny pozlacenými tapetami z vepřovice, 
renesanční skříň ze začátku 17. století 
z kláštera v Melku lze považovat za kle-
not nábytkového umění. Skvostné intar-
zie představují výjevy ze života Ježíše: 
zvěstování Panny Marie, Ježíšovo naro-
zení, obřízku a sebeobětování.
Další místnost je věnována manželkám 
císaře Františka II./I. a je pojmenována 
po jeho třetí ženě Marii Luise jako Luisinin 
pokoj. Reliéfy nade dveřmi představují cí-
sařovy první tři ženy. Alžběta zemřela při 
porodu prvního dítěte, druhá žena Marie 
Terezie mu to bohatě vynahradila 12 dětmi 
a třetí žena Marie Ludovika zemřela před-
časně na plicní chorobu. V sále je také 
obraz ze třetí císařské svatby v roce 1808 
v Augustinikánském kostele ve Vídni, ale 
4. manželka tu chybí. Magnetem míst-
nosti jsou skvostné vitráže, dílo umělce 
Gottlieba Samuela Mohna. Ten objevil 
speciální techniku, jak zachránit barvu 
oken před zvětráním. Posypal je před 
vypálením ve zvláštní peci jemným skle-

něným prachem. Získaly tak trvalou ba-
revnost a hloubkový účinek. Jedna z vit-
ráží představuje císaře Františka II./I., jak 
pod červeným baldachýnem propůjčuje 
tzv. Leopoldův řád. Dřevěný strop z 16. 
století pochází ze zámku Rapottenstein. 
Zajímavým detailem místnosti je stolek 
s kulatou emailovou deskou, svatební 
dar císařovně Sisi. Desku zdobí císařovo 
heslo: „vilibus unitis“ (společnými silami) 
a erby korunních zemí monarchie. 
Jídelně dominuje rozeta stará 800 let 
z hradní kaple Babenbergů. Je na ní 
Františkův syn Ferdinand, jeho bratr 
František Karel a Františkova dcera 
Marie Luisa, provdaná za Napoleona. 
Prostor romantické ložnice pro hradní 
paní zcela ovládá postel s baldachýnem, 
který sloužil jako ochrana spáče před 
zimou a také před hmyzem. Původně 
postel patřila císaři Rudolfu II. Dvě no-
vogotické židle vznikly podle návrhu sa-
motného císaře Františka II./I. Cenným 
obrazem je Růžencová madona, kopie 
Albrechta Dürera.
Další místnost je věnována čtvrté ženě 
císaře Františka, Karolíně Augustě, tetě 
císařovny Sisi. Jejich manželství bylo 
velmi šťastné, ale zůstalo bez potomků. 
František II./I. byl korunován rakous-
kým císařem v roce 1792 ve Frankfurtu. 
Souběžně byl císařem říše římské. Ta se 
však v roce 1806 rozpadla. Strop místnos-
ti pochází z kláštera ve Zvettlu, vitráže jsou 
dílem Gottlieba Samuela Mohna, je na 
nich zobrazen císař František II./I. a jeho 
synové Ferdinand a František Karel, otec 
císaře Františka Josefa. Stolek z Itálie 
zdobí intarzie orla. Hradní kaple byla do-
končena v roce 1835, v roce císařova 
úmrtí. Zde jsou umístěny nejstarší vitráže 
z celého hradu. Oltář je z pískovce a mra-
morové sloupy pochází z kaple Capella 
Speciosa v Klosterneuburgu.
Císař František byl také maďarský král, 
proto je této tématice věnován Maďarský 
korunní sál. Karolína Augusta je zde vy-
obrazena během korunovace na maďar-
skou královnu v roce 1824. Její koruna 
je kvůli své váze na hlavu posazena jen 
symbolicky. Vitráže z doby biedermaieru 
znázorňují maďarská města. Pozlacený 
strop místnosti byl přivezen z Chebu. 
Jeden z obrazů představuje koruno-
vaci císaře Ferdinanda z roku 1830. 
Prvorozený Františkův syn stojí s mečem 
sv. Štěpána v ruce, ukazuje na všech-
ny strany a slibuje, že zemi ochrání od 
nepřátel. Dominantou prostoru jsou tzv. 
skříňky pro dámy. Největší je zdobena 
stříbrem a cínem, prostřední vypalova-
nou malbou a horní je vyrobena z ebenu 
a zdobena slonovinou.

Překrásný strop Lotrinského předsálu 
obsahuje výjevy ze života císařského 
dvora, z doby konce tureckého oblože-
ní v roce 1683. Je zde císař Leopold I. 
i polský král Jan Sobieski. Dalším moti-
vem je korunovace císaře Rudolfa I. na 
římskoněmeckého císaře. U východu je 
alegorie dvou lvů. Jeden je spící – habs-
burský, lotrinský lev je bdící. 
Poslední sál objektu nese jméno podle 
Štěpána Lotrinského, manžela Marie 
Terezie. Prostor ovládá 20 portrétů 
habsbursko-lotrinské šlechty v životní ve-
likosti. Nechybí zde císař František II./I. 
a jeho synové, Ferdinand a František 
Karel, Marie Terezie a Štěpán Lotrinský, 
Josef II., Leopold II. a jeho žena Ludo-
vika d´Este, která mu porodila 16 dětí. 
Několik obrazů se vyznačuje iluzionistic-
kým efektem – noha a modlitební kníž-
ka se otáčí za divákem. Ani zde nechybí 
krásné vitráže, tentokrát s hrady císař-
ského rodu. Strop místnosti pochází ze 
zámku Greillenstein.
Ve sklepení zámku je umístěno vězení, 
místnost s otvorem ve stropě. Dřevěná 
figura zajatého templáře, císařův žert, 
měla zabudovaný mechanismus, který 
představoval řinčení řetězu a naháněl 
návštěvám hrůzu. Podle legendy zase-
dal v horní místnosti u kulatého stolu 
soudní dvůr. Vězni byli na laně zvedáni 
do horní místnosti tak, aby jejich hlava 
vylézala jen nad stůl. Když byli uznáni 
vinnými, spadli dolů do sklepení. Ve sku-
tečnosti zde nikdy žádné vězení nebylo.
Třešničkou na dortu je nádherný panora-
matický pohled z Vysoké věže. Za pěkné-
ho počasí dohlédne oko přes Vídeňský 
les až na dominantu Dolního Rakouska 
horu Schneeberg. Stačí překonat 160 
schodů.

Židle podle návrhu císaře FrantiškaNovogotické císařské lůžko s baldachý-
nem
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 HOBBY 8. – 12. 5.
 Výstava nářadí a zařízení pro hobby a zahradu, stavebnictví, vytá-

pění, klimatizace, zařízení a vybavení bytu, domu, potřeb pro do-
mácnost, hraček, modelářství, potřeb pro sport a volný čas apod. 
Souběžná výstava: STAVEBNÍ VELETRH – prezentace nových 
technologií a materiálů pro stavby a rekonstrukce. Doprovodný 
program: Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, 23. ročník, region 
jižní a západní Čechy, 10. a 11. 5. • České Budějovice – výsta-
viště • Výstaviště České Budějovice, a.s., www.vcb.cz, suso.cz

 DŮM A ZAHRADA Liberec 16. – 19. 5.
 Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na interiéry a exteriéry 

obydlí a potřeby pro zahrádkáře • Liberec – Home Credit Arena 
• Diamant Expo, spol. s r.o., www.vystavydiamantexpo.cz

 FRÝDECKO–MÍSTECKÝ VELETRH 24. – 26. 5.
 Veletrh stavebnictví, bytového zařízení a automobilů – 13. ročník 

• Frýdek – Místek – hala Polárka • Omnis Olomouc, a.s., www.
omnis.cz

 ŘEMESLA A KREATIVITA 7. – 9. 6.
 Prodejní výstava kreativních potřeb, materiálů, nových postupů 

a technologií pro kutili a tvořivé lidi nejen ze dřeva • Louny – vý-
staviště • Diamant Expo, spol. s r.o., www.vystavydiamantexpo.cz

 DEVATERO ŘEMESEL 8. 6.
 Prodejní přehlídka všestranného využití dřeva a kovu na českém 

venkově, ukázky technik a výroby s doprovodným programem • 
Vysočina – Veselý Kopec u Hlinska (Soubor lidových staveb) • 
Soubor lidových staveb Vysočina, www.vesely-kopec.eu

Slovenská republika

 MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 21. – 24 5.
 Medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií. 

Súbežné výstavy: EUROWELDING – medzinárodná výstava zvára-
nia a zváracej techniky, CAST-EX – medzinárodné výstavy plastov 
a chémie pre strojárstvo, EMA – medzinárodná výstava elekt-
rotechniky, merania, automatizácie a regulácie, TECHFÓRUM 
2019 – 7. ročník prezentácie výstupov vysokých škôl a univerzít 
technického zamarenia • Nitra – výstavisko Agrokomplex • ag-
rokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, www.agrokomplex.sk

 ELO SYS 21. – 24. 5.
 Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvet-

lenia a telekomunikácií • Nitra – výstavisko Agrokomplex • EXPO 
CENTER a.s., Trenčín, www.agrokomplex.sk, www.expocenter.sk

 KONTRAKTY PSKA Nitra 29. 5.
 Celoslovenské kontrakty spotrebného tovaru, kedy výroba, do-

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

Zahraničí

 DESIGN BUILD 14. – 16. 5.
 Výstava stavebních materiálů, technologií a konstrukcí • Melbourne, 

Austrálie • Diversified Communications Australia, designbuilexpo.
com.au

 BB CONSTRUMAT 2019 14. – 17. 5.
 Mezinárodní stavební veletrh – 21. ročník • Barcelona, Španělsko 

• Fira De Barcelona, www.construmat.com, www.expobeds.com
 KIEV BUILD 2019 14. – 17. 5.

 Mezinárodní stavební veletrh • Kyjev, Ukrajina • Premier Expo, 
ITE Group, ITE Eurasian, www.worldbuild-kiev.com.ua

 TECHTEXTIL 2019 14. – 17. 5.
 Mezinárodní veletrh technický a netkaných textilií • Frankfurt 

n/M, Německo • Messe Frankfurt Exhibition GmbH, techtextil.
messefrankfurt.com

 WOODPROCESSING 2019 14. – 17. 5.
 Mezinárodní specializovaná výstava zařízení, strojů a nástrojů 

pro lesnictví, dřevařství a nábytkářský průmysl • Lvov, Ukrajina 
• Galician Expositions, www.galexpo.com.ua

 EXPOCONSTRUCCIÓN & EXPODISEÑO 14. – 19. 5.
 Mezinárodní specializovaný veletrh stavebnictví, architektury a desig-

nu • Bogota, Kolumbie • Cámala Colombiana de la Construcción, 
www.construmat.com, expoconstruccionyxpodiseno.com

 ARCHITECT@WORK SWITZERLAND 15. – 16. 5.
 Speciální kontaktní dny pro architekty, interiérové architekty, 

projektanty a další konzultanty zaměřené na inovace • Curych, 
Švýcarsko • Headquarters Kortrijk XPO, www.architectatwork.ch

 WOODEN HOUSE GUANGZHOU 15. – 17. 5.
 Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující průmysl a dřevostavby • 

Guangzhou, Čína • Guangdong Grandeur International Exhibition 
Group, eventegg.com

 EXPO MUEBLE BAJA 17. – 19. 5.
 Nábytkářský veletrh • Baja California, Mexiko • MRS. DESIGN, 

expomueblebajacalifornia.com
 ICFF 2019 19. – 22. 5.

 Mezinárodní veletrh moderního nábytku • New York, USA • 
Emerald Expositions, LLC., www.icff.com

 MÓVELBRASIL 2019 20. – 24. 5.
 Veletrh nábytku a interiérových dekorací • São Bento do Sul, 

Brazílie • SINDUSMOBI, www.movelbrasil.com.br
 CLERKENWELL DESIGN WEEK 21. – 23. 5.

 Třídenní festival oslavy designu • Londýn, Velká Británie • 
Cosentino City London, www.clerkenwelldesignweek.com

 INTERZUM 21. – 24. 5.
 Výstava komponentů pro výrobce nábytku • Köln, SRN • 

Kölnmesse GmbH, www.koelnmesse.com, www.interzum.com
 BAIKAL CONSTRUCTION WEEK 21. – 24. 5.

 Mezinárodní veletrh technologií, zařízení, materiálů a služeb pro výstav-
bu, rekonstrukce a projektování • Irkutsk, Rusko • SibExpoCentre 
OJSC Irkutsk International Exhibitin Complex, www.sibexpo.ru

 ASTANA BUILD 22. – 24. 5.
 Mezinárodní výstava stavebnictví, topenářské a větrací techniky, 

oken, dveří, fasád • Astana, Kazachstán • Iteca, ITE Group, ITE 
Eurasia, www.astanabuild.kz

 BATEV19  22. – 25. 5.
 Veletrh pro průmyslové stavebnictví a bytovou výstavbu • Buenos 

Aires, Argentina • EFCA S.A., www.batev.com.ar
 FIMAR 23. – 25. 5.

 Mezinárodní veletrh nábytku • Buenos Aires, Argentina • Cammec, 
fimarweb.com.ar

 BUILDEXPO RWANDA 23. – 25. 5.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžné výstavy: AFRIWOOD 

RWANDA – veletrh pro dřevozpracující průmysl, LIGHTEXPO 
RWANDA – mezinárodní veletrh bytového a průmyslového osvětle-
ní, SOLAR RWANDA, POVER & ENERGY AFRICA – veletrh paliv 
a obnovitelných zdrojů energie • Kigali, Rwanda • Expogroup 
Exhibitions & Conferences in Africa, expogr.com

 TEKHNODREV FAR EAST 23. – 25. 5.
 Mezinárodní veletrh technologií, zařízení a nástrojů pro dřevo-

zpracující a nábytkářský průmysl • Chabarovsk, Rusko • Restec 
Exhibition Company, restec-expo.com

 HABITAT EXPO 2019  23. – 25. 5.
 Veletrh nábytku a interiérového zařízení • Mexico City, Mexico 

• TRADEX Exposiciones, www.habitatexpo.com
 CANADIAN FURNITURE SHOW  24. – 26. 5.

 Veletrh nábytku s účastí výrobců, prodejců, designérů dovozců 
a dodavatelů • Toronto, Kanada • Quebec Furniture Manufacturers 
asociation (GFMA), www.canadianfurnitureshow.com

 LIGNA 27. – 31. 5.
 Mezinárodní veletrh strojů a zařízení pro dřevařský průmysl a les-

nictví • Hannover, SRN • Deutsche Messe AG Hannover, www.
ligna.de, www.eumabois.com

 ST. PETERSBURG DESIGN WEEK 29. 5. – 5. 6.
 Celoruská přehlídka nábytku, bytových doplňků, zahradního ná-

bytku, osvětlení a materiálů pro stavebnictví • St. Petersburg, 
Rusko • FineStreet Media Group, spbdesignweek.com

 ITA SHOWTIME 2019 2. – 5. 6.
 Mezinárodní veletrh dekoračních textilií pro nábytkářský průmysl 

• High Point, Severní Karolína, USA • ITA Textile Alliance, inter-
nationaltextilealliance.org
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Dřevařský magazín nabízí svým 
čtenářům bezplatnou vstupenku 
na světový veletrh pro lesnictví a dře-
vozpracující průmysl LIGNA, který se 
uskuteční ve dnech 27. – 31. 5. 2019 
v Hannoveru. Organizátoři očekávají 
účast více než 1500 vystavovatelů na 
cca 130 000 m2 výstavní plochy.

Návštěvníci mohou očekávat novinky 
a inovace napříč všemi kategoriemi, 
od lesnické techniky přes výrobu ná-
bytku a oken až po systémy nástrojů 
a technologie povrchové úpravy. Uvidí 
také živé ukázky plně funkčních zaříze-
ní na výrobu nábytku, dozvědí se něco 
o platformách IoT (internet věcí) pro 
Průmysl 4.0 nebo o nejnovějších pro-
jektech výzkumu a vývoje a budou se 
moci účastnit akcí pořádaných v rámci 
celé výstavy.
Hlavní témata veletrhu:

 Integrované zpracování dřeva – ře-
šení na míru

 Chytré povrchové technologie
 Přístup ke zdrojům a technologiím

Veletrh LIGNA 2019 v Hannoveru bude 
otevřen od pondělí 27. 5. do pátku 
31. 5., a to od 9:00 do 18:00. Cena 
jednodenní vstupenky je 33 EUR, 
cena vstupenky na celou dobu konání 
akce je 48 EUR.

Dřevařský magazín jako mediální 
partner veletrhu LIGNA má k dispozici 
omezené množství čestných vstupe-
nek pro své čtenáře. O vstupenky si 
můžete požádat prostřednictvím e-mai-
lu cz@drevmag.com. Uveďte prosím, 
o kolik vstupenek máte zájem.

Autor: Radomír Čapka

Volná vstupenka na veletrh LIGNA v Hannoveru

Ve dnech 21. – 24. 5. 2019 prezentu-
je výrobce materiálů na bázi dřeva spo-
lečnost EGGER své novinky výrobků, 
dekorů a povrchů na mezinárodním ve-
letrhu Interzum v Kolíně nad Rýnem. 
Návštěvníci veletržního stánku (hala 
6.1, stánek A70) na ploše 600 m2 zís-
kají představu o pozoruhodných ale zá-
roveň neobvyklých kombinacích nové-
ho trendu pod mottem „MORE+less”.
Firma EGGER přivítá návštěvníky v éře 
„synchronizace“. „Jak žijeme a jak si 
organizujeme sami sebe, je stále méně 
určováno pouze jedním trendem, ale 
necháváme se stále více ovlivňovat 
vlastní interpretací jednotlivých tren-
dů, různých vlivů a typů materiálů,“ vy-
světluje Klaus Monhoff ze společnosti 
EGGER.
Firma neustále pracuje na dalším vý-
voji produktů a cíleně se zaměřuje na 
hlavní benefity směrem k zákazníkům. 
„Na veletrhu Interzum 2019 prezen-
tujeme mimo jiné přednosti našich la-
kovaných desek PerfectSense Gloss 
a Matt, PP hrany v mimořádné kvalitě 
digitálního tisku a pracovní desky v no-
vých provedeních a s novými povrchy, 
které sledují trend tenkých materiálů,“ 
říká šéf marketingu Hubert Höglauer 
a láká posluchače k návštěvě výstav-
ního stánku EGGER.
Rčení, jako „méně je více“ a „více je 
méně“ jsou známá. Svým veletržním 
mottem ukazuje firma EGGER, že 
se obě varianty odrážejí v kombinaci, 
jako je „MORE+less“. Neexistuje „buď, 

a nebo“, ale akceptuje se několik tren-
dů vedle sebe, které společně dobře 
ladí. Novinky dekorů a povrchů a je-
jich kombinace vycházejí z uvedeného 
motta a jsou na veletrhu Interzum pre-
zentovány v šesti různě uspořádaných 
místnostech. 
Nově vyvinuté struktury přinášejí při-
danou hodnotu: Živá struktura ST32 
Feelwood Vintage, novinka z řady se 
synchronizovanými povrchy, předsta-
vuje rustikální povrch starého dřeva, 
ST20 Metal Brushed je inspirován 
kovem s jemným kartáčovaným vzhle-
dem a dojmem, a ST75 Mineral Satin 
byl vyvinut speciálně pro reprodukce 
materiálů pro pracovní desky.
„Tyto novinky se již těšily velkému zá-
jmu našich zákazníků z nábytkářského 
odvětví na naší vlastní firemní výstavě 

EGGERZUM v únoru 2019. Na vele-
trhu Interzum nyní představíme rozší-
řený sortiment poprvé mezinárodnímu 
profesionálnímu publiku,“ říká Hubert 
Höglauer o veletrhu v Kolíně nad 
Rýnem.
Letos EGGER poskytuje podklady pro 
vytvoření platformy „Trendy v designu 
povrchů a dřeva” (hala 3.2). V rám-
ci platformy „Digitalizace” prezentu-
je všestranný servis EGGER inside. 
Odbornými informacemi obohatí i před-
náškové fórum „Speakers Corner“ (pa-
sáž 4/5), a to v úterý 21. 5. od 15:00 
do 15:30 hod. a ve čtvrtek 23. 5. 
od 13:00 do 13:30 hod. s tématem: 
„MORE and less – je synchronizace 
řešením?“

Autor: Simona Hornychová

EGGER přivítá návštěvníky Interzum v éře „synchronizace“
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Čínsku kultúru a najmä rezbárske maj-
strovstvo pri tvárnení dreva už od roku 
2010 prenášajú do rôznych krajín pro-
stredníctvom Medzinárodnej osvetovej 
spoločnosti v oblasti využitia dreva – 
International Wood Culture Society. 
Aktivita sa dostala od roku 2013 pod 
patronát UNESCO formou Nadácie 
Svetového dňa dreva – World Wood 
Day Foundation. Svetový deň dreva 
bol stanovený ako každoročný sviatok 
okolo prvého jarného dňa, vždy v inej 
krajine. 
Čínski remeselníci sa 27. marca 2019 
prvý raz zastavili aj na Slovensku. 
Nositeľom ukážok čínskych tradícií sa 
stal ÚĽUV, v ktorého remeselných diel-
ňach v Bratislave sústredili viacerých 
ľudových umelcov a detských tvorcov, 
aby prenikli do tajov opracovania dreva 
z úplne iného kultúrneho a remesel-
níckeho prostredia. 
Čínskych rezbárov sprevádzal prezi-
dent slovensko-čínskej ekonomickej 
a kultúrnej komory Liu Shi Lei a gene-
rálny sekretár osvetovej spoločnosti 
Su Jin Ling. Základný okruh informácií 
o Slovensku poskytla generálna ria-
diteľka ÚĽUV Mgr. Dana Kľúčiarová, 
PhD. Koordinátorka ÚĽUV pre kreatívny 

priemysel Mgr. Art. Mária Štraneková, 
ArtD. uviedla rozmanitosť slovenskej 
ľudovej tvorby. Stretnutie doplnila 
osobná účasť slovenských rezbárov 
Ľudovíta Cehelského, Michala Fiľu, 
Mirky Bajkai, Ľubomíra Vrábeľa a Jany 
Pilátovej. Sprievodných komentárov 

bolo veľmi málo, keďže obe národnosti 
sú jazykovo veľmi vzdialené a angličtina 
to nedokázala prekryť. Medzikultúrna 
výmena informácií bola predovšetkým 
formou ukážky rôznych techník rezbár-
stva v tradičnej kultúre.

Autor: Dr. Anton Mrník

World Wood Day sa prvý raz predstavil aj na Slovensku

Do ankety Európsky strom roka 2018  
sa zapojilo 15 krajín so Stromami roku 
2018 v jednotlivých štátoch. Do 28. 
februára prijali 311 tisíc platných hla-
sov a oficiálne poradie zverejnili 20. 
marca 2019. Víťazný strom získal 
odborné ošetrenie a výsadbu nových 
stromov v okolí. Európskym stromom 
roka sa stal mandľovník z Maďarska, 
ktorý získal 45.132 hlasov. Z Českej 
republiky súťažila Lipa slobody rastúca 
vo Veľkých Opatovciach. Je pamätní-
kom medzi 16 lipami slobody, ktoré 
vysadili českí vlastenci pred 100 rok-
mi na počesť vzniku Československa. 
Umiestnila sa na 5. mieste ziskom 
22.294 hlasov.
Medzi organizátorov ankety patrí 
EPA (Environmental Partnership 
Association), ktorá tvorí zoskupenie 
6 ekologických nadácií v Bulharsku, 
Českej republike, Maďarsku, Poľsku, 
Rumunsku a v Slovenskej republike. 
Aktivizujú miestne komunity na ochra-

nu životného prostredia. Za 20 rokov 
existencie podporila EPA projekty prí-

spevkami v sume 10 mil. €.
Autor: Dr. Anton Mrník

Výsledky ankety Európsky strom roka 2018

Oficiálne otvorenie Svetového dňa dreva v Bratislave. Foto: Dr. Anton Mrník

Za Slovensko súťažila Lipa veľkolistá, ktorá rastie v obci Kopčany pri starom 
kostolíku z 9.–10. storočia. Svojimi koreňmi chráni tajomstvá Veľkomoravskej 
ríše. Za slovenskú lipu hlasovalo 15.412 účastníkov a umiestnila sa na 8. mieste
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stalo se

Projev ředitele Střední školy stavebních 
řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové 
organizace, Ing. Josefa Hypra dne 9. 4. 
2019 v 9:30 zahájil slavnostní otevření 
velmi potřebného nového multifunkč-
ního centra pro výcvik žáků nejen této 
školy. Možnost využívat nové prostory 
budou mít žáci výučních i maturitních 
oborů všech odborných spolupracu-
jících škol, dále škol základních, ale 
i členové zájmových skupin pro výuku 
stavebních a přidružených řemesel. 
Pro novou budovu byl v areálu školy 
vybrán svažitý terén. Do obou dílen 
stavby tak lze bezbariérově navážet 
materiál. A to jak do spodní dílny s vy-
sokým stropem, ve které bude, bez 
ohledu na počasí, moci probíhat výcvik 
stavění z modulových zdících systémů, 
prací tesařských (včetně dřevostaveb), 
pokrývačských, obkladačských, komi-
nických a dalších, tak do horní učebny. 
V této rukodělné dílně, která umožní 
uměleckořemeslné zpracování dřeva 
a přípravu dílčích konstrukčních prvků 
navazujícím oborům vzdělání jako jsou 

truhlář, řezbář a čalouník, probíhalo, 
za účasti více než 50 vzácných hostů, 
slavnost otevření. 
Po přestřižení pásky si přítomní pro-
hlédli i spodní dílnu, která již byla 
připravena na IX. ročník soutěže 
„Obkladačské naděje 2019“ vyhlá-
šené Cechem obkladačů ČR.

Vybudování multifunkčního centra je 
jedinečný počin na podporu vzdělá-
vání v technických a řemeslných obo-
rech a DM přeje, aby se vize zvýšení 
kvality vzdělávání s následným efek-
tivním uplatněním na trhu práce, plně 
uskutečnila.

Autor: Ing. Helena Prokopová

POLYGON – nové multifunkční centrum pro výuku řemesel slavnostně otevřeno

Na brněnském výstavišti, ve dnech 14. – 17. 3. 2019, 
byla, v pavilonech G1 a G2 zaplněných dětským nábytkem 
a předměty péče o dítě, určitě v České republice největší 
koncentrace mladých rodin s miminky i dvojic v očekávání. 
Za 15 let kontraktačně-prodejní veletrh se z maličkého stal 
velkým, s nabídkou výrobků z celé Evropy. 
Slovenská firma AA Leather s.r.o. z Banské Štiavnice pou-
tala, stejně jako před týdnem v Nitře na veletrhu Nábytok 
a bývanie, pozornost zejména italským dětským nábytkem 
zdobeným Swárovského krystaly. Zaujme nejen „princez-
novská“ zdobnost, ale i to, že lze postýlku, až bude dítěti 
cca ve třech letech malá, změnit na dětskou pohovku. 
Potom již nebude podléhat přísné legislativě hlídající bez-
pečnost dětí do tří let, přesto je důležité, aby krystaly pevně 
držely na svém místě a nebylo možné, aby je dítě oddělilo 
a třeba spolklo. 
Na veletrhu se poprvé prezentoval Svaz výrobců a dovozců 
dětských potřeb, z.s. sdružující 25 členů, kteří na veletrhu 
obsadili dvě třetiny výstavní plochy. Některé z výrobků byly 
zajímavé použitím dřeva (kolébka s houpáním pod lehací 
plochou, odrážedla, rostoucí židličky), jiné technickou vy-
spělostí a novostí. Světovou premiéru měl český vynález, 
houpátko Swing One, celosvětově chráněný patentem.
Potřeby trhu zřejmě podceňují tuzemští výrobci a tak s dět-
skými matracemi kralovala řecká firma Grecostrom. Nabídla 
kvalitní dětské matrace jak z materiálů přírodního půvo-
du, tak ze syntetických materiálů včetně nenasákavého, 
tekutiny propustného Low-density polyethylene (LDPE), 

obchodní název Labyrinth, který je plně recyklovatelný.  
Ucelený systém zařízení dětských interiérů inspirovaný 
životem batolat, jejich hrou a věcmi, které mají rády, vy-
tvořila a stále doplňuje Lotta Hallenius, hlavní designérka 
a vývojářka švédské firmy Kids Concept. Na výrobcích 
používá především materiály přírodního původu, textury 
a barevnost, kombinace a kontrasty v duchu minimalistic-
kého švédského designu.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Dětský nábytek na 15. ročníku veletrhu PRODÍTĚ

Výstavba POLYGONU byla realizována v rámci Integrovaného regionálního ope-
račního programu 33. Výzva – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol 
(SVL) – SC 2.4. Foto: Ing. Helena Prokopová

Italská kolekce dětského nábytku se Swárovskými křišťály. 
Foto: Ing. Helena Prokopová
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burza DM

NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Vyrábíme a prodáváme stavební jehličnaté řezivo, prkna, 
fošny, trámy, hranoly, střešní latě, vazby, provádíme sušení řeziva. 
Dodáváme pro zpracovatele a stavební firmy jehličnaté řezivo – foš-
ny, desky, prkna, trámy, hranoly, střešní latě, vazby, sušíme řezivo. 
Dále vyrábíme palubky obkladové i podlahové, hoblované přířezy, 
plotovky, zahradní nábytek. Prodáváme drcenou kůru. Je zaveden 
místní prodej drobným spotřebitelům.
Kontakt: Pila Tetčice, a.s., e-mail: miroslav.jasek@pilatetcice.cz

 Predám kvalitné jaseňové vzduchosuché 3-ročné rezivo 3,1 m 
dlhé, hrúbka 50 mm – cena 360 eur/m3; hrúbka 30 mm – cena 
330 eur/m3. Kontakt: tel.: +421 905 255 442

 Nabízím řezivo z Ruska ze sibiřského a altajského cedru, si-
biřského modřínu, bahenního dubu, borovice KELO – sámované, 
nesámované, lepené hranoly ze sibiřského smrku, sibiřské borovi-
ce, altajského cedru, masívní sušené hranoly z altajského cedru, 
borovice KELO. Cena dohodou.
Kontakt: tel.: +420 604 877 480, e-mail: libor.luzar@seznam.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Prodám kvalitní truhlářskou třívrstvou březovou překližku, 1475 
x1475 mm, tl. 5 mm. Asi 50 ks. Opravdu pěkná. Cena 100 Kč/m2. 
Možnost dopravy zdarma. Kontakt: e-mail: ladas381@seznam.cz

 Prodám dřevotřískové desky 8x280x880 mm. Kvalitní. Cena 
10 Kč/ks, t.j. cca 40 Kč/m2. Prodám i větší množství.
Kontakt: e-mail: ladas381@seznam.cz

 Nabízíme k prodeji dřevěné hranolky v prémiové kvalitě, bez 
suků, sušené na 12 – 15 %, v dřevinách JS, BK, BO, SM a MD 
v různých průřezech a délkách. Přesnou specifikaci nabízených 
hranolků nejdete na portálu www.drevmag.com v Burze DM nebo 
zašlu na vyžádání e-mailem.
Kontakt: Vlasta Kováříková, Hamerník s.r.o., Chotěboř, e-mail: busi-
ness@hamernik-cz.eu, tel.: +420 569 444 202, +420 724 706 424

 Prodám třívrstvou obalovou březovou překližku tl. 4 mm, bělorus-
kou, rozměry 1525x1475 mm. Asi 80 ks. Pěkná. Cena dohodou.
Kontakt: e-mail: truhlarstvi.simak@tiscali.cz

 Prodám třívrstvou kvalitní březovou překližku, rozměry 1475 
x1475 mm, tl. 5 mm. Asi 100 ks. Pěkná. Cena dohodou. 
Kontakt: e-mail: truhlarstvi.simak@tiscali.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Predáme funkčnú 4-strannú frézu SK-Machinery, typ SK-907S, 
7-vretenovú, s automatickým podávačom, rok výroby 2003. Cena 
dohodou. Kontakt: tel.: +421 907 284 241, e-mail: rajcan@rajcan.sk 

 Predám nové aj veľmi málo používané nástroje na spodnú frézu 
s priemerom 30 mm (všetko 50 % z pôvodnej ceny) – sadu fréz 
na dverové lišty + oblúkové, frézu na dverové výplne 2+2, frézy 
falcovacie, zátkovníky, sukovníky, lamelovačku, klincovačku Senco 
(dĺžka klincov 18–41 mm), pásovú pílu, striekaciu pištoľ Schneider 
Druckluft FX2000.
Kontakt: tel.: +421 905 255 442

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Nabízím volnou kapacitu ve výrobě eurooken. Eurookna vyrá-
bíme v profilech IV68 a IV78. Výhodné rabaty, doprava až k vám, 
případně na stavbu. Dále také vyrábíme repliky historických oken.
Kontakt: e-mail: p.grubner@seznam.cz, tel.: +420 737 883 380

 Nabízíme tvorbu výkresové dokumentace na schodiště včetně 
šablon 1:1. S projektováním schodišť máme mnoholeté zkušenosti. 
Naše firma se projektováním a výrobou schodišť zabývá již od roku 
1989. K tvorbě výkresové dokumentace na schodiště používáme 
schodišťový software Sema, profesionální CAD na 2D a 3D projek-
tování ZWCad a 3D modelovací CAD SolidWorks. Podle výkresové 
dokumentace lze velmi snadno přenést dané rozměry na připrave-
né polotovary, a ušetřit tak mnoho času. Velkou výhodou je také 
přesnost tohoto postupu. Termín dodání výkresové dokumentace je 
3 – 5 dnů. Tiskneme na role papíru o šířce až 1050 mm. Nabízíme 
i CNC obrábění.
Kontakt: e-mail: libor.oprsal@fa-havlicek.cz

 Nabízíme frézování na 5-ti osém CNC obráběcím centru. 
Obrábíme dřevo, plasty, polystyrén. Plošné frézování a vrtání lami-
na a kompaktních desek. Sochy, pažby, tvarované nohy. Plastická 
loga a nápisy. 3D frézování forem. Označování a číslování částí. 
Kulisy a dřevěné konstrukce pro výstavy. Schodiště, schodnicové 
díly. Dělení a formátování desek. Gravírování dřeva nebo plastů. 
Ořezávání plastů. 3D výroba z hliníku. Obrábění plastů.
Kontakt: e-mail: vyroba@fa-havlicek.cz

RŮZNÉ

 Ponúkame k veľkokapacitnému odberu vykurovacie brikety, ktoré 
sekundárne vyrábame v rámci výroby interiérového nábytku. Samotná 
briketa ma rozmer 65 x 35 mm. Cena jedného vreca (o váhe 30 kg 
+/- 1 kg) je 3,50 EUR bez DPH. Brikety sú vhodné najmä na vykuro-
vanie priemyselných objektov, pričom nie sú zdraviu škodlivé.
Kontakt: tel.: +421 905 526 045, e-mail: martin.zajko@idona.sk

 Nabízím všechny ročníky, od prvního do posledního čísla, od-
borného časopisu TRUHLÁŘSKÉ LISTY. Velmi zachovalé.
Kontakt: e-mail: ladas381@seznam.cz

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.

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.
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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

Ukážka, ako postaviť drevodom za jediný víkend
Uverejnené: piatok, 26. apríl 2019
Stavebnou udalosťou roka 2019 bude ukážka, ako postaviť montovaný rodinný dom počas dvoch 
dní. Na stavbe bude pracovať tím 70 stavebných odborníkov a remeselníkov, ktorí využijú certi-
fikované postupy a materiály. Stavať budú rodinný dom s katalógovým označením STILO. Popri 
práci stihnú aj odpovedať na otázky záujemcov o stavbu.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Nové technické normy v aprílovom zborníku SÚTN
Uverejnené: piatok, 26. apríl 2019
Uverejňujeme prehľad noriem zameraných na stavby a drevostavby, na výrobky z dreva. Uverejnené 
sú v zborníku SÚTN na mesiac apríl 2019. Celkom je v zborníku uvedených 72 nových noriem, 
7 zmien znenia noriem a 5 opráv doterajších technických noriem na Slovensku.

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

Výstava „100 let českého designu“ v Japonsku
Uverejnené: štvrtok, 25. apríl 2019
Ve městě Okazaki zahájila své roční putování po Japonsku výstava „100 let českého designu“, 
pořádaná pražským Uměleckoprůmyslovým museem (UPM). Bude zde k vidění do 19. 5., poté 
se přesune do prefektury Tojama a následně do Tokia a Kjóta. Doplňující výstava se plánuje na 
podzim také v Českém centru Tokio.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Spoznávali výrobné tradície v prihraničnom regióne
Uverejnené: štvrtok, 25. apríl 2019
Výmenný pobyt medzi žiakmi SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina a Strednej školy stavebnej a drevo-
spracujúcej Ostrava pokračoval 3-dňovým pobytom v Beskydskom regióne. Cezhraničný projekt 
INTERREG V-A SK – CZ prebieha od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Zameraný je na rozvoj staveb-
ných a stolárskych remesiel v oboch prihraničných regiónoch.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Sněmovna nejspíš schválí změny v kontrolách dovozu dřeva
Uverejnené: streda, 24. apríl 2019
Kontroly dovozu dřeva se zřejmě pozmění v návaznosti na předpisy EU, které se zaměřují hlavně 
na nezákonnou těžbu dřeva. Změny přinese novela o obchodování se dřevem, kterou Poslanecká 
sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování jen s dílčími úpravami.

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

Vybudujú nový areál odborného vzdelávania v Bratislave
Uverejnené: streda, 24. apríl 2019
Bratislavská župa sa rozhodla zatraktívniť stredoškolské odborné vzdelávanie. Vybudujú nové 
centrum prípravy pre remeslá ako SOŠ technológií a remesiel v doterajšom areáli SOU na Ivánskej 
ceste 21.

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

Přehled nových technických norem v ČR – květen 2019
Uverejnené: utorok, 23. apríl 2019
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční 
seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny 
a opravy norem stávajících (s platností od 1. 5. 2019). Seznam obsahuje i několik technických 
předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.
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

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

RENOJAVA s.r.o. 
Jána Pavla II. 1A 
080 01 Prešov 

tel.: +421 918 452 500 
info@renojava.sk
www.renojava.sk

import predaj distribúcia
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adresár predajných miest 

Zväz spracovateľov
dreva SR

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

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

www.zsdsr.sk

zamestnávateľský zväz
z odvetvia spracovania dreva 

a výroby nábytku

VAREX SLOVAKIA, s. r. o.
Partizánska 1580

971 01 Bánovce nad 
Bebravou

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

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

výroba a predaj 
nábytkových hrán

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

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

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

najširší sortiment stavebného 
a nábytkového kovania, náradia 

Cech čalouníků
a dekoratérů

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

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11

678 01 Blansko
tel.: 516 410 514

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

Kancelář Ostrava
Bc. Marcel Pekař 734 854 586

prodej a servis dřevo-
obráběcích strojů a nástrojů

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

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

dodavatel nábytkových rolet, 
soklů, okopových plechů 

a dalších profilů pro výrobce 
nábytku

QUATRO LM, s.r.o.
Kláštorná 829/25

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

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

www.quatrolm.sk

spojovacie a nábytkové 
kovanie, veľkoplošné materiály, 

časti a súčasti k nábytku

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

Hybešova 1647
664 51 Šlapanice

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

www.kili.cz

Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

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

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

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

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
mobil: 602 153 954

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883

e-mail: jhradec@kili.cz

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

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

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

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

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
mobil: 731 134 690 

Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159

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

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

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

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

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

Brněnská 30
591 01 Ždár nad Sázavou

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

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

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

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

kompletní sortiment 
pro truhláře

INTEA SERVICE s.r.o.
769 01 Holešov

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

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

výhradní dovozce pro ČR:
Kolpa San, Kerrock, 

Rujzdesign, Voga

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: Ing. František Novák

Europaleta je takzvaně čtyřstranná pale-
ta, která může být uchopena (nabrána) 
ze všech čtyř stran vysokozdvižným vo-
zíkem nebo ze dvou stran ručním ma-
nipulačním vozíkem – tzv. paleťákem. 
Na těchto faktech je založena vtipná 
myšlenka využití europalet pro univer-
zální a bezpečnou vnitropodnikovou 
přepravu materiálů a dílců mezi jednotli-
vými výrobními uzly nebo pro bezpečný 
transport hotových výrobků k zákazníkovi 
či na stavbu za účelem montáže apod.

Palivové dříví dnes již není jen záležitostí 
jeho specializovaných výrobců. Štípáním 
kulatinových oddenků, délkově vykrá-
cených krajin a odřezků řeziva si svoji 
obchodní bilanci vylepšují i mnohé pilař-
ské provozy, výrobci dřevostaveb či te-
saři a v neposlední řadě se palivové dříví 
stává také důležitým obchodním artiklem 
pro zejména menší vlastníky lesních po-
rostů. Právě těmto cílovým skupinám je 
v závislosti na jejich profesním zaměření 
určen některý z trojice výkonných va-
riabilních pomocníků italské produkce.

Foto: Radomír Čapka

Odborný časopis pro podporu dřevařské
a nábytkářské výroby 
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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



ADLER
PULLEX AQUA-TERRA:

V SOULADU S PŘÍRODOU

Produkt Pullex Aqua Terra je ekologický olej na dřevo do exteriéru i interiéru.  
Neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla ani jiná chemická činidla na ochranu dřeva  

a skládá se z více než 85% z obnovitelných surovin.
Pullex Aqua Terra má velmi dobrou odolnost proti povětrnosti a dlouhou životnost.

Nabízí matný, sametový povrch v široké škále barev.
Je ideálním produktem pro vaše včelí úly, psí boudy, dětská hřiště či dětský nábytek.

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

ADLER Slovensko s.r.o. | Montážna 3, P.O.Box 180 | SK-971 01 Prievidza 
Tel.: +421 465 199 621 | info@adler.sk | www.adler.sk

Barvu máme v krvi.

http://www.lakyadler.cz


http://www.hranipex.cz

