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editorial

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Žijeme hektickú dobu

Žijeme akúsi hektickú dobu. Zdá sa mi. Akoby obraz sveta ubiehal popred naše oči rých-
lejšie, než ho stíhame sledovať. Akoby niektoré procesy, ktoré sme donedávna vnímali ako 
štandardné, odrazu nabrali inú dynamiku, inú rýchlosť. A tým aj inú farbu, či obrysy. Zdá 
sa mi, že to vnímame v inštitúciách, vzťahoch, procesoch, o ktorých sme si mysleli, že 
sú nedotknuteľné. Alebo, že sa nás nedotýkajú. Stretávame sa s menami, osobami, uda-
losťami, ktoré sa stali súčasťou nášho rozkolísaného sveta. Ján, Martina, Robert, Marián, 
Alena, Peter, Denisa, Martin, Dobroslav, Andrej... máme vôbec toľko mien v kalendári?

A to som chcel písať o niečom úplne inom. O dennodennej práci. O programoch a rie-
šeniach, ktoré sa týkajú nás všetkých, ale predovšetkým dreva. O témach, ktoré hýbu 
Zväzom spracovateľov dreva SR. Workshop, konferencia, výstavy, rokovania, lesy. Kto 
je les dnes?

Revolúcia v stavebníctve. Mrakodrapy z dreva. Viacpodlažné budovy z dreva aj na 
Slovensku. Požiarna bezpečnosť na prvom mieste. Riešenia vhodné aj pre samosprávy. 
Témy, ktoré zaujímajú odbornú, ale i laickú verejnosť. Drevo je efektívne, optimálne ale aj efektné riešenie v architektúre, ktorá si dáva 
prívlastok trvalo udržateľná a nízkoenergetická. Nielen rodinné domy, ale aj budovy verejné, stavby občianskej vybavenosti, školy, 
kancelárie a bytovky určené pre sociálne bývanie môžu byť postavené v nízkoenergetickom štandarde a za krátky čas. Podiel drevo-
stavieb na trhu neustále rastie a Slovensko má všetky predpoklady na to, aby sa v tomto trende zaradilo ku krajinám ako Rakúsko, 
Nemecko, Česká republika, Nórsko či Fínsko. Aj toto odznelo na medzinárodnej konferencii „Drevo v modernej architektúre“, ktorú 
organizovala Sekcia drevostavieb ZSD SR. Dočítate sa o nej na inom mieste tohto magazínu, ktorý považujem za otvorený priestor na 
diskusiu. O rôznych témach, ktoré súvisia s drevom. Napríklad aj o tom, či nám niekto chce drevo vziať pod zámienkou ochrany prírody 
a krajiny. Všetci, predsa, máme radi krásne lesy. Všetci sme ochrancovia prírody i krajiny. Všetci, ktorí myslíme na to, že dedičstvo 
dekrétovcov chceme efektívne využiť a zveľadiť pre naše budúce detné deti. Čo k tomu treba? Pochopenie a porozumenie. A azda aj 
odvahu na odbornú – zdôrazňujem toto slovo: odbornú – diskusiu. A krátke pristavenie sa. Pristavenie sa, spomalenie. V dobe, v čase, 
v priestore, v lese.

Aby obraz sveta neubiehal popred naše oči rýchlejšie, než ho stíhame sledovať. Aby niektoré procesy, ktoré sme donedávna vnímali ako 
štandardné, nestratili svoju pôvodnú dynamiku, svoju pôvodnú rýchlosť. A tým si zachovali svoju farbu, či obrysy. Ale, o inom som chcel...

PhDr. Peter Zemaník
generálny sekretár 

Zväzu spracovateľov dreva SR

štandardné, nestratili svoju pôvodnú dynamiku, svoju pôvodnú rýchlosť. A tým si zachovali svoju farbu, či obrysy. Ale, o inom som chcel...

PhDr. Peter Zemaník

http://www.zsdsr.sk
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Projekt si klade za cíl vyvinout nové des-
kové materiály z recyklovaných a druhot-
ných surovin, které bude možné použít 
jako plnohodnotnou náhradu za stávající 
systémy především pro jejich očekáva-
né dobré mechanické vlastnosti – pev-
nost, nízkou hmotnost a zvukově izolační 
vlastnosti v interiéru. Výsledkem projektu 
jsou dvě nově vyvinuté desky s rozdílnými 
vlastnostmi: 

1) deska se zlepšenými mechanic-
kými vlastnostmi,

2) deska se zlepšenými akustickými 
vlastnostmi (sendvičový panel).

Projekt se rovněž zaměřuje na snížení 
úniku VOC látek do prostředí, zvýšení 
efektivity nanášení nátěrových hmot 
a na zlepšení výsledné odolnosti po-
vrchů proti bakteriím s využitím metody 
navalování nátěrových hmot.

Překližovaná deska 
se zlepšenými 
mechanickými vlastnostmi

Výsledkem návrhu a vývoje je nová 
překližovaná deska se zlepšenými me-
chanickými vlastnostmi, která se sklá-
dá z pěti vrstev dýhových listů druhot-

né jakosti a ze skelné tkaniny vložené 
mezi krajní a sousední vrstvu z obou 
stran desky. Takto navržená skladba 
má pozitivní vliv na zlepšení mechanic-
kých vlastností, a to konkrétně pevnosti 
v ohybu, která je pro tento druh výrob-
ku podstatná. V rámci vývoje bylo třeba 
ověřit pevnost lepeného spoje za použití 
dostupných lepidel ve spojení se skel-
nou tkaninou tak, aby přilnavost těchto 
různorodých materiálů byla co nejlepší 
a vytvořila pevný, nerozebíratelný spoj. 
Z pohledu ověřování dosažených vlast-
ností se primárně prováděla zkouška 
lepeného spoje pro nalezení optimál-
ního lepidla, které bude mít výbornou 
přilnavost se skelnou tkaninou. Série 
laboratorního ověřování ukázala, že op-
timálním na trhu dostupným řešením pro 
účely projektu je použití disperzního le-
pidla PVAc a jednosložkového PU. Obě 
lepidla vykazují také snížení ekologické 
stopy výroby bez použití zvýšené teploty 
při lisování. 
Výroba překližovaných desek probíhala 
ve dvou stupních. První stupeň se za-
měřil na určení optimální gramáže a vaz-
by skelné tkaniny v rozmezí 80–360 
g/m2 s ohledem na přilnavost lepidla. 
Hodnocení dosažených technických 
vlastností se provádělo na laboratorních 
vzorcích podle současně platných tech-
nických norem, především podle ČSN 
EN 310 Desky ze dřeva. Stanovení 
modulu pružnosti v ohybu a pevnosti 
v ohybu a ČSN EN 314 Překližované 
desky. Kvalita lepení. Výsledné hod-
noty procentuálních změn jednotlivých 
vlastností variant se skelnými tkaninami 
ve srovnání s referenčním vzorkem bez 
vložení skelné tkaniny uvádíme v tabul-
ce 1. Jako celkově nejlepší byla vybrá-

Vývoj nových deskových materiálů 
s využitím druhotných a recyklovaných surovin

V rámci projektu Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu – CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_00
7/0003592 podprojekt b) Ekologizace výroby pracuje řešitelská skupina ve složení Klastr českých 
nábytkářů, družstvo, Textilní zkušební ústav, s. p., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, s. p., 
a výrobní družstvo Dřevojas na vývoji sendvičových a překližovaných desek efektivně využívajících 
druhotné jakosti materiálů v dýhárenském a textilním průmyslu. 

Autori: Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.
 Ing. Alena Capíková
 Ing. Matěj Švehlík
Textilní zkušební ústav, s.p. v Brně
Kontakty: gaja@tzu.cz
 capikova@tzu.cz
Foto: archiv autorů

Prototyp překližované desky se zlepšenými mechanickými vlastnostmi – detail řezu
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na skelná tkanina K 163 g/m2, která 
vykázala nejvyšší součet zlepšení za 
všechny sledované mechanické vlast-
nosti dohromady. 
Druhý stupeň vycházel z nejlepších 
dosažených variant v rámci výsledků 
laboratorních vzorů. Na výrobu v polo-
provozních podmínkách se na základě 
ověřených vlastností použilo PU lepidlo 
a textilní tkanina s gramáží 163 g/m2. 
Tyto vyrobené překližované desky byly 
opět hodnoceny z pohledu dosažených 
technických vlastností podle ČSN EN 
310 a ČSN 314. Procentuální zlepše-
ní nově vyvinuté překližované desky 
ve srovnání s referenčním vzorkem je 
uvedeno v tabulce 2. 

Na základě provedeného vývoje v oblas-
ti využitelnosti druhotné jakosti materiálů 
v dýhárenském a textilním průmyslu pro 
oblast použití jako překližovaného des-
kového materiálu s textilním armováním 
provedeného v rámci projektu Výzkum, 
vývoj a inovace v nábytkářském prů-
myslu – CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/
0003592 podprojekt b) Ekologizace 
výroby lze konstatovat:

 Vložením skelné tkaniny do obou 
krajních vrstev překližky při výrobě 
lze docílit zlepšení mechanických 
vlastností.

 Výsledné hodnoty pevnosti a modulu 
pružnosti v ohybu se u jednotlivých 
vzorků lišily podle orientace desky při 
zatížení (podélná/příčná). 

 Nejvyššího zlepšení součtu zkouma-
ných mechanických vlastností bylo do-
cíleno použitím skelné textilie s gramáží 
163 g/m2 tkané způsobem „plátno“.

 Použití PU lepidla zajišťuje dosta-
tečnou pevnost lepeného spoje ve 
všech vrstvách při zachování nízké 
ekologické stopy výroby bez použití 
zvýšené teploty při lisování.

Při srovnání s referenčním vzorkem 
bez skelné tkaniny vidíme, že u gra-
máže 80 g/m2 tkané způsobem kepr 
a u obou variant gramáže 163 g/m2 do-
šlo u všech vlastností ke zlepšení všech 
zkoumaných mechanických vlastností. 

Zároveň je však z výsledků laborator-
ního měření patrné, že není možné 
stanovit jediný typ tkaniny, který by ve 
všech ohledech nejvíce zlepšil všechny 
stanovené vlastnosti. Bylo proto nutné 
vybrat takovou tkaninu, která vykáže 
nejvyšší součet zlepšení za všechny 
sledované mechanické vlastnosti do-
hromady. Touto optikou se jako celkově 
nejlepší jeví varianta 163 g/m2 tkaná 
způsobem kepr.

Deska se zlepšenými 
akustickými vlastnostmi 
(sendvičový panel)

Zaměření projektu na vývoj sendvičo-
vého panelu se zlepšenými akustic-
kými vlastnostmi z překližované desky 
s vnitřním armováním skelnou tkaninou 
vedl k myšlence využitelnosti druhotné 
textilní suroviny, která vzniká recyklací 
například starých oděvů, bytového tex-

Označení 
vzorku

Pevnost v ohybu Modul pružnosti v ohybu
Procentuální 

změna v příčném 
směru

Procentuální 
změna v podél-

ném směru

Procentuální 
změna v příčném 

směru

Procentuální 
změna v podél-

ném směru

Referenční 
vzorek

0 % 0 % 0 % 0 %

P 80 g/m2 34 % -22 % 14 % -11 %

K 80 g/m2 51 % 1 % 25 % 6 %

P 163 g/m2 49 % 14 % 20 % 16 %

K 163 g/m2 53 % 4 % 18 % 9 %

Perlinka 31 % -14 % 13 % -7 %

Označení 
vzorku

Referenční 
vzorek

P 80 g/m2

Označení 
vzorku

Referenční 
vzorek

P 80 g/m

Vizualizace 
skladby překli-
žované desky se zlep-
šenými mechanickými vlastnostmi

Tabulka 1 Výsledné hodnoty procentuálních změn – zkouška podle ČSN EN 310

Označení 
vzorku

Pevnost v ohybu Modul pružnosti v ohybu
Procentuální 

zlepšení v příč-
ném směru

Procentuální 
zlepšení v podél-

ném směru

Procentuální 
zlepšení v příč-

ném směru

Procentuální 
zlepšení v podél-

ném směru

163 g/m2, 
plátno

49 % 14 % 20 % 16 %

Tabulka 2 Procentuální zlepšení překližované desky se zlepšenými mechanickými 
vlastnostmi ve srovnání s referenčním vzorkem

Zkoušení pevnosti v ohybu
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tilu, čalounění nebo odpadu v textilních 
podnicích. Tyto materiálové zdroje a no-
vodobé technologie umožnily výrobu 
sendvičového materiálu, jehož vnější 
část s mechanickou funkcí sestává 

z nosné překližované desky se zlepše-
nými mechanickými vlastnostmi, kdy 
přední část je perforována kruhovými 
otvory, které slouží ke zlepšení absorp-
ce zvukového vlnění jádrem. Akustické 

vlastnosti desky zajišťuje vnitřní část, 
účinné jádro z netkané textilie. Nosný 
(zadní vnější) deskový materiál se může 
lišit podle požadavků na jeho pevnost, 
stabilitu, odolnost proti hoření či další 
charakteristiky. 

Stejně jako v případě desky se zlep-
šenými mechanickými vlastnostmi bylo 
také zde třeba nalézt optimální lepidlo, 
které bude mít vhodnou přilnavost při 
pojení dřeva a netkané textilie ve formě 
slisované desky. Na základě laborator-
ních vzorků a jejich následného vyhod-
nocení bylo vybráno jednosložkové PU 
lepidlo, které prokázalo nejlepší schop-
nost lepení netkané textilie a dřevěného 
povrchu překližky.

Pro úspěch z hlediska zlepšení akus-
tických vlastností byl dalším důležitým 
krokem nalezení optimálního materi-
álového složení netkané textilie a její 
hustoty. Pro účely projektu a s přihléd-
nutím k dostupnosti na trhu byly zvoleny 
dvě varianty netkané textilie s odlišným 
materiálovým složením a hustotou. 
Tyto materiály se v rámci laboratorních 
vzorků hodnotily z pohledu zvukové po-
hltivosti s perforací 0 %, 9 % a 20 % 
(vztaženo na plochu desky).

Zvukovou pohltivost, tedy schopnost 
pohlcovat dopadající zvuk, uvádíme pro 
oba materiály jednotlivých netkaných 
textilií v tabulce 4. Netkaná textilie 
s gramáží 2400 g/m2 vykazuje vyšší 
vážený součinitel zvukové pohltivosti, 
ať už je přední část vnější strany desky 
opatřena perforací 0 %, 9 % nebo 
20 %. Tato netkaná textilie má beze-
sporu lepší vlastnosti, avšak z pohledu 
dostupnosti, a hlavně možné opakova-
telné recyklovatelnosti upřednostňuje-
me netkanou textilii z PES s gramáží 
2000 g/m2. Její materiálové složení, 
100 % PES, znamená jednodušší re-
cyklovatelnost tohoto materiálově ho-
mogenního jádra ve srovnání s prvně 
zmíněnou netkanou textilií, jež se sklá-
dá z PES, bavlny a bikomponentních 
vláken (BICO).

Druhá etapa vývoje se u vybraného 
typu netkané textilie zaměřila na další 
velmi důležitý parametr, jímž je podíl 
perforace. Pro naše účely byla volena 
perforace 0 %, 15 %, 30 % a 100 %. 

Základní akustické vlastnosti vyrobené-
ho sendvičového panelu byly ověřovány 
podle technické normy ČSN EN ISO 
11654 Akustika – Absorbéry zvuku 

Zkoušení přilnavosti lepidla

Parametr Tmavá netkaná textilie Světlá netkaná textilie

Gramáž 2000 g/m2 2400 g/m2

Tloušťka 13 mm 15 mm

Materiálové složení 100 % PES
50 % termobond (PES + poji-
vá vlákna), 35 % bavlna, 15 % 
bikomponentní vlákna (BICO)

Tabulka 3 Parametry netkané textilie

Testovaný 
vzorek

Vážený činitel zvu-
kové pohltivosti αw

2000 g/m2

Perforace 0 %
0,25

2000 g/m2

Perforace 9 %
0,30

2000 g/m2

Perforace 20 %
0,30

2400 g/m2

Perforace 0 %
0,33

2400 g/m2

Perforace 9 %
0,40

2400 g/m2

Perforace 20 %
0,38

Tabulka 4 Vážený činitel zvukové pohlti-
vosti netkaných textilií při různém podí-
lu perforace povrchové desky, zkouška 
podle ČSN ISO 10534-1

Panel s 15% perforací povrchu při pro-
vádění akustických zkoušek
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používané v budovách – Hodnocení 
zvukové pohltivosti (viz tabulka č. 6). 
Různé varianty perforace se porovná-
valy zejména podle normy ČSN EN 
ISO 10140-2 Akustika – Laboratorní 
měření zvukové izolace stavebních 
konstrukcí – Část 2: Měření vzducho-
vé neprůzvučnosti (viz tabulka č. 5). 

Nejvhodnější řešení bylo vybráno podle 
sumy zlepšení v jednotlivých vlastnos-
tech a také podle průběhu akustického 
účinku při různých frekvencích. Vážená 
laboratorní vzduchová neprůzvučnost 
podle ČSN EN ISO 10140-2 byla nej-
lepší u perforace 15 % a dále 30 %. 
Naopak tomu je u váženého koeficientu 
zvukové pohltivosti α

w podle ČSN EN 
ISO 11654, kde nacházíme nejlepší 
výsledek u perforace 30 % a 15 %. 
Naměřený výsledek v obou přípa-
dech odpovídá klasifikační třídě normy 
ČSN EN ISO 11654 jako D – pohltivý. 
Obecně lze říci, že zvuková pohltivost 
se zlepšila vůči tabulkové hodnotě 
u všech vzorků z málo pohltivé (E) na 
pohltivé (D). Pro srovnání uveďme, že 
například dřevotřísková deska je klasifi-
kována třídou E – málo pohltivá.

Na základě provedeného vývoje v oblasti 
využitelnosti druhotné suroviny a recyk-
lovaných materiálů v textilním průmyslu 
pro oblast použití jako sendvičového 
panelu s textilní výplní provedeného 
v rámci projektu Výzkum, vývoj a ino-
vace v nábytkářském průmyslu – CZ
.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0003592 
podprojekt b) Ekologizace výroby lze 
konstatovat:

 Vyšší plocha perforace nepřináší vždy 
lepší hodnoty zvukové pohltivosti nebo 
neprůzvučnosti, naopak je nutno pou-
žít vhodný poměr perforace pro dosa-
žení nejlepšího výsledku.

 Nejvyšší hodnota váženého koeficien-
tu zvukové pohltivosti podle ČSN EN 
ISO 11654 byla naměřena při perfo-
raci 15 % a 30 % plochy. 

 Zvuková pohltivost podle ČSN EN ISO 
11654 se zlepšila vůči tabulkové hod-
notě u všech vzorků z málo pohltivé (E) 
na pohltivé (D).

 Nejvyšší hodnota neprůzvučnosti podle 
ČSN EN ISO 10140-2 byla naměřena 
u varianty s 15% perforací povrchové 
překližky. Ačkoliv vykazovala o 1 dB 
horší hodnotu vážené laboratorní 
vzdu chové neprůzvučnosti oproti va-
riantě s 30% perforací plochy, měla 
příznivější průběh hodnot při různých 
frekvencích.

Možnosti praktického využití 
nově vyvinutých materiálů

Překližovaná deska s textilním armo-
váním

 Vzhledem ke svým vlastnostem jde 
o adekvátní náhradu konstrukčních 
deskových materiálů určených do su-
chého prostředí, jako jsou zejména 
OSB deska a překližka.

 Můžeme mluvit o stavebním a kon-
strukčním deskovém materiálu o stej-
né hmotnosti a vyšší pevnosti, nebo 
o stejné pevnosti a nižší hmotnosti ve 
srovnání s běžnou produkcí.

 Snížením množství použitého dřeva 
na výrobu lze dosáhnout úspory ná-
kladů na dopravu a skladování a také 
nižší hmotnosti výsledného výrobku.

 Inovací došlo ke zlepšení mechanic-
kých vlastností původního materiálu 
(běžná překližka), a to za využití od-
padního nebo druhotného materiálu 
při výrobě (dýhy nízké kvality a nedo-
statečných rozměrů).

Sendvičový panel
 Tento výrobek je možné definovat jako 
akustický dělicí a obkladový deskový 
materiál pro akustickou izolaci a ab-
sorpci zvuku v interiéru.

 Je zde možnost využít široké množství 
nosného deskového materiálu podle 
požadavků na jeho pevnost a případ-
né konstrukční nároky.

 Povrch desky má široké možnosti es-
tetického uplatnění i při současném 
dodržení procentuální perforace pro 
udržení požadovaných akustických 
vlastností.

 Výhodu představuje možnost zlepšení 
akustických vlastností daného prosto-

ru použitím materiálu, který má záro-
veň konstrukční pevnost, a to vše při 
využití odpadního nebo druhotného 
materiálu (netkané textilie z recyklo-
vaných vláken).

Překližovaná deska s textilním armo-
váním a sendvičový panel je navržen 
tak, aby jejich výroba byla možná na 
běžně dostupných technologií včetně 
dodatečného obrábění – odpadají tím 
investiční náklady na speciální techno-
logii a úpravu stávající infrastruktury.

Označení Podíl perforace
Vážená laboratorní 

vzduchová neprůzvučnost Rw

Vzorek č. 1 100 % 29 dB

Vzorek č. 2 0 % 29 dB

Vzorek č. 3 15 % 30 dB

Vzorek č. 4 30 % 31 dB

Tabulka 5 Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw podle ČSN EN ISO 10140-2

Označení Podíl perforace Vážený koeficient zvukové pohltivosti αw

Vzorek č. 1 100 % 0,45

Vzorek č. 2 0 % 0,30

Vzorek č. 3 15 % 0,55

Vzorek č. 4 30 % 0,40

Tabulka 6 Vážený koeficient zvukové pohltivosti αw podle ČSN EN ISO 11654

Prototyp sendvičového panelu s 15 % 
podílem perforace
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EGGER pracovní desky: 
Řešení nejen pro kuchyně

S rostoucí popularitou otevřeného obývacího prostoru a kuchyň-
ských ostrůvku se pracovní desky stávají středem pozornosti 
a významně ovlivňují vzhled nejen kuchyně. Kvalitní pracovní deska 
je ozdobou každé kuchyně a srdcem domova.

Firma EGGER, jako výrobce materiálů na bázi dřeva, vyrá-
bí pracovní desky pro kuchyně s jedinečným a moderním 
designem. Kolekce dekorů sladěných se strukturami nabízí 
širokou škálu dekorů s efekty kamene, betonu, kovu, ke-
ramiky a dřeva nejen na pracovních deskách, ale také na 
laminátech a hranách. Využitím výrobků z jednoho zdroje lze 
snadno vytvořit výjimečné kuchyně – a to nejen jako místa 
pro přípravu jídla.

Ještě před několika lety byly kuchyně oddělenými místnost-
mi, kde se připravovalo výhradně jídlo, v dnešní době se 
však jejich role změnila. Jako otevřený prostor, kombinova-
ný často také s jídelnou a obývacím pokojem, jsou místem 
k setkávání a v mnoha domácnostech středem každodenního 
života. Taková variabilita funkčnosti prostoru vyžaduje samo-
zřejmě úpravy místnosti i designu. Aby byli výrobci a architekti 
schopni splnit tyto požadavky, jsou všechny dekory v EGGER 
kolekci dekorativních materiálů 2017–2019 součástí systému 
vzájemně sladěných dekorů a struktur. 

Centrální prvek v jednotném designu

Design každé kuchyně začíná výběrem pracovní desky. Ta 
se v současné době přesouvá do centra dění díky trendu 
otevřených obytných prostor a kuchyňských ostrůvků. Je 
rovněž velmi důležité, jak se pracovní deska kombinuje s dal-
šími prvky kuchyně, jako jsou dvířka, korpusy skříněk, zadní 
stěny, police, ale i podlaha. 

Velký výběr dekorů EGGER s efekty kamene, betonu, kovu, 
keramiky a dřeva jde zcela v duchu nejnovějších trendů de-
signu kuchyní. Hluboké struktury a reálný stupeň lesku pro-
půjčují pracovním deskám EGGER autentický vzhled. Často 
je lze na pohled i na dotek jen stěží odlišit od skutečných ma-
teriálů. Kámen, beton, kov, keramika a dřevo jsou často drahé 
materiály, přičemž i jejich manipulace, zpracování a údržba 
bývají velmi obtížné. Architekti a výrobci používají pracovní 
desky EGGER k vytvoření návrhů kuchyní moderního vzhledu 
podle nejnovějších trendů s mnoha důležitými výhodami: Jsou 
odolné proti opotřebení, nárazu, poškrábání i vůči skvrnám, 
snadno se čistí a udržují.

Díky kolekci sladěných dekorů a struktur EGGER jsou všech-
ny dekory pracovních desek k dispozici také na laminátech 
a hranách

Variabilní funkčnost prostoru kuchyní vyžaduje úpravy míst-
nosti i designu

http://www.egger.com
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Role kuchyně se mění. Už to není jen prostor k vaření, je to místo, kde se společně jí, pracuje a kde si hrají 
děti – stává se srdcem domova. Umístěte krásné pracovní desky EGGER do srdce vašeho designu a slaďte 
je se zádovými deskami, čelními plochami kuchyňských skříněk i s obklady stěn pro získání moderního 
poutavého vzhledu vaší kuchyně. Zobrazený dekor pracovní desky: F093 ST15 Mramor Cipollino šedý

» Objevte více www.egger.com/vice-nez-pracovni-desky

Více než pracovní desky:
Řešení nejen pro kuchyně.
Egger kolekce dekorativních materiálů 2017 – 2019
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Svoboda výběru díky sladěné kolekci dekorů 
a struktur EGGER

Pracovní deska a čelní plochy skříněk, které vypadají stejně. 
Zádové desky v dekoru kuchyňské desky. Hrany jsou dokona-
le sladěné v dekoru a struktuře. V duchu motta „Vše z jednoho 
zdroje“ nabízí EGGER vybrané dekory v kolekci sladěných 
dekorů a struktur jako pracovní desky i jako laminát, plasto-
vé hrany ABS, zádové desky a těsnící lišty. Čelní hrany se 
vzhledem příčného řezu spárovkou doplňují nabídku povrchů 
se synchronizovanými póry EGGER Feelwood a působí tak 
na pracovní desce velmi reálně.

EGGER pracovní desky: Řešení nejen pro 
kuchyně

 Moderní návrhy kuchyní s výrobky a dekory EGGER.
 Kolekce sladěných dekorů a struktur EGGER: Všechny 
dekory pracovních desek jsou k dispozici i jako laminát 
a plastové hrany.

 Dekory s efektem kamene, betonu, kovu, keramiky a dřeva 
jsou v duchu nejnovějších trendů designu kuchyní.

 Pracovní desky EGGER spojují autentický vzhled s mnoha 
praktickými výhodami: Jsou odolné proti opotřebení, nárazu, 
poškrábání i vůči skvrnám, snadno se čistí a udržují.

Čelní hrany v dekorech Feelwood přidávají pracovním deskám 
EGGER na autentičnosti

Využitím výrobků EGGER z jednoho zdroje lze snadno vytvořit 
výjimečné kuchyně – a to nejen jako místo pro přípravu jídla

http://www.egger.com
http://http://www.egger.com
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Hlasy barev (Sounds of Colour)

Přesnost, emocionalita nebo láska k přírodě – aktuální bytové trendy nabízí inspiraci ve 
třech velmi odlišných oblastech. Jak vypadají odpovídající barvy světa? Trendový servis 
RENOLIT Colour Road 2018/19 se vydává novou cestou a nachází odpovědi na tyto 
otázky. Barvy jsou prezentovány pod názvem „Sounds of Colour“, tj. “Hlasy barev”.

Nemusí mít každý absolutní hudební 
sluch, aby si při poslechu nejrůznějších 
zvuků dokázal představit určitou barvu. 
RENOLIT Colour Road se tímto zajíma-
vým fenoménem zabývá ve spojitosti 
s návrhy barevných trendů pro interiéry. 
„Hlasy barev“ přitom RENOLIT dává do 
souvislosti s aktuálními směry v bydlení, 
to znamená s přesností, citlivostí a lás-
kou k přírodě. Z výzkumů vyplynulo, že 
náš mozek nezpracovává různé smyslo-
vé vjemy stejnoměrně. Optické podněty 
tak dělají u zdravého člověka v průměru 
83 % v mozku zpracovaných dojmů, 
akustické jen 11 %. Pokud zamezíme 
vizuálnímu vnímání (např. při zavřených 
očích), má lidský mozek proto vždy ještě 
dostatek informací, aby tento chybějící 
podnět doplnil ze zásoby paměti. Právě 
u ruchů, které jsou vytvářeny něčím, co 
milujeme a co má pro nás velký význam, 
je zajímavou otázkou, které barvy vlastně 
vidíme, pokud je vnímáme se zavřenýma 
očima. Poznejte našich dvanáct trendo-

vých barev pro novou sezónu. RENOLIT 
proto přiradil rozličným ruchům tří důleži-
tých životních oblastí v rámci trendového 
servisu Colour Road 2018/19 s témou 
„Hlasy barev“ odpovídající odstíny a de-
signy, kterých vyobrazení naleznete také 
v kolekci HIGHLIGHTS od RENOLIT 
DESIGN.

Zvuky života (Noises of Life)

Představte si, že jdete kolem stavby a na-
jednou začnete vnímat odskakující jiskry 
od rotační brusky a současně uslyšíte 
pronikavý zvuk, to jak se kotouč brusky 
„zakusuje“ do oceli. Téměř vás zabo-
lí uši, jak je zvuk intenzivní a skřípavý. 
Jsou to ale všechno zvuky života, řemes-
la a techniky, které si obvykle spojujeme 
s přesností. „Zvuky života“ jsou prezen-
továny světem barev s diskrétními odstíny 
šedé a hnědé. Neutrální šedé odstíny 
Pearl Grey Suedette Matt a Cement 
Supermatt přinášejí do našeho domova 

jasné linie a modernu, které lze výborně 
kombinovat s napodobeninami betonu. 
Otevřené komponenty přitom přinesou 
do prostoru nutné odlehčení. Novinka 
mezi barvami Colour Road – Tin Plate 
Supermatt připomíná bílý plech. Svým 
matným povrchem a lehkým nádechem 
barvy se postará o eleganci při velko-
plošném použití například v kuchyni. 
Brown Leather Supermatt je zase bar-
va, kterou lze nalézt často v obývacích 
pokojích, a která přináší nové akcenty do 
celého interiéru. Pokud je kombinovaná 
se středně hnědým dřevem, postará se 
o skvělou atmosféru.

Tóny hudby (Voices of Music)

Je jedno, jaké hudbě dáváte přednost, 
jejím posláním je vyvolávat nejrůznější 
emoce a oslovit vaši duši. Pro většinu 
hudebníků nebo posluchačů je hudba 
lékem. Je tedy pochopitelné, že barvy 
patřící do tohoto emocionálního světa 
pozitivně oslovují vaše smysly. Pokud by 
alespoň jedna část ze zařízení bytu měla 
posílit tyto aspekty plynoucí z hudby, 
musí se prezentovat v tomto barevném 
světě. Pod „Tóny hudby“ jsou sdruže-
ny odstíny, které odrážejí výše popsaný 
temperament a kreativní emocionalitu. 
Je to především oranžová HG Gerbera, 
která díky své výrazné a impulzivní barvě 
přímo zazáří v zařízení interiéru, a přitom 
vyvolá pocit svěžesti, a to ideálně v kom-
binaci s bílou barvou nebo světle dřevě-
ným povrchem. Najdete zde také nový 
fialový odstín Vibration Supermatt, 
který musíte mít. Tato barva evokuje 
v prostoru interiéru mystický a součas-
ně vysoce elegantní vzhled. S podob-
nými emocionálními dojmy působí ve 
ztvárnění objektu také tmavě červená 
HG Papavero a Bronze Metallic.

http://www.renolit.com
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Ozvěny přírody 
(Echoes of Nature)

Příroda v podstatě nezná žádné barevné 
trendy – a přece se mění od jednoho 
ročního období ke druhému. Každý si vy-
baví zelené odstíny stromů, modré odstí-
ny oblohy a vodstva, rozmanitost žlutých 
odstínů květin nebo ovoce. Když jdete 
do přírody a nasloucháte jejím zvukům, 
například bzučení létajících včel, na-
cházíte se v roli objevitele, a přitom si 
automaticky v mysli vyvoláváte příslušné 
barvy. Protože vliv přírody a jejího vní-
mání je již po dlouhou dobu v popředí 
zájmu, pak jsou také barvy, které přírodu 
reprezentují, mezi nejdůležitějšími tren-
dovými odstíny. „Ozvěny přírody“ obo-
hacuje Conifer Green Supermatt, což 
je odstín reprezentující tmavě zelenou 
barvu jehličnanů. Tento výrazný zelený 
tón trumfuje svou hloubkou a elegancí. 
Ve spojení s přírodním dubovým dře-
vem nabídne příjemnou a harmonickou 
atmosféru. Mezi současnými novinkami 
se objevil také odstín Northen Lights 
Supermatt, neboli chladná, svůdná 
a přitom svěží barva polární záře tančící 
po obloze. Ve skupině přírodou inspi-
rovaných barev najdete rovněž odstín 
Wawe Blue, který smyslově připome-

ne šumění moře. Nabídku barev uzavírá 
něžně žlutá Peak Yellow Supermatt, 
jejíž matný odstín bude vynikat zejména 
v kombinaci s vysokým podílem bílé na-
příklad v kuchyních. 

Barevné inspirace trendového servisu 
RENOLIT Colour Road 18/19 najdete 
také na stránkách www.renolit.com.

Kontakt:

RENOLIT Tábor s.r.o.
Farského 888/15
CZ – 390 02 Tábor
e-mail: tabor@renolit.com
www.renolit.com

www.primeboard.pfleiderer.com

Pfleiderer PrimeBoard spojuje vysoce kvalitní 

lakovanou optiku, optimalní zpracovatelnost a dobrou 

zatížitelnost plochy. Jestli XTreme Matt nebo XTreme 

vysoký lesk: nová inovativní více vrstvá technologie laku 

zabezpečuje vysokou barevnou stálost a bezproblémové 

zpracování. Mnohostraně použitelná skrze optimální 

barevné spojení.

INSPIRATIONS 
CLOSE TO YOU

PFLEIDERER PRIMEBOARD
VYSOCE KVALITNÍ LAKOVANÁ DESKA 
V LESKU A MATU

http://www.renolit.com
http://www.primeboard.pfleiderer.com
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Pro docílení perfektní iluze

Je to pravé, nebo ne? Tuto otázku si čím 
dál častěji kladou dokonce i samotní od-
borníci, když mají před sebou povrch, 
který má vzhled dřeva nebo kamene. 
Specialista na hrany, firma Ostermann, 
nabízí ABS hrany imitující pravé dřevo 
nebo kov a tím drží krok s moderními 
trendy v interiérovém designu. Přidají-li 
se k tomu navíc různé povrchové struk-
tury lze pak už jen stěží rozpoznat rozdíl 
od pravého dřeva nebo kovu.

Realita

Komu ani to nestačí, tomu se u firmy 
Ostermann nabízí i další možnost. 

Specialista na hrany má totiž kromě 
neustále se rozšiřující nabídky hran 
z pravého dřeva také hrany s vrstvou 
z pravého hliníku. I v tomto případě lze 
vybírat z různých barev, povrchů a struk-
tur – individualitě a kreativitě se zkrátka 
meze nekladou.

Kdo odvážně kombinuje, 
ten má úspěch zaručen

Dřevěné a kovové dekory mají jedno 
společné: ve spojení dekoru a struktu-
ry působí obzvláště ušlechtile. Objeví-li 
se někde společně, zajistí nábytku trva-
lou krásu. Kombinace přirodního dřeva 
a moderní elegance kovu zde vytvářejí 
zcela zvláštní efekty.

Aby mohl stolař realizovat aktuální ná-
bytkové trendy individuálně a úsporně, 
dodává Ostermann své hrany již od dél-
ky jednoho metru a v libovolné šířce až 
do 100 mm.

Aby mohli truhláři následovat aktuální ná-
bytkové trendy ve spojování dřevěných 
a kovových dekorů a využít je při výrobě 
nábytku, najdou u firmy Ostermann 
široký výběr hran z ABS, melaminu, 
3D akrylátu a pravého dřeva s velkým 
množstvím různých struktur, ale i hrany 
s vrstvou z pravého hliníku.

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

Moderní a útulné 
v kombinacích dřeva a kovu

Žhavým trendem je kombinace různých materiálů – aktuálně k těm 
nejžádanějším patří kombinace dřeva a kovu. Zatímco dřevo dodá 
obytnému prostoru na útulnosti, kovové komponenty do něj vnesou 
moderní prvek. Firma Ostermann tady má hodně co nabídnout, a to 
díky svému širokému sortimentu hran v dekorech dřeva a kovu.

Kontakt:

Ostermann Česko spol. s r. o.
Lomnického 1705 / 9
CZ-140 00 Praha 4 - Nusle

VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
fax: +420 255 717 373
e-mail: prodej.cz@ostermann.eu
            prodej.sk@ostermann.eu

www.ostermann.eu

n a  v š e c h n y  h r a n y

n a  v š e c h n y  h r a n y

Aby mohl stolař realizovat aktuální nábytkové trendy individuálně a úsporně, dodává 
Ostermann své hrany již od délky jednoho metru a v libovolné šířce až do 100 mm

http://www.ostermann.eu
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Nábytkové kování Titus+

Závěsy T-type

Závěsy T-type
 � Rychlé upevnění ve 3 směrech „3 Way snap-on“
 � Tlumené dovírání „Confident Close“
 � Vysoké tolerance
 � Široký rozsah seřízení
 � Regulace tlumení

Zásuvky Tekform
 � Snadná montáž
 � Nosnost 40 kg
 � Moderní design
 � Standardní i vnitřní zásuvka
 � Bílá a šedá barva
 � Reling nebo skleněná nadstavba

Zásuvky Tekform

http://www.ddl.cz
http://www.kili.cz
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Pracovní stoly pro kutily i profesionály

Pozornost návštěvníků letošního veletrhu Pragoligna poutal mj. stá-
nek kutila a amatérského truhláře Rostislava Sahulky, který zde pre-
zentoval ucelenou řadu multifunkčního pracovního nábytku, různých 
pomůcek a přípravků pro práci v truhlářské dílně. Nábytek je podle 
slov jeho autora primárně určen pro kutily, nicméně některé prvky, 
které obsahuje, najdou své uplatnění i v profesionální truhlářské 
dílně. Pracovní nábytek je kompletně vyroben z multiplexu a tvoří 
ho multifunkční pracovní či montážní stoly a nástěnné organizéry.

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

Foto: autor

Rosťa, jak mu jeho přátelé a kamarádi 
říkají, je profesí obchodník. Po absolvo-
vání obchodní akademie se nějaký čas 
živil jako DJ, zvukař a osvětlovač, ozvu-
čovací a osvětlovací techniku zároveň 
pronajímal a v současné době ji i prodá-
vá. K práci se dřevem ale tíhnul odma-
lička. Jako malý kluk chodil k sousedovi 
– truhláři, který ho ve své dílně nechal 
zatloukat hřebíky do dřevěných odřezků, 
řezat ruční pilkou apod. Osud mu ale ži-
vot naplánoval jinak. Přesto jeho snem 
vždycky bylo mít vlastní truhlářskou dílnu. 
Tento sen si splnil poté, co si postavil 
rodinný domek s garáží. V ní místo auta 
zaparkoval formátovací pilu se spodní 
frézkou, ruční elektrické nářadí a další 
vybavení pro práci se dřevem. Jediné, 
co mu chybělo, byl kvalitní a multifunkční 
pracovní stůl. Klasickou truhlářskou hob-Multifunkční dřevěné pracovní stoly Rosti Sahulky vznikly na základě potřeby vybavit 

si vlastní dílnu

Hliníkové T-lišty stejně jako rastr otvorů slouží k uchycení různých přípravků a pomůcek
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lici nechtěl, a tak mu nezbylo nic jiného, 
než si stůl vyrobit svépomocí. A přistoupil 
k tomu s neuvěřitelnou invencí. Pravda, 
inspiraci zpočátku hledal kde jinde, 
než na internetu. Nápady a myšlenky 
ale s přibývající praxí začaly přicházet 
i samy a bylo jich mnohem více, než ko-
lik jich bylo možné vměstnat do jednoho 
stolu, a tak se zrodil kompletní ucelený 
program pracovního nábytku nejen pro 
amatéry, ale i pro profesionály. Se svými 
nápady se Rosťa Sahulka pochlubil na 
veletrhu Pragoligna, který se konal na 
Výstavišti v pražských Holešovicích od 
11. do 13. 10. 2018.

Multifunkční pracovní stoly

Základní konstrukce pracovního či 
montážního stolu, stejně jako všechny 
přípravky a doplňky, je vyrobena z přírod-
ního multiplexu tl. 21 mm. Pro pracovní 
desky autor zvolil multiplex tl. 27 mm 
s povrchovou melaminovou fólií. Nohy 
a pracovní desky stolů jsou opatřeny 
systémem otvorů o průměru 20 mm 
v rastru 96 mm. Tyto otvory slouží k uchy-
cení různých přípravků (podpěry, svěrky, 
stahováky, opěrné patky aj.), které jsou 
opatřeny válcovými čepy pro vložení do 
otvorů. Dalším důležitým funkčním prv-
kem jsou hliníkové T-lišty, zapuštěné ve 
vyfrézovaných drážkách v ploše pracovní 
desky a ve svislých lubech. Do těchto 
drážek se pomocí posuvných „kame-
nů“ zasouvají a prostřednictvím ručních 
šroubů upínají další přípravky a pomůc-
ky, jako jsou fixační prvky (šroubové či 
excentrické svěrky aj.), vodicí pravítka,  

Otvory v nohách mohou být využity např. 
k uchycení různých podpěr nahrazujících 
tzv. pachole při upínání dílců ve svislé 
poloze

Díky výměnným deskám s elektrickým ručním nářadím se stůl může proměnit ve 
spodní frézku…

Nejen kutilové, ale i profesionálové využijí univerzálnost montážního stolu se sys-
témem otvorů a T-drážek pro uchycení různých svislých či vodorovných svěrek, 
stahovacích přípravků pro lepení spárovky, rámečků různých tvarů apod.

…nebo zkracovací pilu s posuvným stolem a bočními nastavitelnými dorazy
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odkládací boxy, přídavné pracovní plo-
chy a mnoho dalších.
Bez využití není ani prostor pod stolem. 
Lze tam umístit např. vysavač či kompre-
sor, skříňku se zásuvkami pro ukládání 
elektrického ručního nářadí, přípravků 
apod., odkládací desku pro ukládání ma-
teriálu, systainerů s ručním nářadím atd.
Obzvláště kutilové pak ocení speciální 
úpravu pracovní desky, v jejíž ploše je 
vyříznut obdélníkový otvor s obvodo-
vou polodrážkou, určený pro výměnné 
desky osazené elektrickým ručním ná-
řadím (kotoučová či kmitací pila, fréz-
ka). To je k desce připevněno ze spodní 
strany, takže stůl lze jednoduchým úko-
nem změnit na stacionární kotoučovou 
pilu, pilu na tvarové řezání, spodní fréz-
ku, dlabačku. K jejich ovládání slouží 
přídavný spínač s bezpečnostním vypí-
načem vyvedený na vnější stranu stolu.
Nohy stolů mohou být na spodní stra-
ně podle potřeby opatřeny buď výškově 
stavitelnými patkami, nebo průmyslový-

mi otočnými kolečky s brzdou, zajišťují-
cími nábytku lepší mobilitu.
Alternativou tohoto dílenského prove-
dení je samostatná pracovní deska, 
která ve spojení např. se dvěma stabil-
ními „kozami“ může sloužit jako snadno 
přepravitelný pracovní stůl pro montáže 
na stavbách.
Škála možností využití multifunkčních 
stolů je tak široká, že jejich kompletní 
výčet není možný. Každý uživatel si na-
víc může tyto možnosti uzpůsobit podle 
svých vlastních potřeb. 

Nástěnný organizér

Nástěnný organizér je určen k uklá-
dání především ručního nářadí včetně 
elektrického, nástrojů, drobného spo-
třebního a spojovacího materiálu (vruty, 
šroubky, hřebíky, sponky) atd. Základní 
část organizéru tvoří perforovaná deska 
s rastrem montážních otvorů (ze zadní 
strany zapuštěných), olemovaná měl-

kým korpusem. Do otvorů se (ze zadní 
strany desky) pomocí šroubů přichytí 
závěsné lišty opatřené na zadní straně 
zapuštěnými maticemi. Horní plocha lišt 
je zkosená. Stejný tvar mají i lišty při-
pevněné stejným způsobem na zadní 
straně ukládacích prvků (poličky, od-
kládací boxy, závěsné moduly atd.). Ty 
jsou však svojí šikmou plochou otočené 
dolů, aby se mohly zavěsit na nosné lišty 
na desce.
Multifunkčnost organizéru spočívá v širo-
ké škále využití různých ukládacích prvků 
a jejich rozmístění v ploše desky podle 
individuálních potřeb uživatele.

Svislá svěrka s čepem pro zasunutí do 
otvoru

Vodorovná šroubová svěrka s rychloupínáním založeném na principu závitové zá-
padky

Nástěnný organizér Systém závěsných lišt

Více obrázků najdete 
v elektronické verzi článku 

na portálu

www.drevmag.com
v sekci TECHNOLOGIE
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Díky nové poloze základní vodicí desky 
rovnoběžně s osami vrtáků umožňuje 
inovovaná vrtačka i práci na ploše, nikoli 
jen na hraně (jako předchozí systém). 
To dovoluje řemeslníkovi opracovávat 
současně více dílců na sobě (stejně jako 
při použití frézky na lamelové spoje) bez 
rýsování a kolíkovacího přípravku.
Jednoduché přiložení v kombinaci s pa-
tentovaným dorazovým systémem s od-
pruženými dorazovými kolíky a rozsáhlým 
příslušenstvím umožňuje vytvářet přesné 
a stabilní kolíkové spoje v materiálech od 
tloušťky 18 mm.
Systém DDF 40 nabízí snadné intuitivní 
použití pro kvalitní a přesné spoje se 
standardními dřevěnými spojovacími ko-
líky o průměrem 6 až 12 mm. S novou 
dvouvřetenovou kolíkovačkou můžete 
vrtat otvory pro rohové spoje i spoje 
v ploše a dokonce i na šikmých (poko-
sových) plochách – to vše s přesností 
stacionárního stroje.

Vrtání začíná tak, že dorazový kolík v zák-
ladní desce se jednoduše přiloží k vnější 
hraně dílce a vyvrtá se první pár otvorů. 
V případě vrtání řady otvorů se dorazo-
vý kolík vloží do posledního vyvrtaného 
otvoru a vyvrtá se další dvojice otvorů.
Díky sklopné horní opěrné LA desce lze 
zpracovávat materiál od 14 mm. U poko-
sových spojů lze sklopnou desku plynule 
nastavovat v rozsahu od 0 do 90 stupňů. 
Aretace jsou přednastaveny v polohách 
22,5, 45 a 67,5 stupně. Sklopnou desku 
lze zcela jednoduše a přesně nastavit 
pomocí otočného kolečka a stupnice 
až do výšky 62 mm (vzdálenost od osy 
vrtáků). Běžné rozměry lze přednastavit 
pomocí revolverového dorazu. Pomocí 
otočné hlavice nastavení hloubky otvoru 
lze vybrat ze dvou hloubek vrtání. To šetří 
čas při použití opakovaně se střídajících 
hloubek vrtání (do hrany a do plochy).
Základní i sklopná deska mají množství 
úchytů pro použití přídavných dorazů. 

Díky důmyslnému příslušenství je kolí-
kovačka DDF 40 všestranným pomoc-
níkem, díky němuž se většinou obejdete 
bez rýsování a použití kolíkovacího pří-
pravku. Řady děr lze rychle a přesně vy-
tvářet se sadou přídavných dorazů ZAG 
a sadou bočních dorazů SA 320.

V roce 2001 společnost MAFELL vyvinula první ruční kolíkovací 
systém pro vrtání otvorů pro kolíkové spoje a montážních otvorů 
s roztečí 32 mm s označením DD 40. Nyní výrobce pod označením 
MAFELL DDF 40 představuje jeho výraznou inovaci, vycházející 
z původního principu dvouvřetenové vrtačky, nově však využívající 
princip ruční frézky na lamelové spoje.

Plochá, jednoduchá a přesná
dvouvřetenová kolíkovačka MAFELL DDF 40

MAFELL A.G.
Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf a.N.
Tel.: +420 724 027 178
Fax: +49 7423 812-102
E-Mail: jiri.odvarka@mafell.com
www.mafell.com

Nová dvouvřetenová kolíkovačka MAFELL DDF 40 se systé-
mem přídavných dorazů nabízí široké využití

Orientace základní vodicí desky rovnoběžně s osami vrtáků 
umožňuje pracovat i na ploše

http://www.mafell.com
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Nová verze obsahuje mnoho vylepšení, jako například gene-
rátor rotačních těles, skrývání objektů, návaznost textur 
nebo automatické rozmístění polic. Rovněž knihovna ma-
teriálů a nábytku je rozšířená o novou kuchyňskou řadu, dvířka 
Trachea, aktuální kolekci Egger nebo Kronospan Global 
Collection.

Hromadná záměna objektů

Mezi nejdůležitější změny patří možnost hromadné záměny prv-
ků v projektu. To přináší výrazné zrychlení práce projektanta. 
V celém projektu lze jedním kliknutím vyměnit všechny úchytky, 
panty, dvířka nebo i celé systémové zásuvky. Nahrazovaný 
prvek z knihovny se může rozměrově přizpůsobit původnímu 
prvku (platí pro náhradu dvířek nebo zásuvek) nebo zarovnat na 
předem určenou pozici v projektu v případě úchytek. Náhrada 
probíhá na základě společných identifikátorů určitých skupin 
objektů. Tyto identifikátory si uživatel během vytváření kniho-
ven může libovolně upravit, a tak přizpůsobit koncepci vlastní 
knihovny nábytku.

Panorama 3D

Panorama je nový způsob prezentace projektu zákazníkům. 
Návrhy již není nutné tisknout nebo vytvářet několik různých 
pohledů a posílat jako přílohy e-mailu. Nyní si vystačíte s jedním 
interaktivním 3D souborem panoramy. Panoramu si zákazník 
prohlídne v libovolném internetovém prohlížeči, v chytrém te-
lefonu, VR brýlích nebo ji můžete umístit na vlastní internetové 
stránky.

KRAY render

Další novinkou je KRAY render – doplňkový modul pro vytváření 
realistických vizualizací metodou ray tracing. Intuitivní rozhraní 
modulu KRAY umožňuje vyexportovat projekt z PRO100 do 
KRAY a generovat vizualizace, které dokonale simulují skuteč-
nost. Po vyexportování projektu můžeme dále bez omezení pra-
covat v PRO100 na stejném nebo novém projektu a samotný 
proces výpočtu vizualizace běží na pozadí na procesoru bez 
zatěžování grafické karty.
KRAY render rovněž umožňuje vytvářet 360° sférické obrázky 
pro prezentaci na sociálních sítích nebo 3D panoramy ve 
formátu HTML pro prezentaci na smartfonech.
Srdečně zveme k návštěvě našich internetových stránek 
pro100.cz nebo pro100.sk, na kterých najdete další in-
formace o nové verzi a rovněž inspirativní galerii vizualizací 
projektů. DEMO verze je volně ke stažení.

Kontakt:

PRO100 software, spol. s r.o.
ul. Vranovská 102, 614 00 Brno 
Czech Republic 
tel.: +420 545 245 707 
e-mail: info@pro100.cz

www.pro100.cz
www.pro100.sk

Program PRO100 je oblíbeným nástrojem návrhářů, výrobců a pro-
dejců nábytku. Aktuální verze PRO100 6 přináší množství nových 
nástrojů pomocných při vytváření nábytku a prezentací vašich 
projektů. Úplnou novinkou je externí rendrovací modul KRAY pro 
vytváření ještě kvalitnějších vizualizací.

Novinky v software PRO100 
pro výrobu nábytku a interiérový design

Novinky verze 6 + KRAY

http://www.pro100.cz


Vaša cesta k vyššej efektívnosti - s novou dátovou služ-
bou CAD / CAM umožňuje ešte jednoduchšie používať 
presné a aktuálne údaje pre plánovanie a výrobu.

Online - konfigurátor výrobkov podporuje ich výber a ob-
jednávanie, a poskytuje rozsiahle informácie o výrobkoch.

S podporou E-Services ponúka Blum 
mnohé online aplikácie. Poskytuje 
množstvo opatrení na podporu uvedenia 
výrobku na trh pod názvom Marketing 
Information Service a podrobné 
informácie o výrobku, s popisom Pro-
duct Information Service. E-services
je k dispozícii bezplatne. Brožúry, 
obrázky výrobkov, filmy, technické listy  

sú k dispozícii počas celého dňa. 
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vnútornými prvkami, individuálne a podľa 
požadovanej situácie. Výsledkom je 
aktuálny kusovník kovania, ktorý sa môže 
vkladať do „mojich projektov“. Zákazníci 
profitujú aj z doplnkových funkcií, ako sú 
CAD-data v 3-D formátoch, zložka s ob-
jednávkami, jednoduché výpočtové 
pomôcky a integrované vyhľadávanie 
jednotlivých výrobkov. 

Digitálna podpora plánovania, výberu, objednania a uvedenia na trh

Blum poskytuje 
rozsiahly online servis 
pre spracovateľov

Rakúsky výrobca nábytkového kovania 
Blum má množstvo využiteľných aplikácií, 
s ktorými môže veľmi dobre podporiť rôzne 
procesy – od presného plánovania až po 
efektívne uplatnenie na trhu. S prihliad-
nutím na požiadanky zákazníka, rýchlo, 
na pár klikov a počas celého dňa. 

S praktickými online aplikáciami a premysleným plánovacím softvérom chce Blum 
zjednodušiť projektovania nábytku, objednanie správnych kovaní, ale aj predaj samot-
ného nábytku. Preto vytvoril rakúsky výrobca nábytkového kovania svojim zákazníkom 
premyslený servisný balík, ktorý urobí prácu pri výrobe nábytku efektívnou, bezpečnou 
a jednoduchou.

▬ E-Services – informácie o výrob-
koch, uvádzanie na trh a ešte viac

▬ Online - konfigurátor výrobkov -
znamená urobiť konfiguráciu veľmi 
jednoducho

S touto ponukou servisu môžete zo-
staviť komplexné riešenia, ako napr. 
kompletný čelný výsuv aj so správnymi 

Registrovaní zákazníci a pratneri môžu 
svoje riešenia uložiť cez nákupný kôš 
na prípadné opätovné použitie. Cez roz-
hranie môžu svoje objednávky jedno-
ducho a komfortne preniesť svojmu 
predajcovi kovania. S konfigurátorom 
výrobkov dostáva výrobca ku kovaniam 
Blum komfortný vyhľadávač a pomôcku 
na objednávanie a to počas celého dňa. 

▬ Veľký funkčný rozsah pri registrácii

a informácie k následnému spracovaniu 

http://www.blum.com
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LEITZ jako největší světový výrobce ná-
strojových systémů pro dřevozpracující 
průmysl si uvědomuje, že nové moder-
ní nástroje přinesou konečným uživa-
telům své výhody jen tehdy, pokud se 
budou používat ve správných řezných 
podmínkách a jen pro aplikace na které 
jsou určeny. Z tohoto důvodu vytvořil 
Leitz dvě technologická centra v ně-
meckém Oberkochenu a rakouském 
Riedau, do kterých můžou přicházet 
zákazníci v doprovodu svých lokálních 
Leitz technických poradců, aby spo-
lečně prodiskutovali a navrhli řešení 
připravovaných projektů pro nástrojo-
vé osazení kompletních výrobních linek 
a strojních celků. Nejčastěji se jedná 
o přípravu výroby nových okenních 
a dveřních profilů nebo kompletní vyba-
vení linky na opracování plošných ná-
bytkových dílců. Vypracování projektu 
začíná přesnou definicí strojního zaříze-
ní a jeho parametrů. Velkou pomocí pro 
zákazníky jsou pracovní kontakty Leitz 
se všemi předními světovými výrobci 
strojů, takže na základě výrobního čísla 
nebo teprve čísla objednávky si Leitz 
dokáže tyto informace obstarat. Kromě 
jednotlivých výkresů nástrojů v elektro-

nické formě Leitz vypracovává také tzv. 
technologické výkresy, které informují 
uživatele o množství jednotlivých ope-
rací, potřebných k výrobě zadané profi-
lace. Velká pozornost je také věnována 
způsobu upnutí nástrojů. Leitz nabízí 
celou škálu od konvenčního upínání, 
hydro upínání až po dnes nejkvalitnější 
tepelné upínání nástrojových systémů. 
Moderní výrobní aplikace v dřevozpra-
cujícím průmyslu stále více vyžadují 

nejenom předfrézovací a dokončova-
cí operace, ale také splitování jednot-
livých frézovacích úkonů. A právě tady 
má Leitz možnost prokázat své boha-
té zkušenosti a navrhnout zákazníkovi 
vždy co nejefektivnější návrh jeho výro-
by s ohledem na její velikost a množství 
jednotlivých druhů produktů.

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

Jedná se o jedinečný stroj typu „all-
-in-one“ (vše v jednom) s revolučními 
systémy DDT System a Bar Nesting®, 
které umožňují kompletní obrábění na 5 
stranách dílce včetně řezání. K2 920 
je automatický vyvrtávací stroj s průcho-
zím vrtáním zespodu a automatickým 
návratem kusu k operátorovi a s pra-
covní plochou (osa Y) 920 mm.
Většina operací nevyžaduje žádné na-
stavení času využitím unikátního D-D-T 
(Double dynamic transport). Tento re-
gistrovaný systém se skládá ze dvou 
kleštin, které nepřetržitě drží mate riál 
na místě během různých operací. 
Toto také umožňuje specializovaný 
software pro optimalizaci pracovních 
cyklů – jako nesting, ale s výhodou, 
že je možné vyvrtat vodorovné otvory 
bez nutnosti demontáže obrobku pro 
další operaci, což je hlavní nevýhoda 
u některých systémů nesting. 
K2 920 dokáže formátovat dílce a vy-
tvářet konstrukční otvory v horizontál-
ním a vertikálním směru z jednoho pásu 

a g l o m e -
rovaného 
materiálu. 
V  s t a n -
d a r d n í 
výbavě je 
osazený 9 
ver tikální-
mi vrtacími 
vřeteny, 6 
horizontál-
ními vřete-
ny v osách 
X a Y, jed-
n o t k o u 
p i lového 
k o t o u č e 
ø 100 mm pro funkci 
drážkování a samozřejmě výkonným 
3,3kW frézovacím elektrovřetenem. 
K2 920 je ideální řešení pro malé 
a střední firmy s omezeným rozpoč-
tem a omezenou skladovací kapa-
citou, stejně jako pro velké společ-
nosti, které potřebují snížit náklady 

typické pro velké 
CNC stroje. Díky malé 
velikosti můžete ušetřit cenný prostor 
ve vaší dílně a vytvořit lepší pracovní 
podmínky.

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

CNC frézovací a vrtací stroj Vitap K2 920

LEITZ engineering – nová přidaná hodnota k nákupu nástrojů

pro funkci typické pro velké 

http://www.leitz.org
http://www.braz.cz
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Každý chce přizpůsobit plochy ve svém domě vlastnímu 
stylu a potřebám. To můžeme zajistit novým produktem 
Bluefin Pure-Concrete: skutečným betonem, který lze 
nastříkat. Charakteristická surová elegance se také odrá-
ží v označení odstínů: černý panter, železný slon, hnědý 
sokol, útesový žralok, sněžný leopard nebo bílý vlk – tyto 
odstíny učiní jedinečným každý kus nábytku!

Speciální vlastnosti
 Autentický povrch betonu
 Široká použitelnost, ideální pro kuchyň a obývací pokoje
 Snadná aplikace
 Vysoká elasticita díky vyztužení vlákny
 Vysoká chemická odolnost

Výrobce: ADLER-Werk Lackfabrik Schwaz, Rakousko
Prodejce: ADLER Česko s.r.o. a ADLER Slovensko s.r.o.

BLUEFIN PURE-CONCRETE – pravý stříkaný beton

Ostermann nabízí bohatý výběr ABS 
hran s dekorem betonu. Díky rostou-
cí poptávce po hranách s povrchem 
v „Industriálním stylu“ byl tento už tak 
široký sortiment v poslední době zno-
vu výrazně rozšířen.
Není beton jako beton. Podle požado-
vaných vlastností materiálu 
se liší beton svou jemností 
(podílem jemných částic) 
a tím pochopitelně i bar-
vou. Struktura povrchu 
betonu je navíc závislá na 
povrchu licí formy a na dal-
ším zpracování. A tak není divu, kolik 
různých povrchů a dekorů betonu se 
mezi výrobci najde. A aby dokázal 
Ostermann držet krok s touto pestrou 
nabídkou, dodává nyní už více než 20 
různých ABS hran v imitaci betonu.

Novinka: ABS hrana Chicago 
Concrete světle šedá
Příkladem za všechny z celé té ple-
jády novinek je nábytková hrana od 
Ostermanna ABS hrana Chicago 
Concrete světle šedá. Její vzor vytvořili 
odborníci z firmy Ostermann tak, aby 
ladil s povrchem EGGER F 186 ST9 
Chicago Concrete světle šedý. Hrana 
je k dostání v šířkách 23, 33, 43 a 100 
mm a v tloušťkách 1 a 2 mm. Zkrátka 
nepřijde ani ten, kdo má raději tmavší 
odstíny betonového povrchu, pro-
tože u nás pro něj máme uvedenou 
hranu ve stejných rozměrech i pro 

povrch Chicago 
Concrete tmavě šedý.

Mnoho dalších novinek
Díky hranám Loft Beton, Smooth 
Concrete a Smooth Concrete brown 
přicházejí na trh 3 další nové dekory 
imitující beton s povrchem miniperlič-
ka. Pro hladké nebo broušené betono-
vé povrchy zařadil Ostermann do své-
ho sortimentu hrany Dark Atelier, Light 
Atelier a Cemento Apolo. K dekorům 
imitujícím beton s reliéfem kamene ladí 
nové hrany Beton přírodní, Beton šedý 
Imitat, Beton antracit Imitat, Claystone 
šedý a Claystone bílý. Všechny hrany 
jsou k dostání v šířkách 23, 33, 43 
a 100 mm a v tloušťkách 2 a/nebo 
1 mm. Specialista na hrany na přání 
rád nařeže hrany 100 mm na jakou-
koliv libovolnou šířku.

Hrany v libovolné délce od 1 metru
U nábytkových hran s trendovými 
dekory se vždy vyplatí objednávat po 
metrech. Lze se tak vyhnout nepotřeb-
ným zbytkům a ušetřit drahé náklady 
za skladování. Ten, kdo navíc nakupu-
je u Ostemanna online, nejenže hleda-
nou hranu najde snadno a rychle, ale 
dostane i slevu ve výši 2 % na nákup 
přes e-shop. Zboží skladem objedna-
né do 16 hodin odesíláme ještě ten 
samý den.

Výrobce: Rudolf Ostermann GmbH
Prodejce: Ostermann Česko spol. s r. o. 

Nové nábytkové hrany v žádané imitaci betonu

Ostermann nabízí bohatý výběr ABS 
hran s dekorem betonu. Díky rostou-
cí poptávce po hranách s povrchem 

„Industriálním stylu“ byl tento už tak 
široký sortiment v poslední době zno

Není beton jako beton. Podle požado
vaných vlastností materiálu 

povrchu licí formy a na dal-
ším zpracování. A tak není divu, kolik 
různých povrchů a dekorů betonu se 
mezi výrobci najde. A aby dokázal 
Ostermann držet krok s touto pestrou 

Concrete tmavě šedý.

Nové nábytkové hrany v žádané imitaci betonu

Ostermann nabízí bohatý výběr ABS 
hran s dekorem betonu. Díky rostou-
cí poptávce po hranách s povrchem 

„Industriálním stylu“ byl tento už tak 
široký sortiment v poslední době zno-

Není beton jako beton. Podle požado-

ším zpracování. A tak není divu, kolik 
různých povrchů a dekorů betonu se 
mezi výrobci najde. A aby dokázal 

povrch Chicago 
Concrete tmavě šedý.

http://www.adlercesko.cz
http://www.ostermann.eu
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Aby měli zákazníci značky RENOLIT 
čas připravit se na nové barevné tren-
dy a mít tak k dispozici produkty, kte-
ré se budou zákazníkům líbit, připra-
vuje pro ně firma každoročně službu 
Trendservis Colour Road. Ta vychází 
ze spolupráce firmy RENOLIT s před-
ními designéry po celém světě a díky ní 
mají trendoví specialisté značky náskok 
při výběru nových odstínů pro všech-
ny aplikační oblasti a výběrů možností 
jejich barevných aplikací v interiérech.
Letošní novinkou kolekce Colour 
Road 2018/19 je barva Vibration. 
Jedinečný tón fialové barvy se svůdnou 
připomínkou kreativity a mysticis mu, 
je velmi sytý na površích a moderní 
ve svém ztvárnění. Vzhledem ke své 
tajemnosti je tento odstín často po-
pisován jako záhadný a podněcující 
fantazii. Je to odstín nejpronikavějších 
myšlenek a nápadů. Historicky se jed-
ná o barvu svrchovanosti a královské 
důstojnosti. Kdysi vzácný a drahý 
pigment má ale stále ještě vybraný 
rodokmen. Díky sloučení sebejisté 
rovnováhy modré a mohutné energie 
červené pulsuje Vibration Supermatt 
svěžestí a celkovou vitalitou. Fialová se 
objevuje u leteckých společností i na 
módních molech. Jednobarevné celky 
nabídnou unikátní estetický styl, zatím-
co jednotlivý kus vyjádří osobní sílu.
Můžete vstoupit do interiéru ozdobené-
ho odstínem, který vás obklopí komfor-
tem a novým stylovým významem. Od 
potahů ke zdem, od zdůraznění jednot-
livých prvků až po nábytek – Vibration 
Supermatt ukáže všechny své kvali-
ty, aby byl vytvořen silný i mystifikující 

prostor. Vibration přináší zcela nové 
významy díky speciálním povrchům 
a materiálům. Barva a matný povrch 
vás navnadí, přinesou tajemnost ná-
znaků a komplexnost na jakémkoli ma-
teriálu či výrobku. Vibration redefinuje 
modernost textilních materiálů, jako 

jsou samet nebo vlna, a předvádí zdr-
ženlivou energii na materiálech, jako 
jsou kůže, kov a plast. Bez ohledu na 
materiál vytváří Vibration Supermatt 
moderní barevné rozhraní.
Výrobce: RENOLIT SE
Prodejce: RENOLIT Tábor s.r.o.

Vibration udělá váš interiér nevšedním

Využijte EGGER Službu přířezu hran 
na požadovanou šířku dle Vašich indi-
viduálních potřeb. Tato služba je k dis-
pozici u všech dekorů hran dostupných 
v tloušť kách 0,8 mm, 1 mm a 2 mm. 
V praxi to funguje tak, že roli o délce 
75 m a šířce 100 mm nařežeme na 
požadované šířky. Počet řezů, ani šíř-
ky hran nemají vliv na cenu. Jedinou 
podmínkou je koupě celé role o délce 
75 m a šířce 100 mm. Více informací 
ke „Službě přířezu na šířku“ najdete 
na www.egger.com/sluzba-prirezu-na-
-sirku. Poskytovatel služby: EGGER CZ s.r.o.

EGGER Služba přířezu na šířku

http://www.renolit.com
http://www.egger.com
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Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

  více informací na 
 www.drevoobchod.cz

 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 003
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov - Oldřichov 227, tel. 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 602 233 371

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Tovární 5954, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda), tel. 378 139 135

http://www.imaczech.cz
http://www.drevoobchod.cz
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Korpusy spojené svorkami

Skladebný úložný systém dánské 
společnosti Muuto, jehož autorem 
je Julien De Smedt, je založen na 
principu jednoduchých skříněk tří 
velikostí, přičemž rozměry korpusů 
jsou násobky základního rozměru 
218 mm: 218x436 mm, 436x436 mm 
a 654x436 mm. Hloubka korpusů je 
jednotná 350 mm. Korpusy mohou 
být buď otevřené, nebo opatřené vlo-
ženými dveřmi. Skříňky lze skládat na 
sebe a vedle sebe v libovolné poloze, 
tzn. horizontálně (naležato) i vertikálně 
(nastojato), těsně k sobě anebo s od- 

Variabilní úložný nábytek

Variabilita je ze strany zákazníka jednou z preferovaných vlastností u současného moderního nábytku. 
Umožňuje např. při použití typizovaných prvků vytvářet různé variace a sestavy podle dispozičních 
možností prostoru a podle představ uživatele bez nutnosti přistupovat k atypické výrobě. Vedle 
toho nabízí i možnost dodatečných změn v uspořádání sestavy. O tom, že se jedná o dlouhodobý 
trend, se přesvědčujeme např. při pravidelných návštěvách zahraničních veletrhů. Každý rok jsou 
zde prezentovány systémy přinášející zajímavé, neotřelé nápady.

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

Stabilitu sestavy zajišťují ocelové svorky, kterými se sousední korpusy spojují

Skladebný úložný systém dánské společnosti Muuto



DM 11/2018 27

konstrukce
stupem, čímž v sestavě vytvoříme ote-
vřený úložný prostor. Skříňky lze stavět 
přímo na podlahu anebo na 200 mm 
vysokou podnož, kterou výrobce nabízí 
v jednotné šířce 1310 mm i hloubce 
350 mm. Sestava může být na koncích 
buď zarovnaná s konci podnože (resp. 
podnoží, použije-li se více podnoží pro 
širší sestavu), anebo může přes konce 
podnože přesahovat.
K zajištění stability celé sestavy slou-
ží malé ocelové svorky ve tvaru „U“ 
o rozměru 40x40x24 mm, dokončené 
práškovou povrchovou úpravou a na 
vnitřních plochách opatřené pryžovou 
vrstvou. Svorky se nasazují přes přední 
hrany dvou sousedních korpusů, a tím 
je stahují k sobě.
Skříňky i podnož jsou vyrobeny z MDF 
dokončené buď třemi vrstvami pigmen-
tového PU laku (v provedení bílá, světle 
šedá, šedá), nebo dubovou dýhou v pří-
rodním provedení.

Moduly posuvně uložené 
na sobě

Jiný princip variabilního úložného ná-
bytku představují systémy skříněk ulo-
žených na sobě tak, že na jedné straně 
jsou zajištěny proti vzájemnému pohybu 
ve směru hloubky korpusů, na druhé 
straně ale umožňují libovolný pohyb 
ve směru šířky korpusů. Tím nabízí 
takřka neomezenou možnost vytvářet 
různě široké a různě vysoké sestavy. 
Tyto možnosti jsou dále rozšiřovány 
nabídkou modulů různých velikostí. Na 
ukázku jsme vybrali systémy od tří vý-
robců, které se od sebe liší použitým 
materiálem i většími či menšími rozdíly 
v konstrukci.

Německá firma Pure Position zvolila 
pro svůj dětský regálový systém s ná-
zvem „brick for kids“ (cihla pro děti) 
jako základní materiál březový multi-
plex v přírodním provedení nebo s ba-
revným povrchovým HPL laminátem. 
Systém se skládá ze dvou základních 
modulů – otevřených skříněk s šířkou 
80 cm a ve dvou výškách (20 a 40 cm). 
Každý z těchto modulů má dvě varian-
ty: buď je na přední a zadní straně 
opatřen rámečkem přesahujícím vnější 
konturu korpusu, nebo je bez rámeč-
ků. Při vytváření sestavy se dodržuje 
základní pravidlo, že ve vodorovném 
směru se vedle sebe skládají moduly 
vždy stejné varianty (buď s rámečky 
nebo bez nich) a při skládání na sebe 
se obě varianty pravidelně střídají. Díky 
tomu jsou jednotlivé moduly zajištěny 

proti pohybu ve směru hloub ky sesta-
vy. Rámečky zároveň slouží jako vodicí 
lišty, umožňující vodorovné posouvání 
modulů v sestavě ve směru její šířky. 
Rámečky přesahují vnější konturu 
korpusu o tloušťku multiplexu, takže 
překrývají čelní hrany obou na sobě 
ležících korpusů. Vnější rohy rámečků 
jsou zakulacené, což opticky rámečky 
zvýrazňuje a zároveň „změkčuje“ jejich 
vzhled.
Součástí systému jsou dále multiplexo-
vé krabice, které se vkládají do korpusů 
a slouží jako zásuvky, respektive úložné 
boxy.

Podobný systém představila i německá 
společnost Müller Möbelwerkstätten. 
Materiál použila stejný – březový multi-
plex s barevnou povrchovou úpravou, 
drobné rozdíly jsou pouze v konstrukci. 
Přední a zadní rámečky jsou vyříznuty 
z jednoho kusu multiplexu, zatímco 
předchozí výrobce je má zhotovené 
z lišt. Vnější rohy jsou v tomto případě 
ostré, zatímco zakulacené jsou vni-
třní rohy. Rámečky jsou po stranách 
a nahoře zároveň s korpusem, pouze 
na spodní straně korpus přesahují. To 
umožnilo typový počet modulů zredu-
kovat pouze na jeden. Aby bylo možné 

Dětský regálový systém „brick for kids“ německé firmy Pure Position, založený na 
dvou skříňkových modulech s vodicími rámečky nebo bez nich
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stohovat moduly na sebe s požadova-
ným efektem, tedy aby spodní přesahy 
rámečků na horních skříňkách překryly 
horní hrany spodních skříněk, musí cel-
ková hloubka na horní straně modulu 
(včetně rámečků) odpovídat světlé 
hloub ce na spodní straně modulu (mezi 
rámečky). Toho výrobce docílil tak, že 
boky korpusů jsou kónické a směrem 
nahoru se zužují.

Francouzská společnost Parisot, jeden 
z největších evropských výrobců nábyt-
ku z laminované DTD, použila tento ma-
teriál poněkud neobvyklým způsobem 
i u svého regálového systému Smart 
Storage. Systém se skládá ze 4 typů 
skříněk s jednotnou výškou 310 mm 
a hloubkou 400 mm v šířkách 1200, 
800, 600 a 400 mm a ze dvou doplň-
kových desek délky 1200 a 400 mm. 
Korpusy skříněk jsou řešeny tak, že 
boky jsou vsazené mezi půdou a dnem. 
V horní části každé skříňky je umístěna 
přední a zadní lišta s otočeným a dva-
krát zalomeným L-profilem. Tyto lišty 
společně s půdou skříňky vytváří jakousi 
rybinovou drážku. Dna skříněk mají obě 

Regálový systém německé společnosti Müller Möbelwerkstätten je založen na kónickém tvaru, který umožňuje skládat skříňky 
se spodním přesahem na sebe

Skříňky jsou konstrukčně řešeny tak, že 
na horní straně mají vytvořenu rybinovou 
drážku a na dnu rybinový svlak. To umož-
ňuje jejich spojování ve svislém směru

Regálový systém Smart Storage fran-
couzské společnosti Parisot
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podélné hrany částečně zkosené, takže mají podobu rybi-
nového svlaku. Při skládání sestavy se dna horních skříněk 
zasouvají do rybinových drážek na horní straně spodních 
skříněk. Rybinové vedení jednak umožňuje libovolný horizon-
tální posuv skříněk v sestavě, zároveň ale jednotlivé moduly 
zajišťuje proti nežádoucímu pohybu ve směru hloubky, ale 
i ve svislém směru.
Doplňkové desky, které mají rovněž obě podélné hrany zko-
sené, se používají na ukončení horní strany sestavy nebo 
na vytvoření volného úložného prostoru mezi skříňkovými 
moduly.
Skříňky výrobce nabízí v provedení plně otevřené (bez zad, 
přičemž stabilitu korpusu zajišťuje výztužná podélná mezi-
stěna), oboustranně opatřené sklopnými dveřmi nebo s obou-
stranně výsuvnou zásuvkou. To umožňuje vytvářet sestavy 
umístěné volně v prostoru (např. pro přepažení místnosti) 
s úložným prostorem dostupným z obou stran.

Společnou výhodou všech tří představených systémů je to, 
že při sestavování jednotlivých modulů k sobě není zapotřebí 
žádné spojovací kování a tudíž ani nářadí.

Skříňky systému Smart Storage jsou buď plně otevřené, na 
obou stranách opatřené sklopnými dveřmi nebo oboustranně 
výsuvnými zásuvkami

http://www.braz.cz
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Kto je les dnes?

Mäkké chrbty zelených ihličnatých plôch pôsobia upokojujúco, až 
odzbrojujúco. Pastva pre oči i uši, celého ducha! Živý organizmus, 
ktorý dokáže divy. Prichýli, pohladí, ukryje, ochráni, ozdraví, po-
vzbudí. Keď sám je zdravý. Keď ho nič nekvári. Keď mu neubližujú 
zvnútra či zvonka. Prežije veky, dožije sa staroby i omladenia. Keď 
mu nepolámu ruky, nohy. Keď sa mu nezavŕtajú pod kožu, keď mu 
tak neprerušia tepny plné živice a života. Keď ho nezoderú, keď ho 
nepodpália, keď sa oň spoľahlivo a zodpovedne postarajú, ošetria, 
pofúkajú boliestku i priložia ochranný prostriedok na otvorenú ranu. 

Dáte si plombovať zuby murárovi? (veď 
aj on sa vyzná vo výplniach) 
Dovolíte, aby vám plastiku robil inšta-
latér? (pozná, ako idú vedenia a rúrky)
Aby vám zlomenú ruku ošetril – nebodaj 
– drevorubač? (čo ten sa už nalámal 
a narovnával...)
Aby vám slepé črevo operoval vrátnik, 
či spisovateľ? (to je také jednoduché, 
že to zvládnu)
A ak sa to nepodarí, bude vás posielať 
k odborníkovi s argumentom, že veď 
on chcel iba pomôcť a nevedel, že vám 
ublíži...

Absurdné! Alebo nie až tak celkom? 
Ospravedlňujem sa čitateľovi za pod-
súvanie intelektuálne zdanlivo nekom-
petentných tvrdení, ktoré môžu urážať 
jeho intelekt v tomto médiu. Nedá sa 
však inak, než expresívne a emotívne 
vybuchnúť pri téme, ktorá dnes mediál-
ne masíruje odbornú – a čo horšie: laic-
kú verejnosť všetkými možnými i nemož-
nými argumentmi a pseudoargumentmi. 
A pritom nám všetkým ide – vraj – o to 
isté. O zdravý a životaschopný les, ktorý 
dokáže všetko to, o čom hovorí úvod 
tohto písania. Argumentačné diskusie 

sa, žiaľ, zacyklili. Ako keby sa jedna 
i druhá strana barikády prestali navzá-
jom počúvať. Utiahli sa do zákopov 
a odtiaľ vyťahujú zbrane ťažkého kalib-
ru, ktorými protivníka zastrašujú, pália 
hlava-nehlava. A zákopy sú hlboké, 
dlhé, tiahnu sa od východu na západ, 
od severu na juh. V lese i mimo neho. 
Neberú ohľad na to jediné, čoho máme 
nedostatok – a to je čas. Čas, kedy je 
ešte možné čo-to zachrániť, ochrániť, 
ošetriť. Namiesto toho prijímajú okam-
žité riešenia, pripravujú dlho dobé stra-
tégie, fixujú zlé rozhodnutia, nezvratne 
likvidujú aj to, čo doteraz fungovalo. 
A čo je horšie – manipulujú emóciami, 
účelovo používajú čiastkové informácie. 
A koniec v nedohľadne.

Akurát koniec lesa sa blíži. Vďaka a aj 
napriek snahe zachrániť ho.

Autor sa snažil zosumarizovať niekto-
ré stanoviská, ktoré mu boli dostup-
né (v čase uzávierky tohto vydania 
Drevárskeho magazínu) ako reakcia 
na snahu o novelizáciu pravidiel ochra-
ny prírody a krajiny na Slovensku. Bez 
nároku na hodnotenie ich správnosti 
a legitímnosti ich ponúka čitateľovi na 
vlastný úsudok. S plným vedomím tvrde-
nia, že je nevyhnutné sa vrátiť k triezvym 
a overeným argumentom bez emócií 
a efektívne spoločne uvažovať nad tr-
valo udržateľnými opatreniami, ktoré 
zvrátia likvidáciu stáročiami overených 
postupov pri hospodárení v lesoch na 
území Slovenska.

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR

Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk

Plošné odumieranie smrečín v dôsledku podkôrnikovej kalamity ohrozuje najlesna-
tejšie regióny Kysúc, Oravy, Nízkych Tatier a Spiša. Foto: Dr. Anton Mrník
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Zväz spracovateľov dreva 
Slovenskej republiky (ZSD SR)

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej re-
publiky (ZSD SR) ako legitímny zástupca 
záujmov drevospracujúceho a nábytkár-
skeho priemyslu na Slovensku so zne-
pokojením zaregistroval návrh novely 
zákona č. 543/2002 o ochrane prírody 
a krajiny z dielna Ministerstva životného 
prostredia SR. 
Vychádzajúc z poznatkov práce Inštitútu 
environmentálnej politiky Ministerstva ži-
votného prostredia Slovenskej republiky, 
ktorý významne zľahčuje dopady navrho-
vaných rozsahov bezzásahových chrá-
nených území, alebo prírode blízkym 
hospodárením na rozsiahlych plochách 
lesov Slovenska máme obavy, aby pro-
cesy posúdenia vplyvov na podnikateľ-
ské prostredie, sociálne vplyvy a verej-
né financie neboli formálne, povrchné. 
Obávame sa, že navrhovaná podoba 
novely zákona v žiadnom prípade nebe-
rie ohľad na všetky súvislosti pri využívaní 
obnoviteľnej suroviny – dreva. 
Sme presvedčení, že pri dokonalej 
kontrole a prísnom dodržiavaní všetkým 
doteraz platných zákonných predpisov, 
ktorými sa má riadiť hospodárenie v le-
soch na území SR dosiahneme úspeš-
nú ochranu kvality životného prostredia 
a trvalo udržateľný rozvoj obnoviteľného 
hospodárenia v lesoch. Pripomíname, 
že Vláda SR 21. 8. 2013 prijala Národný 
program využitia poten ciálu dreva 
v Slovenskej republike (NPVPD SR) 
a aj jeho Akčný plán. Dôsledné plnenie 
úloh z tohto plánu pomaly prináša prvé 
ovocie v dosiahnutí strategických cieľov 
NPVPD SR, ktoré jednoznačne napĺňajú 
zámer trvalo obnoviteľného hospodáre-
nia v lesoch Slovenska v záujme ochrany 
prírody a krajiny. Podľa nášho názoru sa 
pripravovanou zmenou zákona okliešti 
právomoc doterajších hospodárov 
a vlastníkov lesov a tým sa podstatne zní-
ži objem i dostupnosť obnoviteľnej stra-
tegickej suroviny – dreva pre slovenské 
drevo spracujúce subjekty.
Vzhľadom na to, že predkladateľ návrhu 
zákona nekonzultoval predkladaný mate-
riál so všetkými zainteresovanými subjekt-
mi, ktoré pocítia dopad pripravovaných 

zmien, opierame našu argumentáciu len 
o nám dostupné podklady, ktoré sme 
čerpali z údajov Národného lesníckeho 
centra a Slovenskej lesníckej komory.
1 m3 spracovaného surového dreva 
predstavuje:

 pre subjekty drevospracujúceho prie-
myslu tržby a výnosy vo výške 443,83 
€/m3

 pridanú hodnotu vo výške 160,28 
€/m3 (hrubá pridaná hodnota), resp. 
118,39 €/m3 (čistá pridaná hodnota)

 zisk z hospodárenia vo výške 18,74 
€/m3

 pre štát, vyššie územné celky, mestá 
a obce príjem 41,84 €/m3 na daniach,

 sociálne a zdravotné odvody vo výške 
31,34 €/m3

 osobné náklady vrátane čistého príj-
mu SZČO vo výške 76,71 €/m3

 vo vyjadrení pracovných miest to pred-
stavuje 7,38 pracovníka na 1000 m3 
spracovaného surového dreva, resp. 
5,77 zamestnanca na 1000 m3 spra-
covaného surového dreva

Celková strata, ktorá postihne lesnícky 
a drevársky komplex na základe pripra-
vovaných materiálov Ministerstva život-
ného prostredia SR predstavuje: 

 Ročný výpadok 810 tis. m3 ťažby 
surového dreva

 Dopady: zníženie výnosov LH o 90 
mil. eur a DSP o 325 mil. eur

 Výpadok na daniach 36,3 mil. eur 
ročne, a sociálnych a zdravotných 
odvodoch 28,8 mil. eur,

 Strata 7200 pracovných miest 
v lesnícko-drevárskom sektore

 Náhrady za obmedzenie bežného 
obhospodarovania 15 mil. eur ročne 
a náklady na ochranné opatrenia cca 
1,4 mil. eur

 Ťažko vyčísliteľné straty vyplývajúce 
z rozšírenia kôrovcovej kalamity z na-
vrhovaných bezzásahových území na 
hospodársky využívané lesy výrazným 
poklesom kvality, ktoré taktiež zne-
možní použitie v DSP.

Pripomíname, že v lesnícko-drevárskom 
komplexe pracuje na Slovensku priamo 
alebo nepriamo takmer 70 tisíc ľudí. 
Preto sa oprávnene obávame, že môže 
dôjsť k dramatickému ohrozeniu zamest-
nanosti v lesnícko-drevárskom sektore. 
Je to o to nebezpečnejšie, že sú takýmto 
spôsobom ohrozené pracovné miesta 
v prevažnej miere v odľahlých regiónoch 
Slovenska, kde je drevospracujúci prie-
mysel primárne často jediným zdrojom 
obživy pre celé rodiny.

V ZSD SR sme presvedčení, že najprv 
je potrebné prehodnotiť existujúce úze-
mia v slovenských národných parkov 
podľa európskych kritérií a tak chrániť 
to, čo má skutočne význam.
Vyzývame preto všetky zodpovedné 
a kompetentné inštitúcie, aby k tejto 
téme najprv viedli poctivý dialóg a až po 
posúdení všetkých odborných argumen-
tov predložili návrh, ktorý nebude odtrh-
nutý od reality a bude zohľadňovať nielen 
jednostranné ochranárske hľadisko.

Zväz celulózo-papierenského 
priemyslu (ZCPP)

Je potrebné skonštatovať, že návrh zá-
kona o ochrane prírody sa spracovate-
ľov dreva dotýka vo väčšine paragrafov 
nepriamo, cez jeho dodávateľov dreva 
a služieb a obmedzenia, ktoré pre nich 
z daného návrhu zákona vyplývajú.
Zo zákona sa zvyšujú právomoci orga-
nizácií ochrany prírody ako aj mimo-
vládnych organizácii zaoberajúcich sa 
ochranou prírody čo za ZCPP predpo-
kladáme, že bude mať za následok pre-
dlžovanie konaní pred orgánmi ochrany 
prírody a zároveň aj tieto budú pre žia-
dateľov posudzované jednostrannejšie.
Najväčšie nové obmedzenia sa týkajú 
spracovania kalamity, kde prednostné 
spracovanie kalamity zo zákona o lesoch 
bude aj v druhom a treťom stupni ochra-
ny za stanovených podmienok podliehať 
oznamovaniu a schvaľovaniu zo strany 
orgánov ochrany prírody. Návrh zákona 
o ochrane prírody a krajiny hovorí, že or-
gány ochrany prírody týmto vlastne budú 
regulovať program starostlivosti o lesy, 
vypracované a schválené orgánmi na to 
určenými v zmysle znenia zákona o lese.
Obdobne obmedzenia vyplývajú z ná-
vrhu zákona v chránených vtáčích úze-
miach a územiach európskeho významu, 
kde orgán ochrany prírody môže stano-
viť podmienky v závislosti na potrebe 
ochrany toho ktorého druhu sa to týka, 
k všetkým projektom ktoré by mali byť 
realizované v daných územiach sa bude 
vyjadrovať orgán ochrany prírody.
V CHKO v zásade platí druhý stupeň  
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ochrany v národných parkoch tretí stu-
peň ochrany, čo podlieha už hore uvede-
ným obmedzeniam, pričom v národných 
parkoch nemôžu mať lesy hospodársky 
charakter.
Všetky tieto obmedzenia budú mať 
vplyv na možnosti ťažby dreva ako 
takej či už úmyselnej alebo kalamit-
nej, nakoľko o nej budú v mnohých 
prípadoch rozhodovať a povoľovať 
ju orgány ochrany prírody. Táto sku-
točnosť ovplyvní výšku etátu a dispo-
nibilnej drevnej hmoty. V súčinnosti 
s mimovládnymi organizáciami môžu 
výrazne obmedziť už schválené resp. 
v budúcnosti obnovované programy sta-
rostlivosti o les. Obdobne môžu pôsobiť 
aj rozhodovacie a schvaľovacie procesy 
vo vzťahu k územiam NATURA 2000.
V návrhu zákona sa taktiež rieši spra-
vovanie lesov v chránených územiach 
organizáciou ochrany prírody a zaznelo 
to aj vo vyhláseniach politikov. Táto sku-
točnosť sa týka novo vyhlásených národ-
ných parkov a území s piatym stupňom 
ochrany (po 1. 6. 2019) ako aj všetkých 
doterajších takýchto území, kde by sa 
mala zmeniť správa tohto majetku k 1. 1. 
2022. 
Táto skutočnosť spolu s už uvede-
nými rozpormi v zákone o lesoch 
by znamenala, že v ťažbových mož-
nostiach Slovenska by nastal pre-
pad, ktorý by negatívne zasiahol 
drevospracujúci priemysel a zrejme 
by výrazne ovplyvnil i štruktúru do-
dávateľov drevnej hmoty či už š. p. 
LESY SR resp. z privátneho sektora.
V tejto etape sa však nedá čísel-
ne vyjadriť dopad zmien v zákone 
o ochrane prírody na drevospracu-
júci priemysel resp. priamo na ZCPP, 
môžeme však skonštatovať, že zníže-
ním možností získať drevnú surovinu 
k výrobe budú ohrozené i pracovné 
miesta zamestnancov v rámci ZCPP.

Slovenská lesnícka komora 
(SLsK)

Pripomienky k doložke vybraných vplyvov 
k návrhu zákona, ktorým sa mení a do-
pĺňa Zákon 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny: V bode 10 sa uvádza: 
„Vplyvy na podnikateľské prostre-
die v súčasnosti nie je možné pres-
ne vyčísliť, ani odhadnúť. Sprísnenie 
podmienok lesného hospodárstva 
v územiach s vyšším stupňom ochrany 
môže ovplyvniť spôsob hospodárenia 
v týchto lesoch. Prijatím návrhu však 
nedôjde k priamym, nepriamym ani 
administratívnym nákladom pre pod-
nikateľské subjekty. Časť podnikateľov, 
ktorých sa tieto ustanovenia dotknú, 
už v súčasnosti hospodári podľa no-
vých podmienok, takže zmeny nebudú 
systémového charakteru, ale skôr indi-
viduálne.“ Toto tvrdenie je mylné a za-
vádzajúce. Navrhnutý zákon obmedzuje 
lesné hospodárstvo v bezprecedentnom 
a nepredvídateľnom rozsahu a bude mať 
výrazne negatívny a celoplošný vplyv na 
celý lesnícko-drevársky komplex.
Ochrana prírody opomenula pri prí-
prave novely zákona odkomunikovať 
s vlastníkmi, správcami, obhospodaro-
vateľmi, štátnymi lesníckymi inštitúciami 
tak závažné kompetenčné skutočnosti. 
Naopak, spustila zavádzajúcu, klamlivú 
až štvavú kampaň proti lesníckemu sek-
toru, pričom dehonestuje postavenie 
lesníkov, vďaka ktorým máme závide-
niahodnú krajinu zo zvyšujúcim sa po-
dielom druhovo bohatého lesa. Vďaka 
tomu bolo možné vyhlásiť na našom úze-
mí 9 národných parkov, 14 chránených 
krajinných oblastí, 1097 maloplošných 
chránených území. 
Regulácia činnosti v lese legislatívnymi 
opatreniami je v SR už dnes pri porov-
naní štátov EÚ jedna z najvyšších. Tým 
sú vlastníci už v súčasnosti značne ob-
medzovaní, a to bez náhrady. 
V dôsledku obmedzení v dnešnej dobe 
máme na Slovensku najviac mŕtveho 
dreva 42 m3 na ha nevyužitého pre hos-
podárstvo v rámci celej EÚ. Pre porov-
nanie bohaté škandinávske štáty majú 
8 m3 na ha. 
Nastavenie systémových opatrení for-
mou novely Zákona 543 na navyšova-
nie negatív pri nie zvýšenej skutočnej 
ochrane prírody je hazard našej krajiny 
a dovolíme si tvrdiť, len pre malú skupi-
nu nadšencov a zmanipulovanú verejnú 
mienku. Celé veky bol zdravý les pre 
spoločnosť istotou, zdrojom hodnôt 
a kvalitný les je rezervou na horšie časy, 
kríz, konfliktov. 
Doložka vybraných vplyvov bez zdô-
vodnenia a finančného vyčíslenia ne-
zohľadňuje medzinárodné a európske 
dokumenty v sektore lesníctva viď: drevo 
surovina 21. storočia, ministerské kon-
ferencie, Národný program využitia po-

tenciálu dreva na Slovensku, bioekono-
mika, záväzky využívania zelenej energie 
a pod. Je zarážajúce, že pri predkladaní 
tak závažného materiálu, z ktorého vy-
plývajú významné kompetenčné zmeny 
pri správe významnej časti našej krajiny, 
neboli vypracované kompetentné analý-
zy reálnych dopadov.

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky 
(MPRV SR)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka Slovenskej republiky, ani jeho 
odborné inštitúcie, nie sú oboznámení 
so žiadnou vedeckou prácou potvrdzu-
júcou tvrdenia Štátnej ochrany prírody 
SR: „Vedci vyvrátili tvrdenia niektorých 
lesníkov. Rezervácie nie sú zdrojom 
lykožrútovej kalamity“ a nezúčastni-
li sa, či už vo forme spolupráce alebo 
oponentúry, tvorby takéhoto materiálu. 
Národné lesnícke centrum vo Zvolene, 
vrátane Lesníckej ochranárskej služby, 
je národnou autoritou lesníckej vedy 
a výskumu, a táto práca nebola s jej od-
borníkmi konzultovaná, preto musíme 
pochybovať o jej objektívnosti. 
Zároveň si dovoľujeme poukázať, že 
záujem zúčastniť sa na tlačovej besede 
mali napríklad aj vedúci Lesníckej ochra-
nárskej služby a zástupcovia Slovenskej 
lesníckej komory, avšak Štátna ochrana 
prírody Slovenskej republiky ich na tla-
čovú besedu za účasti troch mediálnych 
subjektov nepustila, čo je opäť jasným 
dôkazom tendenčnosti, účelovosti, oba-
vy o preukázanie neobjektívnosti prezen-
tovaných výsledkov a názorov a neocho-
ty orgánov a organizácií ochrany prírody 
na vzájomnom odbornom dialógu s od-
bornou lesníckou verejnosťou.
Navyše ministerstvo, ani jeho odborné 
inštitúcie nikdy netvrdili, že chránené 
územia sú primárnym zdrojom šírenia 
lykožrútov, ale upozorňujú, že v prípa-
de ich poškodenia a napadnutia sú bez 
vykonania potrebných opatrení zdrojom 
ďalšieho šírenia podkôrneho hmyzu do  
okolitých lesov. 

Viac reakcií sa do tohto materiálu ne-
zmestilo. 
Ale inak sme mali na Slovensku nád-
herné babie leto!



DM 11/2018










DOVOZCI - VÍTE OPRAVDU CO DOVÁŽÍTE? 

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

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

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

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

Předejdete �m případným pos�hům při kontrole.

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

www.uhul.cz

Partner pro řemeslo

PNEUMATICKÉ PŘÍSTROJE
PLYNOVÉ PŘÍSTROJE  

SPOJOVACÍ MATERIÁL 

PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO

www.kmr-cs.cz

http://www.uhul.cz
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Základem je řemeslné 
zpracování dřeva

V roce 1992 si tehdy 22letý Miloš Trödler 
založil truhlářskou živnost se zaměřením 
na atypickou zakázkovou výrobu pro 
náročné zákazníky. O dva roky později 

přibral další tři společníky a založili spo-
lečnost TR styl s.r.o. Měli štěstí. Hned 
na začátku jejich činnosti se jim podaři-
lo napojit se na německou firmu, jejímž 
prostřednictvím následujících více než 
deset let realizovali velké množství lukra-
tivních zakázek v oblasti veřejných inte-
riérů, např. pro tehdy budované čerpací 
stanice Aral nebo hypermarkety Globus. 
Tyto zakázky tehdy tvořily hlavní zdroj je-
jich příjmů a díky nim mohli investovat 
a úspěšně rozvíjet firmu. V důsledku vý-
voje na trhu a nárůstu konkurence ale za-

čaly postupně ubývat a naopak přibývaly 
zakázky privátní, až se nakonec poměr 
výrazně otočil ve prospěch individuálních 
zakázek pro koncové zákazníky. 
„Vždycky jsme se ale zaměřovali na 
řemeslné zpracování dřeva ve všech 
jeho podobách, ať už se jednalo o ma-
siv či dýhu, a zakázkám z lamina jsme 
se, až na výjimky, vyhýbali. Proto jsme 
se také na zpracování tohoto materiálu 
technologicky nikdy nevybavili a dnes 
u takových zakázek, jako jsou např. ku-
chyně, postupujeme tak, že běžné rov-
né dílce z lamina si necháváme vyrábět 
sub dodavatelsky od specializovaných 
firem,“ vysvětluje jednatel společnosti 
Miloš Trödler a zdůrazňuje, že nedělají 
„standardní“ zakázky, ale vybírají si jen 
takové, které jsou opravdu zajímavé 
a náročné. „Jsme známí tím, že nejraději 
děláme zakázky, o nichž jiní výrobci 
prohlásili, že ‚to nejde‘. Ať už kvůli jejich 
výrobní náročnosti, nevyzpytatelnosti 
materiálů či jejich kombinací, kvůli obavě 
z možných problémů apod. Běžně zpra-
cováváme např. různé exotické dřeviny, 
které se u nás příliš často nepoužívají. 
Mezi naše oblíbené materiály proto pa-
tří např. teak, iroko, tzv. kanadský cedr 
nebo IPE – brazilský ořech. Nejčastěji 
je používáme na venkovní terasy, které 
se v poslední době těší velké oblibě. 
A přestože se jedná o extrémně drahý 
materiál, zakázky tohoto typu se pohybují 
řádově ne v desítkách, ale ve stovkách 
metrů čtverečních,“ říká Miloš Trödler 
a na vysvětlenou doplňuje, že nenaku-
pují hotová podlahová prkna, která podle 

Vlnitá překližka z Nového Města na Moravě 
zaujala i Philippa Starcka

Společnost TR Styl z Nového Města na Moravě se již 25 let zabývá zakázkovou truhlářskou výrobou 
s velmi náročným atypickým zadáním. Rádi pracují s alternativními a „neobvyklými“ materiály, stejně 
jako s novátorskými technologiemi. Slovo „nejde“ u nich neexistuje. Řešení se snaží najít i tam, kde jiní 
rezignovali. Díky této svojí profesní „zarputilosti“ si např. pro účely konkrétní výroby vyvinuli extrém-
ně pevný, přitom vysoce pružný a lehký materiál, v němž dodatečně objevili mnohem širší potenciál 
využití. Jde o vlnitou překližku vyztuženou skelným laminátem, která při tloušťce 3,5 mm dosahuje 
hmotnosti 4,4 kg/m2. Tento materiál, který vyniká nejen mechanickými, ale zejména estetickými 
vlastnostmi, upoutal pozornost mimo jiné i světoznámého francouzského designéra Philippa Starcka.

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

Vlnitou překližku a možnosti jejího širokého využití nám představil jednatel společ-
nosti TR Styl Miloš Trödler
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jeho zkušeností bývají různě pokrouce-
ná a často tloušťkově poddimenzovaná, 
nýbrž přířezy, které si pečlivě vybírají 
a následně sami opracují.

Za vznik vlnité překližky 
může lžíce na obouvání

Čím složitější úkol, tím větší výzva. Takhle 
by se stručně dala charakterizovat filozo-
fie firmy. Konkrétním příkladem je vývoj 
nového materiálu, který dostal označení 
COMPLIG® (Composite Lignum) a firma 
si postup jeho výroby nechala patento-
vat. Za jeho vznik může lžíce na obou-
vání.
„Na počátku byl firemní dárek pro naše 
klienty. Každý rok se snažíme vymys-
let něco nového, originálního, ale aby 
to bylo skutečně užitečné, prostě ne 
něco, co se hned vyhodí,“ seznamuje 
nás s vývojem nového materiálu Miloš 
Trödler. „Někdy před šesti lety se ko-
lega zúčastnil prezentační akce jedné 
z našich spolupracujících firem a jako 
prezent přinesl dlouhou nerezovou lžíci 
na obouvání. Napadlo nás, že by mož-
ná bylo lepší, kdyby byla ze dřeva. Od 
lžíce se totiž očekává, že bude pevná 
a pružná, a přitom lehká a tenká, což 
ta kovová tak úplně nesplňuje. Navíc 
při pádu hrozí poškození dlažby nebo 
nepříjemný úraz. Anebo po překročení 
určité meze se snadno ohne, což větši-
nou představuje nevratnou deformaci. Já 
i moji kolegové jsme dříve pracovali v bý-
valém podniku Sport (dnešní Sporten, 
a.s.), takže jsme byli odborně vzděláni 
pro výrobu lyží. Umíme laminovat, o 
výrobě a konstrukci snowboardů a lyží 
víme prakticky všechno. A tak nás na- 

Společnost TR Styl se od svého vzniku zaměřuje zejména na zakázkovou truhlářskou výrobu s náročným atypickým zadáním, 
a to jak v moderním, tak v tradičním stylu

V loňském roce vyvinuli nový materiál – vlnitou překližku – jehož původním cílem 
bylo zefektivnění výroby lžic na obouvání
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padlo použít metodu laminace. Okrasné 
dýhy na vnější vrstvy jsme měli, zhotovili 
jsme si formu, opatřili epoxidové lepidlo 
a skelnou textilii a pustili se do zkouše-
ní. Záhy jsme ale zjistili, že to není tak 
jednoduché. Co kus, to originál, 50% 
zmetkovitost – zejména trhliny v dýze na 
vnější straně ohybu, takže výrobní nákla-
dy se docela prodražily. Nicméně když 
se nějaký kus povedl, byl to nádherný 
výrobek. A tak jsme za těchto podmínek 
zhotovili několik málo desítek kusů, které 
jsme rozdali našim zákazníkům a part-
nerům. Dřevěné lžíce ale vyvolaly neče-
kaně velký zájem. Někteří klienti se na 
nás začali obracet s tím, abychom jim 
takové lžíce vyrobili jako dárek pro je-
jich zákazníky. A tak jsme využívali růz-
né „mezi časy“ mezi běžnými zakázkami 
pro výrobu dřevěných lžic na obouvání. 
Zájem zákazníků ale neustále rostl a my 
jsme stávající technologií výroby nebyli 
schopni pokrývat poptávku.
Na jaře roku 2017, kdy nám vzniknul ur-
čitý prostor ve výrobě a naskytly se i fi-
nanční možnosti pro vývoj, jsme si řekli, 
že bychom výrobu mohli zefektivnit. Jako 
první pokus bylo zvýšení počtu forem. 
Dosažená efektivita ale nesplnila naše 
očekávání, neboť jsme stále naráželi na 
nějaké technologické limity: dlouhá vy-
tvrzovací doba epoxidového lepidla ve 
studené formě, počet forem v lisu, vy-
soká zmetkovitost, extrémní pracnost. 
Zvolili jsme tedy jiný přístup a začali vy-
víjet vyhřívané formy a jinou technologii 
laminování. Do vývoje jsem zapojil i své 
syny, kteří se tomu spolu s několika ka-
marády věnovali celé prázdniny. Zjistili 
jsme však, že největší brzdou zefek-
tivnění je manufakturní způsob výroby 
po kusech, a že tedy musíme přejít na 
nějakou formu průmyslové výroby. Syn 
přišel s myšlenkou nevyrábět jednotlivá 
korýtka, ale nějaký větší sdružený přířez, 
z něhož by se jednotlivá korýtka rozře-
záním vymanipulovala. Něco jako vlnitá 
překližka. Myšlenka to byla zajímavá, 
jenže v tu chvíli jsem si neuměl před-
stavit, jak to zrealizovat, neboť vylisovat 
překližku ve tvaru vlny tak, aby nedošlo 
k poškození vnějších vrstev, není vůbec 
jednoduché. A tak jsme pokračovali ve 
vývoji forem pro individuální výrobky. 
Myšlenka vlnité překližky mi ale nedala 
spát a při jedné konzultaci s majitelem 
firmy, která pro nás vyráběla hliníkové 
formy, jsem se mu s ní svěřil. On to vzal 
jako výzvu a tak postupně vznikl návrh 
na segmentovou formu, která by lisova-
la překližku do tvaru vlny postupně od 
středu směrem ke krajům. Pokusy nej-
prve s dřevěnou formou dopadly dobře, 

Vlnitá překližka je v podstatě kompozit složený ze čtyř vrstev dýhy a tří vrstev sklo-
laminátu o celkové tloušťce 3,5 mm

Vlnitou překližku si vyrábí v široké škále dřevin a kromě lžic na obouvání může 
být využita i na výrobu dalších produktů, jako jsou např. dřevěné žaluzie, policové 
systémy, akustické panely,…
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a tak jsme letos vyrobili hliníkovou vyhří-
vanou segmentovou formu o rozměru 
530x1600 mm, která pracuje s teplotou 
nad 100 °C. Následoval ale ještě po-
měrně složitý proces hledání správného 
lepidla (na bázi epoxydové nebo polyes-
terové pryskyřice), správných materiálů, 
množství lepidla, optimálních lisovacích 
podmínek – tlaku a teploty aj.“

Materiál s širokým 
potenciálem využití

Pro nově vyvinutý materiál firma sice 
používá označení „vlnitá překližka“, ve 
skutečnosti se ale jedná o 7vrstvý kom-
pozit, složený ze 4 vrstev dýhy a 3 vrstev 
sklolaminátu. Výrobu opět představuje 
Miloš Trödler:
„Nejprve vyrobíme dvě vnější vrstvy v po-
době rovné mikropřekližky, složené ze 
2 dýh tl. 0,6 mm a skelné textilie, aby-
chom mohli vnější plochy obrousit ještě 
před tím, než je slisujeme do vlnitého 
tvaru. Poté se mezi obě vnější vrstvy vloží 
skelná textilie a soubor se zalaminuje ve 
vyhřívané segmentové formě.
Nejenže jsme touto technologií zreduko-
vali zmetkovitost při výrobě obouvacích 
lžic téměř na nulu, ale navíc jsme zjistili, 
že se nám podařilo vyvinout materiál, kte-
rý je nejen pohledově hezký, ale také 
extrémně pevný a pružný. Takže jsme se 
od původního požadavku na zefektivnění 
výroby lžic dostali v podstatě náhodou 
k úplně novému výrobku, resp. mate-
riálu, který v sobě ukrývá neskutečně 
široký potenciál.“
Určitou komplikaci představuje obrábění 
materiálu. Pro jeho řezání zatím používají 
tvrdokovové nástroje se specifickou geo-
metrií, do budoucna ale uvažují o využití 
laseru.

300 m2 pro Philippa Starcka

Poté, co materiál představili na trhu, 
oslovil firmu provozovatel knihovny ma-
teriálů matériO s působností v několika 
evropských i mimoevropských zemích 
a vyžádal si vzorky do svých show-
roomů. „Na základě této prezentace nám 

z Paříže přišlo oznámení, že by s námi za 
použití naší vlnité překližky chtěl známý 
francouzský designér Philippe Starck re-
alizovat podhled o ploše 300 m2. To je 
pro nás neuvěřitelná výzva a pokud nám 
tato zakázka vyjde, tak lepší referenci si 
neumím představit,“ uzavírá Miloš Trödler 
s úsměvem náš rozhovor.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: TR styl s.r.o.
Místo: Nové Město na Moravě
Rok založení: 1992 (1994)
Počet zaměstnanců: 15
Web: www.trstyl.cz, 
          www.complig.cz

Nové Město na Moravě
●

…stojany či přenosky na lahve,…

…svítidla a mnoho dalších
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O co jsme jako národ mohli 
přijít?

Horská chata Libušín spolu se sousední 
Maměnkou, navržené slovenským archi-
tektem Dušanem Samo Jurkovičem ve 
stylu lidové secese s valašskými a slo-
venskými prvky, jsou odborníky řazeny 
mezi jeho nejcennější díla. Obě stavby, 
od roku 1995 spravované nedalekým 
rožnovským Valašským muzeem v pří-
rodě (VMP), byly vystavěny v letech 
1897–1899 firmou stavitele Michala 
Urbánka ze Vsetína na objednávku 
Pohorské jednoty Radhošť. Až do výše 
zmíněné osudné noci vynikaly vyřezáva-
nými prvky, které plnily dekorativní i nos-
nou funkci. Stejně jako jiné Jurkovičovi 
stavby byly typické svojí výraznou ba-
revností, a to jak zvenku, tak i zevnitř. 
Dokladem toho je s Libušínem sousedící 
a požárem nedotčená chata Maměnka. 
Interiéry zničeného a dnes již v hrubé 
stavbě se nacházejícího Libušína zdo-
bily fresky a sgrafita s motivy valašských 
a slovenských pověstí, vytvořené aka-
demickým malířem Karlem Štapferem 
podle návrhů Mikoláše Alše. 
„Libušín jako takový se skládá ze tří ob-
jektů. A to z tzv. Staré pustevny (vstupní 
část komplexu), vystavěné v roce 1892, 

Vyhořelý Libušín povstal z popela 
a opět roste do své původní krásy

Řekne-li se Libušín, tak většině obyvatel Valašska se určitě vybaví noc z 2. na 3. března 2014, 
kdy tato unikátní stavba slovenského architekta Dušana Jurkoviče, zbudovaná v letech 1897–1899 
v Beskydech na Pustevnách, téměř lehla popelem. Libušín spolu se sousední chatou Maměnka jsou 
veřejností vnímány jako symboly Pusteven a mnohdy i celých Beskyd, a tak není divu, že již druhý 
den po požáru Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm coby správce této Národní 
kulturní památky rozhodlo o jeho obnově a začalo podnikat nezbytné kroky. Od roku 2016 se tak 
Pustevny staly odloučeným pracovištěm pro brněnskou stavebně restaurátorskou huť ARCHATT, 
s.r.o. a s ní kooperující firmu TESLICE CZ s.r.o. ze Vsetína. Jejich pracovníci zde slavné Jurkovičovo 
dílo uvádějí do podoby z roku 1925, kdy byly dostavěny všechny jeho části.

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

Symbol Pusteven Libušín, v letech 1996–1999 kompletně zrekonstruovaný, se 
během jediné noci z 2. na 3. března 2014 proměnil v nevzhledné spáleniště
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k níž byl v letech 1897–1899 spojova-
cím krčkem připojen vlastní Libušín ne-
boli objekt jídelny, pojmenovaný k poctě 
české kněžny Libuše. Posledním ob-
jektem je tzv. Parmova přístavba neboli 
podle některých pramenů Parmova krč-
ma, pojmenovaná podle autora návrhu 
architekta Alfréda Parmy, o kterou byla 
v roce 1925 rozšířena Stará pustevna. 
V souvislosti s touto přístavbou byl do 
celého komplexu včleněn i nejstarší 
objekt Pustevenka (bývalá poustevna), 
postavený v roce 1891. K unikátům sa-
motné jídelny Libušín, kde právě spolu 
stojíme a která se svým tvarem podobá 
valašskému kostelíku, patřily kromě již 
zmíněných sgrafit také tři secesní lus-
try, příborník, skleník, hodiny, kachlová 
kamna na dřevo a také stovka vyřezá-
vaných židlí,“ informoval mě počát-
kem července při návštěvě staveniště 
znovu se rodícího Libušína Ing. Milan 
Gesierich, který jakožto autorizovaný in-
ženýr v oboru pozemní stavby zastává 
post technického náměstka a zástupce 
ředitele VMP.

A proč se tak naštěstí 
nestalo?

Prvním krokem, který podle něj vede-
ní muzea učinilo na cestě k znovuob-
novení objektu, prohlášeného v roce 
1995 Národní kulturní památkou, bylo 
hned druhý den po požáru (4. 3. 2014) 
spuštění veřejné sbírky pro financování 
předpokládaných a s opravou spoje-
ných dodatečných nákladů. 
„Sbírka byla ukončena k 3. 3. 2017 
a bylo vybráno neuvěřitelných bezmála 
10 mil. Kč. Další téměř 1 mil. Kč na tyto 
účely pak tvořil finanční dar Nadačního 
fondu Českého rozhlasu Dvojky, získaný 
z dárcovských SMS posluchačů, za což 
všem patří velký dík a uznání. K hrazení 
celkových rozpočtových nákladů (více 
jak 100 mil. Kč) pak bylo použito 37 mil. 
Kč z pojistného krytí, 5 mil. Kč poskyt-
nutých Zlínským krajem, 500 tis. Kč po-
skytnutých Moravskoslezským krajem, 
dále prostředky od řady drobných dár-
ců a zbytek uhradilo Ministerstvo kultury 
ČR jako náš zřizovatel,“ vysvětluje Ing. 

Gesierich a dodává, že bezprostředně 
po požáru začalo VMP s přípravami pro 
vypracování projektové dokumentace 
obnovy komplexu, a kvůli nedostateč-
ným požárním vzdálenostem od soused-
ních budov také s přípravami pro získání 
nového stavebního povolení. Pro tento 
účel byl vytvořen tým odborníků, složený 
ze zástupců památkářů, hasičů, etnogra-
fů, specializovaných architektů a zkuše-
ných stavařů a projektantů. Ten rozhodl, 
že ačkoliv obnova bude probíhat formou 
tzv. vědecké rekonstrukce (za použití sta-
rých technik a postupů a s navrácením 
všech nepoškozených prvků na původní 
místo), bude nutno do stavby aplikovat 
i některé moderní technologie. 
„Kromě vytápění tepelnými čerpadly 
bude objekt poprvé opatřen také tzv. 
stabilním hasicím zařízením s dvěma 
různými technologiemi. Nejcennější část 
– jídelnu, bude chránit plynové hasicí 
zařízení s technologií umístěnou v nově 
budovaném suterénu pod Pustevenkou. 
Pro ostatní prostory včetně celé šindelo-
vé střechy využijeme vodní hašení, při- 

Od června 2016 se ohořelé torzo začalo rozebírat při součas-
ném posuzování stavu opětovně použitelných prvků

Všechny nové roubené prvky včetně spojů byly zhotovovány 
výhradně ručně

Nová stavba se začala rodit počátkem června 2017 položením 
prvních roubených trámů Parmovy přístavby

Před zazimováním staveniště dokázali tesaři vyskládat ještě 
část objektu jídelny
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čemž ve střeše kvůli zámrzu půjde o tzv. 
vysokotlaký suchovod. Bude napojeno 
na zásobní nádrž o objemu 250 m3, kte-
rou budujeme ve svahu pod příjezdovou 
cestou,“ upřesňuje Ing. Gesierich přija-
tá opatření, jejichž vlastní instalaci však 
předcházelo více jak čtyřleté období 
přípravných prací a montáže.

Jaký byl harmonogram 
„záchranných“ prací?

Třetí den po požáru, který lokalizovalo 
celkem 16 hasičských jednotek, byl zni-
čený Libušín prohlédnut statikem. Poté 
na spáleniště nastoupili tesaři a další 
řemeslníci z asi třicetičlenné technické 
skupiny VMP, aby místo vyčistili, případ-
ně zachránili něco cenného z vnitřního 
mobiliáře a celý objekt oplotili. Současně 
s vyklízením sutin byly na doporučení sta-
tika zahájeny práce spojené se static-

kým zajištěním konstrukce stavby a po-
stupným zakonzervováním jednotlivých 
dílčích prvků. Kvůli tomu bylo třeba co 
nejdříve přistoupit k dočasnému zastře-
šení celého objektu, které VMP zreali-
zovalo ve spolupráci z firmou TESLICE 
CZ, s.r.o. ze Vsetína. 
„Koncem 2. čtvrtletí 2014 vyrostla nad 
Libušínem cca 9 m vysoká ocelová kon-
strukce o půdorysu 12,8x41 m, navrže-
ná pro extrémní povětrnostní podmínky 
a zároveň tak, aby nezasahovala ani ni-
jak nezatěžovala samotný objekt. Tvořilo 
ji 8 ocelových rámů, ukotvených na mik-
ropilotech sahajících místy do hloubky 
6 metrů, a shora opatřených pultovou 
střechou. Na této konstrukci pak byly ze 
všech stran nataženy ochranné plachty, 
které chránily jak samotný objekt, tak po 
zahájení vlastní obnovy také pracovní-
ky před povětrnostními vlivy,“ vysvětluje 
Ing. Gesierich a dodává, že v této po-

době zůstal Libušín v podstatě netknutý 
až do druhé poloviny dubna 2016. Až 
tehdy totiž skončilo opakované nároč-
né výběrové řízení na zhotovitele kopie 
původního objektu, kde spolu s hlav-
ním kritériem – cenou, bylo přihlíženo 
i k referencím ve vztahu k památkově 
chráněných stavbám. Jeho vítězem se 
tak z pěti přihlášených uchazečů stala 
stavebně restaurátorská huť ARCHATT, 
s.r.o. z Brna, která ve svých referencích 
pro práce spojené s vlastní roubenou 
stavbou měla již výše zmíněnou společ-
nost TESLICE CZ, s níž na podobných 
zakázkách kooperuje. Ta se od roku 
2003 specializuje na komplexní služby 
v oblasti střech jak moderních, tak i his-
torických staveb. Později se začala za-
měřovat také na celkové rekonstrukce 
památkových objektů, zejména pak rou-
bených. A to nejčastěji do fáze hrubé 
stavby, včetně zastřešení ručně štípa-
ným šindelem, což bylo jejím úkolem 
i v případě znovu budovaného Libušína.

Proč se nezačalo stavět 
hned, ale až loni?

„Vlastní obnova objektu, započatá v květ-
nu 2016, byla rozdělena do tří fází, při-
čemž první dvě probíhaly, respektive 
druhá stále ještě probíhá, za naší účasti,“ 
říká jednatel firmy TESLICE CZ Martin 
Šrámek s tím, že nejprve bylo třeba ro-
zebrat ohořelé torzo. Při tom bylo nutné 
(s ohledem na zvolenou formu vědecké 
rekonstrukce) každý kus označit, zaevi-
dovat do výkresu místo, odkud byl vzatý, 
a za účasti statika posoudit, zda bude 
moci být opětovně vrácen do stavby 
(když ne celý, tak alespoň jeho část). 
A to jak z hlediska opálení tak i možné-
ho napadení dřevomorkou, pro jejíž vý-
skyt jsou na Pustevnách (1018 m n. m.) 

Při montáži byly mezi nové prvky vkládány všechny použitelné 
prvky původní

Z původních prvků se podařilo vrátit do stavby i část stropního 
trámu Pustevenky s datem její výstavby

Střechy loni postavených objektů byly v průběhu letních prázdnin již pokrývané 
ručně štípaným šindelem a do konce roku by se jej měl dočkat i samotný Libušín
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ideální klimatické podmínky, čemuž na-
konec vyhovělo jen asi 7 % původního 
roubení. Poté byly všechny použitelné 
konstrukční i nekonstrukční prvky pře-
vezeny do depozitářů VMP ve Frenštátu 
pod Radhoštěm, kde po ošetření mik-
rovlnným zářením (kvůli dřevomorce) 
zůstaly uskladněny do jara 2017, kdy 
byla zahájena druhá fáze obnovy spoje-
ná se zhotovením vlastní repliky roubení. 
Předtím bylo totiž třeba nejprve vytěžit 
více jak 900 m3 dřeva (především smrko-
vého a jedlového a malé množství dubo-
vého), které na stavbu Libušína věnoval 
s.p. Lesy ČR a o jehož těžbu se postaraly 
Vojenské lesy a statky, s.p. Stejně jako 
v Jurkovičově době šlo o stromy s če-
povým průměrem 40–45 cm, vybírané 
v okolí Pusteven v nadmořské výšce nad 
500 m a těžené v době vegetačního kli-
du bez použití současné moderní tech-
niky a přibližované koňmi. 
„Od listopadu 2016 do března 2017 bylo 
vytěženo cca 600 m3 a další zimu pak 
zbytek. Pro celý objekt jídelny Libušín 
byla stejně jako u původní stavby zvolena 
jedle. Ostatní části stavby jsou ze smr-
ku, přičemž základový rám pod celým 
komplexem, který je nejvíce namáhaný, 
je dubový,“ doplňuje M. Šrámek s tím, 
že vytěžené dřevo bylo odváženo do 
areálu bývalého zemědělského družstva 
v obci Bystřička, ležící mezi Vsetínem 
a Valašským Meziříčím, kde společnost 
provozuje malou pilnici s pásovkovou 
technologií.

Nejprve „nahrubo“ v hale, 
až poté „načisto“ v horách

Kromě pilnice zde firma při podobných 
zakázkách disponuje i možností pronaj-
mout si velkou montážní halu, v níž byly 
postupně přivážené kmeny nejprve ruč-
ně otesány do patřičných dimenzí. Poté 
byly takto připravené konstrukční prvky, 
po následném zhotovení spojů a očíslo-
vání (dle montážního plánu), vyskládá-
ny do podoby příslušného objektu celé 
stavby, která byla s ohledem na svoji 
velikost realizována na čtyři části – od 
Parmovy přístavby směrem k samotné 
jídelně Libušín. 
„Při skládání nosného obvodového či 
vnitřního roubení jsme v souladu s výše 
zmíněnou evidencí vkládali mezi nové 
prvky i prvky původní, a to buď celé, 
nebo nastavené o protézu apod. Z to-
hoto důvodu museli naši tesaři brát 
v potaz rozdílné chování nového dřeva 
oproti starému, které si na rozdíl od něj 
postupně sedne a tomu pak u soused-
ních prvků přizpůsobit jak jejich výšku, 

tak i umístění a provedení příslušných 
spojů atd.,“ doplňuje jednatel a dodá-
vá, že po kompletním sestavení každého 
objektu v dílně byly jednotlivé prvky opě-
tovně rozebrány a po naimpregnování 
převezeny na v té době ještě zastřešené 
staveniště na Pustevnách, kde počínaje 
loňským červnem Libušín začal takříkajíc 
znovu vstávat z popela. 
„Před položením prvních trámů Parmovy 
přístavby, kterou jsme výstavbu komple-
xu slavnostně započali za přítomnos-
ti tehdejšího ministra kultury Daniela 
Hermana, proběhla ještě celková oprava 
základny, spočívající mimo jiné i ve sta-
bilizaci klenby nad suterénem. V rámci 
této opravy byla také celá spodní plat-
forma (základy, kamenné zdivo i okolní 
zemina) podrobena mikrovlnnému zá-
ření za účelem likvidace dřevomorky,“ 
upřesňuje M. Šrámek s tím, že v rozmezí 
několika dnů začali pracovníci jeho fir-
my také s montážními pracemi na ob-
jektu Staré pustevny a Pustevenky. Po 
dokončení jejich obvodového roubení 
byla ve druhé polovině července ze sta-
veniště odstraněna ocelová zastřešující 
konstrukce a do konce stavební sezóny 
(4. 11. 2017) se tak všechny objekty 
dočkaly ještě krovu opatřeného prken-
ným záklopem, potaženým provizorní 
zastřešovací folií. Mezitím, a to zhruba 
od první říjnové dekády, začala firma 
také s montáží prvních trámů samotné-
ho objektu jídelny. Ten pak přečkal mi-
nulou zimu ve fázi obvodového roubení 
zhotoveného zhruba do spodní úrovně 
střešní konstrukce, kdy tato část byla 

kvůli rozdílnému sedání a nutné stabili-
zaci zatížena několika plastovými barely 
o objemu 1 m3, které byly zhruba do ¾ 
naplněné vodou. V další montáži objektu 
firma pokračovala hned po letošních veli-
konocích od 3. 4. 2018, přičemž v době 
naší návštěvy staveniště (3. 7. 2018) se 
už nacházel ve stádiu kompletní hrubé 
stavby včetně krovu opatřeného vnějším 
prkenným záklopem. Krovy loni hotových 
objektů byly v té době již doplňovány 
speciální skladbou tepelně izolovaného 
střešního pláště. Jeho součástí je i výše 
zmíněné nezavodněné požární potrubí, 
natažené mezi kontralatěmi a zakryté 
latěmi a k nim přibíjeným ručně štípa-
ným a tlakově impregnovaným šindelem 
z jedlového dřeva. 
„Před námi jsou ještě dokončovací 
práce na střeše jídelny a její věži, na 
Pustevence, dále pak zhotovení krovu 
nad zděným objektem kuchyně, a také 
celá řada nejrůznějších dodělávek na 
roubených objektech. K nim patří kro-
mě překládaných stropů hlavně růz-
né ozdobné konzoly, balkóny a jejich 
ozdobná zábradlí, schodiště, různé zdo-
bení štítů v podobě vyřezávaných latěk 
nebo destiček apod.,“ upřesňuje Martin 
Šrámek s tím, že poslední třetí fáze ob-
novy – dokončení stavby včetně všech 
uměleckořemeslných detailů a tech-
nických instalací, začne až v příštím 
roce, a to již v přímé účasti restaurátorů 
a ostatních řemeslníků firmy ARCHATT. 
K opětovnému zprovoznění objektu pro 
veřejnost by pak mělo dojít ke konci roku 
2019.

Dílčí exteriérové opravy VMP zrealizovalo i na sousední Jurkovičově stavbě chaty 
Maměnka
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Prvý slávnostný večer, ktorého sa zúčastnili mnohí význam-
ní hostia, sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére. Pásku – 
v tomto prípade reťaz – „strihali“ riaditeľ firmy Igor Patráš sr., 
primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko a najúspešnejšia 
športovkyňa Slovenska Anastasia Kuzminova. Po spoločnej 
prehliadke firmy a slávnostnej večeri nasledoval pestrý kul-
túrny program.
Na druhý deň, ktorý bol určený pre širokú odbornú verejnosť, 
začal program už na obed a to otvorením MNS – domácej 

výstavy, kde si návštevníci mohli pozrieť praktické ukážky 
produktov a technológií od dvanástich vybraných dodávate-
ľov. Taktiež mohli počas prehliadky nových priestorov nazrieť 
do „zákulisia“ firmy.

Slávnostné otvorenie nových priestorov 
spoločnosti twd SK & 25 rokov twd

Firma twd SK usporiadala v dňoch 3. a 4. 10. 2018 slávnostné otvorenie svojej novej centrály v prie-
myselnom parku v Šalkovej v Banskej Bystrici spojené s pripomenutím 25 rokov od založenia firmy.

Zapadajúce slnko vytváralo príjemnú kulisu pri príchode hostí

SIEGENIA patrí medzi základných partnerov twd už 18 rokov

Širokú škálu dodávateľov stavebného kovania tvoria aj značky 
GEZE a HOPPE

BLUM a twd je nerozlučiteľný tandem už 22 rokov. Gerhard 
E.Blum bol osobne pri položení základného kameňa novej 
centrály a vrcholoví manažéri nechýbali pri otvorení postave-
ného areálu a oslavách 25 rokov založenia twd
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twd je typická rodinná firma nielen manažovaním. O rodinnú 
atmosféru sa snaží aj v rámci osvedčeného sedemdesiatčlen-
ného kolektívu. Firmu, ako aj rozsiahlu výstavbu areálu, orga-
nizuje druhá generácia – výrobný riaditeľ Andrej Patráš (vľavo) 
a obchodný riaditeľ Igor Patráš jr. (vpravo)

Slávnostné posedenie bolo umiestnené do skladovacej haly, 
teda do prirodzeného prostredia firmy twd. Sme radi, že po-
zvanie prijali naši významní partneri, s ktorými sme prežili ne-
zabudnuteľný večer (noc) – ďakujeme za všetko, čo môžeme 
s vami urobiť v prospech našich zákazníkov!

Pásku – v tomto prípade reťaz – „strihali“ riaditeľ a zakladateľ 
firmy Igor Patráš sr., primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko 
a najúspešnejšia športovkyňa Slovenska Anastasia Kuzminova

Klobúkový tanec v réžii riaditeľa známeho folklórneho súboru 
Urpín Petra Pohančaníka vtiahol do hry aj zahraničných part-
nerov a odštartoval priateľskú zábavu

Druhý deň bol určený pre širokú odbornú verejnosť a pokra-
čovanie priateľských stretnutí so zákazníkmi twd v rámci vý-
stavy Materiály-Novinky-Servis, ktorá sa konala taktiež v novo 
vybudovaných priestoroch twd

A na záver osláv tanečné vystúpenie FS Urpín pred logami 
tradičných partnerov twd – pekný pohľad, čo poviete, priatelia!

Teší nás, že nás poctili svojou prítomnosťou aj zákazníci, s kto-
rými spolupracujeme dlhé roky
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Na Slovensku pribudol nový prírastok 
do veľkej medzinárodnej rodiny Remmers

Náterové systémy od nemeckého výrobcu farieb a lakov Remmers 
sú vo svete povrchovej úpravy dreva zvučnou a spoľahlivou znač-
kou, na ktorej pozadí stojí silný rodinný podnik. Ani pre slovenských 
spracovateľov dreva nie sú nátery od tohto overeného producenta 

so sídlom v severonemeckom Löningene žiadnou neznámou. Novinkou však je, že do veľkej medzi-
národnej rodiny Remmers pribudol nový člen – dcérska spoločnosť na Slovensku Remmers s.r.o. 
O jej víziách a plánoch do budúcnosti sme sa porozprávali s Ing. Jánom Svocákom, pod záštitou 
ktorého celý projekt na Slovensku nadobudol konkrétne rozmery.

Drevu a jeho povrchovej úprave sa 
venujete už takmer 20 rokov. Akú 
víziu a budúcnosť má drevo ako sta-
vebný materiál?
J. S.: Drevo ako materiál dnes nadobúda 
význam strategickej suroviny. Kvalitného 
materiálu je nedostatok a jeho cena ne-
ustále stúpa. Dnes môžeme bez väčších 
výhrad povedať, že drevo ako prírodný 
materiál sa považuje za istý druh luxusné-
ho tovaru, najmä pokiaľ hovoríme o ma-
sívnom alebo lepenom dreve. Aj preto 
sa na trhu tešia obľube veľkoplošné 
materiály na báze dreva, ktoré sa snažia 
tento materiál napodobniť, nahradiť, čím 
sa stáva lacnejší a cenovo dostupnejší.
V súčasnosti sme svedkami trendu ná-
vratu k prírodným materiálom. Dôvodom 
sú ich jedinečné vlastnosti a nemožnosť 
úplne nahradiť ich autentickosť. Drevo 

vykazuje pozitívnu bilanciu CO
2, opti-

málny pomer medzi pevnosťou a husto-
tou, má veľmi pozitívny vplyv na ľudskú 
činnosť, je schopné regulovať vlhkosť, 
je dobrým tepelným izolátorom, atď. 
A hoci je kvalitné drevo nedostatkovým 
tovarom, pri rozumnom zaobchádzaní je 
to nevyčerpateľná surovina. Ak ju správ-
ne zhodnotíme a ošetríme vhodnou 
povrchovou úpravou, získame z dreva 
produkty s výbornou funkčnosťou a dl-
hodobou životnosťou.

V čom vidíte rozdiel medzi možnos-
ťami, ktoré mali stolári v oblasti po-
vrchovej úpravy dreva pred dvadsia-
timi rokmi a teraz?
J. S.: Rozdiel je jednoznačne v šírke 
ponuky a kvalite materiálov. Ďalším 
rozdielom je dostupnosť ako aj priaz-
nivejšia cenová hladina materiálov. Ale 
najvýznamnejší rozdiel vidím v poraden-
stve a servise dodávateľských firiem po-
vrchových úprav. 

Kam sa povrchová úprava dreva za 
posledné obdobie posunula a aký 
je aktuálny trend?
J. S.: Každé obdobie prináša so sebou 
produkty a riešenia podľa najnovších 
poznatkov a technologických možností. 
Zároveň je každé obdobie typické svoji-
mi aktuálnymi trendmi. V praxi to zname-
ná, že aj keď je všeobecne známe, že 
napr. oleje majú v porovnaní s lakmi niž-
šiu odolnosť, trend prirodzenosti a eko-
lógie uprednostňuje oleje pred lakmi.
Veľmi silným aktuálnym trendom je indivi-

dualizmus. Ten so sebou prináša potre-
bu odlíšiť sa, avšak aj zvýšené náklady pri 
vývoji a výrobe neštandardných riešení. 
Niektoré myšlienky a potreby prichádza-
jú zo strany spracovateľov či konečných 
používateľov, iné zas zo strany výrobcov 
lakov alebo surovín. Jednoznačným 
ukazovateľom, či má daná myšlienka aj 
praktický význam, je používanie produk-
tov v praxi. Nie každý perfektne marke-
tingovo odprezentovaný produkt má totiž 
aj reálne uplatnenie v praxi. Inovácie sú 
vždy potrebné, avšak dôležitá vec je ich 
spoľahlivosť. Takmer každý nový pro-
dukt, nová myšlienka sa stretáva s mno-
hými problémami. Až ich odstránenie 
a vyladenie produktu mu dávajú reálnu 
šancu uspieť. 

Kam sa posunuli stolári a drevospra-
covatelia?
J. S.: Stolári si dnes veľmi dobre  uve-
domujú, že výrobok musí nielen dobre 
vyzerať, ale musí byť aj dlhodobo funkč-
ný. Z tohto dôvodu sa radi vzdelávajú aj 
v možnostiach povrchovej úpravy dre-
va. Okrem toho vždy ocenia vedľa seba 
spoľahlivého a najmä kompetentného 
partnera, ktorý im poradí, usmerní ich, 
navrhne produktovú skladbu, prípadne 
vhodné alternatívy a zároveň dohliadne 
na samotný priebeh výroby. Skrátka, po-
trebujú partnera, ktorý bude bdieť nad 
bezproblémovým chodom ich lakovne. 
Mnohé firmy v ostatnom období inves-
tovali nemalé finančné prostriedky do 
lakovní, ako aj do zariadení na povrcho-
vú úpravu. Už neplatí, že stolár je hrdý 

Ing. Ján Svocák, riaditeľ Remmers – 
Slovensko

http://www.remmers.sk
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len na svoju remeselnú zručnosť, ale 
na celkový dizajn, prevedenie výrobku 
a v neposlednom rade aj na povrchovú 
úpravu. 

Na trhu je v súčasnosti obrovské 
množstvo produktov od najrôznejších 
výrobcov aj v prémiovej kvalite. Aký 
potenciál vidíte v značke Remmers 
na slovenskom trhu?
J. S.: Značka Remmers je v celoeuróp-
skom regióne veľmi silne etablovaná 
značka so širokým portfóliom produk-
tov (nielen) na povrchovú úpravu dreva. 
Slovenský zákazník si vyberá dodávate-
ľa podľa svojich preferencií, ktorými sú 
dostupnosť, servis, kvalita materiálov, 
dodávky od jedného dodávateľa a v ne-
poslednom rade hrá nezanedbateľnú 
rolu aj cena.
Remmers v sebe ponúka všetky atribú-
ty plnohodnotného dodávateľa produk-
tov pre výrobcov okien, dverí, nábytku, 
podláh, drevostavieb atď. Značka 
Remmers je už dnes na Slovensku po-
merne výrazne rozšírená cez svojich pre-
dajných partnerov a dlhodobým cieľom 
je stať sa najsilnejším hráčom na slo-
venskom trhu v dodávkach materiálov 
na povrchovú úpravu dreva pre reme-
selníkov, priemysel ako aj konečných 
spotrebiteľov.

Čím sú špecifické produkty vašej 
značky?
J. S.: Špecifikom našej značky je pre-
dovšetkým šírka sortimentu, alternatívy 
produktov a ich dlhodobá životnosť. 
Jednoznačne sú odlíšené produkty pre 
profesionálov a konečných zákazníkov. 
Ďalším špecifikom je výrazný príspevok 
k životnému prostrediu a výroba pro-
duktov z obnoviteľných surovín, čo síce 
navonok nie je možné hneď pocítiť, ale 
z dlhodobého hľadiska tým výrazne pri-
spievame k šetreniu životného prostre-
dia. Za zmienku stojí celý rad produktov 

Remmers eco, ktorý sa trvalo rozširuje. 
Významným prínosom je filozofia pou-
žívania biocídov v produktoch. V tomto 
smere jednoznačne zastávame a presa-
dzujeme názor, že biocídy je potrebné 
používať len v najmenej nevyhnutnej 
miere a iba tam, kde je to skutočne nut-
né. Koniec koncov trend v tejto oblasti 
je biocídy z používania postupne úplne 
vylúčiť. 

Myslíte si, že slovenský trh je výraz-
ne odlišný v oblasti požiadaviek na 
povrchovú úpravu dreva oproti iným, 
napr. stredoeurópskym trhom?
J. S.: Z mojej dlhoročnej skúsenosti 
môžem povedať, že slovenský zákazník, 
ktorý lakuje, je naozaj náročný zákazník. 
Konkrétne napr. vo výrobe okien je kva-
lita dosahovaných povrchov na úrovni 
nábytkových plôch. Nikde inde v Európe 
som sa s takýmto trendom a takýmito 
požiadavkami nestretol. 

Čo viete ponúknuť vašim potenci-
álnym zákazníkom, aby sa rozhodli 
používať práve náterové systémy od 
firmy Remmers? Akú pridanú hodno-
tu im viete ponúknuť?
J. S.: Dovolím si tvrdiť, že zákazník spo-
lupracuje s tým, komu plne dôveruje, 
kto mu je schopný pokryť jeho požia-
davky a zabezpečiť mu pokojný spánok 
v oblasti povrchovej úpravy. 
Našou silnou stránkou je určite tím ľudí, 
ktorí perfektne rozumejú drevu, povrcho-
vej úprave a so zákazníkmi nekomuni-
kujú len v kancelárii pri káve, ale priamo 
v lakovni hľadajú spoločne optimálne 
riešenia.
Zákazníkom ponúkame prémiovú ne-
meckú značku so silným rodinným záze-
mím v atraktívnych cenových reláciách. 
Naším cieľom nie je len predávať, ale 
najmä slúžiť – byť nablízku, poradiť, zvo-
liť správny systém, navrhnúť alternatívy. 
Objednávky od zákazníkov sú potom už 

len prirodzeným zhmotnením dôvery 
k nám.

Čo je podľa vás alfou a omegou 
úspešnej firmy?
J. S.: Možno to bude znieť ako klišé, 
ale jednoznačne sú to ľudia. Ak máte 
okolo seba ľudí, ktorým dôverujete a oni 
dôverujú vám, nie je potrebných mnoho 
slov. Spolupracovníkov netreba kontro-
lovať, ale viesť. 
Často počúvame, že práca s ľuďmi je 
ťažká, že porozumieť ľuďom je náročné. 
Platí však, že čokoľvek v živote robíme, 
robíme to s ľuďmi a pre ľudí. Vedenie 
firmy musí svojím ľuďom naozaj rozu-
mieť, byť s nimi, rozpoznať ich silné aj 
slabé stránky a podporovať ich, a to nie 
len naoko, ale úprimne. Zdieľať s nimi 
úspech aj ťažkosti. 
Dobrý produkt je, samozrejme, spolu-
autorom úspechu. Ale dnes už naozaj 
nemožno povedať, že by kvalita produk-
tov od rôznych výrobcov bola drama-
ticky rozdielna. Všetko sa to láme na 
ľudskom prístupe, ústretovosti, spoľah-
livosti, dôvere a v neposlednom rade na 
kompetentnosti a odbornosti. 
Prajem preto nášmu novopečenému prí-
rastku na Slovensku vo veľkej medziná-
rodnej rodine Remmers, aby bol úspeš-
nou firmou. Našou najväčšou odmenou 
budú dobré a korektné vzťahy, spokojní 
zákazníci, zrealizované projekty, dobré 
referencie – a to všetko s tímom ľudí, 
ktorým nechýba odhodlanie ani chuť 
pracovať. Lebo nič veľké nebolo nikdy 
dosiahnuté bez nadšenia.

Kontakt

Remmers s.r.o. 
tel.:+421 919 439 555
e-mail: jsvocak@remmers.de
www.remmers.sk

Kompetenčné stredisko povrchovej úpravy dreva Remmers Group v sídle spoločnosti v Löningene, Dolné Sasko

http://www.remmers.sk
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Holzmesse 2018 v Klagenfurte: 
Inovácie pre drevárov vytvárajú reálny most

Jeden z najstarších veľtrhov v odvetví lesného 
a drevárskeho hospodárstva v strednej Európe 
Internationale Holzmesse v Klagenfurte predsta-
vil v 55. ročníku (29. 8. – 1. 9. 2018) množstvo 
tradičných a osvedčených strojov špičkových 
výrobcov s nomenklatúrou: ťažba a logistika 

dodávok guľatiny do piliarskych závodov, doprava dreva, pohyb 
osôb úžitkovými a terénnymi vozidlami, mobilné píly pre spraco-
vanie guľatiny priamo v lese, doprava lanovkami, sušiarne reziva 
pre zlepšenie kvality ohobľovaného reziva. 

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

Foto: autor

Medzi prezentovanými sto tisíc exponát-
mi a produktmi dominovali zmodernizo-
vané výrobné technológie, ktoré prinesú 
spracovateľom dreva nové možnosti vý-
roby. Oficiálny katalóg uvádza, že sa zú-
častnilo 502 vystavovateľov z 22 krajín na 
ploche 50 tisíc m2 s obsadením všetkých 
hál a celej voľnej plochy. Vystavovatelia 
boli najmä z Rakúska (45 %), Nemecka 
(20 %), Talianska (4 %), Slovinska (3 %) 
a Švajčiarska (2 %). Z domácej spolko-
vej krajiny Korutánsko pochádzalo 15 % 
zúčastnených vystavovateľov. Zvyšných 
16 zúčastnených  krajín obsadilo plochu 
11 %.
Bránami výstaviska prešlo 20 tisíc od-
borných návštevníkov, až 38 % zo za-
hraničia, najmä zo Slovinska, Nemecka, 

Talianska, Chorvátska, Švajčiarska. 
Návštevnosť z Rakúska podľa spolko-
vých krajín: Korutánsko 36 %, Štajersko 
18 %, Dolné Rakúsko a Horné Rakúsko 
po 11 %. Záujem o expozície lesníctva 
48 %, strojné zariadenia firiem 43 %, 
piliarstvo 32 %.
Najväčší záujem odborných návštev-
níkov sa sústredil na haly pri hlavnom 
vchode – 1 a 5, lákali aj vonkajšie plo-
chy W a B. K doteraz osvedčenej ponu-
ke Holzmesse a expozíciám 4. ročníka 
medzinárodného veľtrhu drevostavieb 
Holz&Bau (10 tis. m2) priradili organizá-
tori novú prehliadku Jagd (poľovníctvo) 
ako súčasť lesného hospodárstva. 
Veľtrhová nomenklatúra bola zameraná 
na požiadavky rakúskych spracovateľov 

dreva. Výrazne vzrástol záujem o sušiar-
ne. Zvýšila sa ponuka hobľovacích liniek 
na konečnú úpravu reziva na stolárske 
spracovanie a využitie v produkcii lepe-
ných drevených panelov. Švajčiarska 
technická univerzita ETH Zűrich pred-
stavila vytvorenie robotickej linky pri 
montáži konštrukcií pre drevostavby. 
Prioritný záujem bol o piliarske agregáty 
na efektívne spracovanie drevnej hmoty. 
Základom boli logistika a doprava dreva, 
manipulácia pri ťažbe, využitie odpadu 
na bioenergiu a triedenie odpadu. 

Innovation-Area

V hale 1 vytvorili „Innovation-Area 
Klagenfurt“, kde predstavili začínajúce 
startup firmy, vytváranie klastrov s dre-
várskou účasťou, výrobné prezentácie 
pre okamžité zaradenie do výrobných 
uzlov, inovatívne produkty použiteľné 
pre drevostavby. Expozície dopĺňali ži-
vými vstupmi. Vyvrcholením bola konfe-
rencia Inovations Impulse.
Najväčšiu pozornosť lákali segmenty 
X-fix Timberdome na spájanie dreve-
ných panelov pre steny drevostavieb 
X-elementom. Plochu 16 m2 možno vy-
tvoriť z 58 lepených prvkov Hasslacher 
Cross Laminated Timber. Ukážku stre-
chy oválneho tvaru vytvorili zo 164 ele-
mentov. Na vytvorení systému sa podieľal 
Junior profesor Dr. Christopher Robeller 
z Technickej univerzity Kaiserlautern 
v Nemecku. 

Drevené segmenty X- fix Timberdome na spájanie celodrevených panelov
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Za účelom využívania multifunkčného 
materiálu InnoWood navrhol Holzcluster 
Steiermark výrobu modulov v mozaiko-
vom nábytku a rôznych dizajnérskych 
doplnkov. Na vývoji sa podieľali docen-
ti a študenti Univerzity Sopron formou 
cezhraničnej spolupráce Interreg Austria 
– Hungary.
Zaujímavým riešením bol aj funkčný dre-
vený bicykel na oddychové jazdy v meste 
i v teréne. Drevený je len rám bicykla, 
ostatné časti sú z odľahčených materiá-
lov súčasných trendov s celkovou hmot-
nosťou cca 13 kg. Prezentácie obdivovali 
po otvorení aj predstavitelia rakúskeho 
hospodárstva.

Zatĺka 4 drevené klince za 
sekundu

Odborníkov z výrobnej sféry lákali inová-
cie technológií osvedčených výrobcov. 
Záujem mali aj o nový spôsob spájania 
drevených dielcov (napr. pri výrobe 
paliet, masívneho nábytku, konštrukcií 
s imitáciou starého dreva, drevených pa-
nelov) prostredníctvom patentovaných 
bukových klincov Lignoloc® s priemerom 
3,7 mm a dĺžkou 38 až 65 mm. Na ručnú 
aplikáciu je prispôsobená pneumatická 
klincovačka Fasco, na priemyselnú vý-
robu automat Weinmann, ktorý dreve-
né klince zatĺka rýchlosťou až 4 kusy za 
sekundu.
Spoločnosť Wood-Mizer predstavila 
mobilnú pásovú pílu LT 15 Start v limi-
tovanej sérii 100 ks. Môže rezať guľa-
tinu s priemerom až 70 cm na rezivo 
max. šírky 64 cm. Mobilný vozík pre 
uloženie guľatiny má dĺžku 5,4 m a je 
zložený z troch častí. Benzínový motor 
môže byť nahradený elektrickým a stroj 
vtedy poslúži ako spoľahlivá píla priamo 
v drevárskej prevádzke.
WoodCare je integrovaný robot do pra-
covnej linky pri produkcii masívnych 
drevených dielcov. Slúži pri opravách 
dielcov s nežiaducimi chybami povrchov.

Expozície 3 (SR) + 2 (ČR)

Medzi pol tisíckou expozícií sa objavili aj 
vystavovatelia zo Slovenska a z Českej 
republiky. Výrobca manipulačných zaria-
dení triedenia guľatiny a reziva, pílnic – 
M-Tec, s.r.o., Martin dopĺňa renomova-
né výrobné produkčné linky v piliarskych 
závodoch.
Nenápadnú expozíciu mal výrobca Ing. 
Častulík, s.r.o. zo Stupavy, ktorý predsta-
vil drviče dreva, papiera a kartónu vlast-
nej konštrukcie. Drevný odpad spraco-
váva aj štiepkovač od spoločnosti Urban 

Kovo, s.r.o. Lovčice (ČR). Základné rie-
šenie strojového zariadenia je mobilné, 
pripojené na traktor. Z odpadu vyrába 
drevné brikety a ďalším zariadením ich 
nakladá na odvozné vozidlo alebo do big-
-bag vakov. Zariadenie môže pracovať aj 
samostatne v prevádzkovej hale.
Pod označením Tschann Nutzfahrzeuge 
GmbH Salzburg bola ukrytá Tatra 
Phoenix českej produkcie určená na 
náročné práce v lese – ako exkluzívny 
výrobca a servis pre Bavorsko, Rakúsko 
a Južné Tirolsko. Patentovaný princíp 
pohybu vozidla a nadstavby v teréne je 
využiteľný na práce v lese, poľnohospo-
dárstve, cestnom staviteľstve i pre pohyb 
v zasneženom teréne.
Vo výstavnom katalógu bol uvedený 
aj ďalší slovenský vystavovateľ: Zelník 
Miroslav zo Šrobárovej, ktorý vystavo-
val doplnky poľovníckej výbavy (nože, 
poľovnícku výstroj, kožené doplnky...).

Optimistické prognózy

Na slávnostnom otvorení Holzmesse 

predseda Zväzu piliarskeho priemyslu 
Rakúska Mag. Herbert Jöbstl pochválil 
aj skvelých architektov za efektívne vyu-
žívanie dreva v stavebníctve. Výroba re-
ziva a hobľovaných hranolov za 1. polrok 
2018 vzrástla o 8 %, dobré prognózy sú 
aj na 2. polrok. Export reziva pre najväč-
šieho odberateľa do Talianska sa zvýšil 
o 6 %. Znepokojivé sú veľké zásoby gu-
ľatiny – najmä v spolkových krajinách 
Dolné Rakúsko a Horné Rakúsko – až 
na 2 mesiace. Tento prebytok vyvoláva 
neistotu v regiónoch, najmä pre výskyt 
podkôrnika, hoci začali spracovávať gu-
ľatinu aj v mokrom stave. Obchodníkov 
potešil rast cien reziva a vyšší dopyt 
po ihličnatých sortimentoch. Problémy 
spôsobuje spracovanie duba.
Drevárska klíma v spolkovej krajine Koru-
tánsko je veľmi optimistická. Výsledky sú 
o 2 % lepšie ako v susednej spolkovej 
krajine Štajersko, ktoré má viac lesov 
a silný drevársky priemysel. 
Budúci ročník Internationale Holzmesse 
2020 sa uskutoční od 2. do 5. septem-
bra 2020.

Expozícia spoločnosti Wood-Mizer s mobilnou pásovou pílou LT20 a štvorstrannou 
tvarovačkou a zrovnávačkou MP260

Ukážky drviacej techniky od spoločnosti Ing. Častulík, s.r.o. zo Stupavy
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LIGNUMEXPO – LES 2018 
jedinečným priestorom pre odborníkov

Výstava LIGNUMEXPO – LES v Nitre prešla v roku 2006 na 2-ročnú 
periodicitu. Tým, že odbornú garanciu prevzal Zväz spracovateľov 
dreva SR (člen EUMABOIS), získalo podujatie pred desiatimi rokmi 
(2008) podporu tejto európskej federácie výrobcov drevospracujú-
cich technológií a veľtrh je tak zaradený do prestížneho kalendára 
12 odborných podujatí drevárskeho charakteru na celom svete.

Celkovo sa medzinárodného drevárske-
ho a lesníckeho veľtrhu LIGNUMEXPO 
– LES 2018 v Nitre (18. – 21. septem-
bra 2018) zúčastnilo 150 vystavovate-
ľov zo 7 krajín na ploche 12 tis. m2.
Na slávnostnom otvorení LIGNUMEXPO 
– LES 2018 (18. 9. 2018) zastupoval 
podpredsedníčku vlády a ministerku 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
vedúci Samostatného oddelenia spra-
covania dreva Ing. Jozef Dóczy, PhD., 
ktoré je súčasťou Sekcie lesného hospo-

dárstva a spracovania dreva. V príhovore 
zvýraznil jeho postavenie v ekonomike 
Slovenska: „Lesy a drevo predstavujú 
strategický zdroj a surovinu, ktorej ro-
zumné využívanie a spracovanie pod-
poruje regionálny priemysel a zvyšuje 
zamestnanosť. Lesy pokrývajú plochu 
2 mil. ha. Ťažba dreva dosiahla vlani 9,5 
mil. m3. Piliarske odvetvie v SR spotrebu-
je 8,2 mil. m3, dovážame takmer milión 
m3 surového dreva.“
Ďalšie podrobnosti uviedol v príhovo-
re prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš: 
Aktívna účasť firiem na výstave sa vypro-
filovala tak, že sú zodpovedné za rozvoj 
celého odvetvia spracovania dreva na 
Slovensku. Nevyhnutne potrebujú nové 
technológie pre zvyšovanie konkuren-

cieschopnosti. A potrebujú aj dostatok 
drevnej hmoty v prosperujúcom odvetví 
priemyslu. Veľtrh je nápomocný pri od-
straňovaní rizík v dodávkach. Obe strany 
nenechávajú nikoho na pochybách, že 
prekážky medzi lesníkmi a drevármi sú 
zvládnuteľné. Potvrdili to aj vo worksho-
pe s panelovou diskusiou „Quo vadis 
lesníci a drevári?“. 
V otváracom príhovore nový riaditeľ 
Národného výstaviska Agrokomplex 
v Nitre Ing. Branislav Borsuk ubezpečil 
vystavovateľov, že v expozíciách nachá-
dzajú dostatok motivácií pre investičné 
zámery svojich firiem. Zároveň je to je-
dinečná forma na vzdelávanie a získa-
vanie informácií o nových technológiách 
pri svojich výrobných zámeroch.

Ceny LIGNUMEXPO – LES 
2018

Nie je možné spomenúť všetky zaují-
mavé technológie, pokúsili sme sa o to 
cez súťaž o Cenu LIGNUMEXPO – LES 
2018. Z prihlásených exponátov 21. roč-
níka veľtrhu LIGNUMEXPO 2018 a 17. 
ročníka výstavy LES 2018 v Nitre vybrala 
hodnotiteľská komisia nominácie a z nich 
udelili 6 cien a 4 čestné uznania, ktoré 
charakterizujú podnety pre efektívnosť 
a prosperitu odvetvia.
Ceny LIGNUMEXPO – LES 2018 zís-
kali v jednotlivých kategóriách:

 Stroje na obrábanie a tvárnenie 
dreva

 EXCELLENT CD, s.r.o., Zvolen pre 
výrobcu HOMAG (Nemecko) za ver-
tikálne vŕtacie a frézovacie centrum 
BHX 050 s progresívnym konštrukč-

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív organizátora a DM

Cenu LIGNUMEXPO – LES 2018 v kategórii Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva 
získalo vertikálne vŕtacie a frézovacie centrum BHX 050 od firmy HOMAG



DM 11/2018 49

výstavy
ným riešením stroja určeného pre 
malú a strednú výrobu.

 Ručné stroje a náradie
 NOBIA, s.r.o., Banská Bystrica pre 

výrobcu LAMELLO, AG (Švajčiarsko) 
za pílu na renováciu okien Tanga DX 
200, ktorej technické riešenie napo-
máha efektívnej renovácii okenných 
konštrukcií.

 Technológie a stroje na povrchovú 
úpravu

 CENTROGLOB, s.r.o., Košice pre 
výrobcu P.P.U.H. Dariusz Prochera 
(Poľsko) za kefovaciu brúsku KSB-2. 
Oceňujú efektívne technické riešenie 
povrchovej úpravy rastlého dreva ke-
fovaním.

 Materiály pre výrobu nábytku, sta-
vebno-stolárskych a ostatných vý-
robkov z dreva

 Sir COLOR, s.r.o., Hosťovce pre 
výrobcu B.P.S. srl (Taliansko) za 
exponát Borma Glas 2K. Špeciálny 
výrobok vytvorený na epoxidovej dvoj-
zložkovej báze je určený na vypĺňanie 
dutín a nedokonalostí materiálov.

 Lesnícke stroje a zariadenia
 LESY SR, š.p. pre výrobcu POSCH 

(Rakúsko) za zariadenie na skracova-
nie palivového dreva SpaltFix S-375, 
charakteristické kompaktným robust-
ným riešením štiepania palivového 
dreva po predchádzajúcom dĺžkovom 
skrátení.

 Lesné hospodárstvo
 Národné lesnícke centrum Zvolen, 

Ústav lesných zdrojov a informatiky – 
za monitoring a výskum lesných eko-
systémov. Systém tvorí špičková tech-
nológia získavania presných a časovo 
aktuálnych údajov o lesoch. Výstupom 
je komplexná dátová a mapová pod-
pora pre lesné hospodárstvo a iné 
odvetvia. 

Čestné uznanie dostali vystavovatelia:
 ITALCOMMA Slovakia, s.r.o., Žilina 
pre výrobcu SCM Group Morbidelli 
(Taliansko) za 5-osové obrábacie cen-
trum Morbidelli m400, ktoré umožňu-
je obrábať masívne drevo na výrobu 
drevených konštrukcií, okien, dverí, 
schodov.

 KRÁL, s.r.o., Žilina za celkovú expo-
zíciu vystavených strojných zariadení 
WEINIG Group a za dlhoročnú aktívnu 
účasť na veľtrhoch LIGNUMEXPO – 
LES v Nitre. 

 LKT, s.r.o., Trstená za dlhoročné pô-
sobenie slovenského výrobcu lesných 
kolesových traktorov za pravidelnú 
účasť na nitrianskych výstavách spo-
jenú s predvádzaním svojej najnovšej 
produkcie.

V kategórii Ručné stroje a náradie bola ocenená píla na renováciu okien Tanga DX 
200 od firmy LAMELLO, AG

Ocenený špeciálny výrobok Borma Glas 2K (výrobca B.P.S. srl) vytvorený na epoxi-
dovej dvojzložkovej báze je určený na vypĺňanie dutín a nedokonalostí materiálov 
rôzneho pôvodu, ako aj na realizáciu výplní za dekoratívnym účelom

Cena LIGNUMEXPO – LES 2018 v kategórii Technológie a stroje na povrchovú 
úpravu bola udelená kefovacej brúske KSB-2 od firmy P.P.U.H. Dariusz Prochera
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 Čestné uznanie udelili aj Ing. Stani-
slavovi Gregorovi za mimoriadne 
aktívny, tvorivý a iniciatívny prístup pri 
organizovaní lesnícko-drevárskeho 
veľtrhu v Nitre, jeho odborného sprie-
vodného programu od roku 1990. Na 
pozícii odborného poradcu pôsobí 
aj na veľtrhoch Nábytok a bývanie 
a Strojárskom veľtrhu v Nitre. 

Odborné semináre

Drevárska časť nových technológií rie-
ši odbornosť cez stručné prednášky. 
Okrem odborníkov z výroby sa seminá-
rov zúčastňujú aj študenti – poslucháči 
stredných a vysokých škôl, ktorí musia 

v praxi dokázať svoju vysokú odbornosť, 
erudovanosť a odhodlanosť riešiť všetky 
problémy.
Prvý deň (19. 9. 2018) bol zameraný 
na odvetvové zvládnutie techniky vo vý-
robe v rámci témy „Nahradí robotizácia 
priemyslu aj prácu stolárov“. Najskôr 
generálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter 
Zemaník poskytol prehľad o súčasnom 
stave odvetvia z pohľadu dostatku pra-
covníkov. Situáciu pomôže zlepšiť duál-
ne vzdelávanie v troch SOŠ drevárskych 
so vzájomnou spätosťou členských spo-
ločností ZSD SR. Intenzívne pôsobenie 
môže zvýšiť príchod pracovnej sily na 
rozhodujúce pracoviská. Rozvoj odvetvia 
komplikuje nedostatok guľatiny, zásobo-

vanie trhu kvalitným rezivom, produkcia 
drevostavieb a výrazné využívanie dreva 
v stavebníctve.
Nedostatok pracovníkov by mali vyriešiť 
robotické pracoviská. Charakterizoval ich 
Ing. Richard Kminiak, PhD. z Drevárskej 
fakulty TU Zvolen. Vymedzil technické 
pojmy o zameraní robotických pracovísk. 
Priemyselné roboty môžu byť aplikované 
v množstve pracovísk prvostupňového 
spracovania dreva a koncepcia môže 
pokračovať v druhostupňovom pri ma-
nipulácii s obrobkom, pohybe dielcov 
v rámci technologických operácií, ako 
nosič nástrojov počas výroby.
Využitie robotov a CNC strojov vo výro-
be priblížil Ing. Karel Krontorád, CSc. 
z Ústavu drevárskych technológií LDF 
MENDELU Brno. Využitie moderných 
výrobných postupov pre zaradenie ro-
botov do výroby je chápané ako náhrada 
ľudskej pracovnej sily – pravdou je jeho 
nahradenie pre priame ovplyvnenie vý-
robného cyklu.
Druhý odborný seminár (20. 9. 2018) 
zamerali na lakovanie. Technológie po-
vrchovej úpravy v malých prevádzkach 
analyzovali odborníci z firiem DURR 
Systems a EWAC. Zdravotné riziká 
týchto procesov vyčíslila Ing. Eleonóra 
Halzlová z Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva.
Lesnícke vzdelávacie semináre predsta-
vili skúsenosti z predaja dreva na pni, 
lesnícky potenciál na produkciu den-
dromasy, škodlivé činitele v lesoch SR, 
iniciatívu BIOEAST, možnosti orientácie 
v informáciách o lesoch. Tieto poznatky 
garantovalo Národné lesnícke centrum 
Zvolen.

Čestné uznanie dostalo 5-osové CNC obrábacie centrum Morbidelli m400 od SCM 
Group Morbidelli

Čestným uznaním bola ocenená aj KRÁL, s.r.o., Žilina za celkovú expozíciu vystavených strojných zariadení WEINIG Group 
a za dlhoročnú aktívnu účasť na veľtrhoch LIGNUMEXPO – LES v Nitre
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Na letošní 29. ročník veletrhu FOR 
ARCH zavítalo 69 018 návštěvníků, což 
je o 12 038 lidí méně než loni, a 152 
akreditovaných novinářů (loni 187). Na 
hrubé výstavní ploše 39 402 m2 se jim 
představilo 786 vystavovatelů (loni 800), 
z toho 88 zahraničních z 15 zemí (loni 81 
ze 13 států). Ti zde ve svých expozicích 
s celkovou čistou plochou 20 843 m2 
(loni 21 330 m2) prezentovali nejnověj-
ší trendy a technologie ve stavebnictví 
a přidružených oborech.

Každý den ve znamení 
jiného oboru

Nejeden z návštěvníků, a to jak z řad 

oborné, tak i laické veřejnosti, neopo-
menul kromě expozic věnovat svoji po-
zornost doprovodnému programu. Ten 
byl zahájen spolu s veletrhem v úterý 
18. 9. druhým ročníkem odborného 
kongresu TECHNOLOGICKÉ FÓRUM:  
investice/technologie, který byl stejně 
jako loni neformálním setkáním zástupců 
investorů, developerů, projektantů, 
státní správy, samosprávy, akademické 
obce a vystavovatelů. V úvodní panelové 
diskusi, zabývající se otázkami zlepšo-
vání podmínek pro investiční výstavbu 
a také konfrontující českou politickou 
špičku s Programovým prohlášením 
vlády, si účastníci mohli vyslechnout 
nejrůznější názory výše zmíněných 

zástupců. Mimo jiných např. informaci 
prezidenta Svazu podnikatelů ve sta-
vebnictví v ČR Ing. Václava Matyáše, že 
oblast stavebnictví přišla v době recese 
o 65 tisíc pracovníků, kteří se již nevrátí. 
Z toho podle něj plyne, že pokud by se 
měl obor investiční výstavby a výroby sta-
vebních hmot přiblížit produktivitě práce 
v průmyslu, bude muset mnohem více 
ve svých výrobních procesech využívat 
automatizaci a robotizaci, nové materiály 
a technologie. Kromě toho uvedl také 
důležitost zásadních změn v legislativě 
spojené s přípravou a realizací staveb, 
neboli tzv. „revitalizaci stavebního prá-
va“, neboť ne vše, co je v Programovém 
prohlášení vlády, je stavebními odbor-
níky vnímáno pozitivně. Souběžně 
s kongresem v zahajovací den veletrhu 
proběhly i např. 8. ročník Energetické 
konference či přednáškový blok na téma 
„Projektování staveb z pohledu zásad 
prevence kriminality“.

FOR ARCH měl návštěvníkům 
i letos co nabídnout

Předposlední zářiovou sobotu (22. 9. 2018) skončil na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech 
v pořadí 29. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, pod jehož hlavičkou byly pre-
zentovány výrobky a služby z pěti více či méně propojených oborů – Stavební prvky a materiály, 
Vytápění, Dřevostavby, Bazény, Sauny & SPA a loni zavedený obor Elektrotechnika a zabezpečení. 
Oproti loňsku mírný úbytek vystavovatelů a zejména pak téměř 15% pokles návštěvnosti mohl podle 
některých názorů do jisté míry souviset se současnou značnou zaneprázdněností stavebních firem 
a jejich subdodavatelů. Nicméně Ti co přišli, určitě nelitovali.

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

Bytové studio Indoor se pochlubilo sklopnou postelí XXL kombinovanou s pohovkou se speciálním mechanismem nevyžadu-
jícím odsouvat pohovku ani vyprazdňovat úložnou poličku
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Středeční doprovodný program patřil 
mimo jiné hlavně oblasti Wellness & 
Spa s nabídkou informací určených 
především provozovatelům těchto za-
řízení v návaznosti na jejich stavbu. 
Středa a zejména pak čtvrtek byly vyhra-
zeny problematice chytré a bezpečné 
domácnosti. A to např. v rámci semi-
náře na téma „Digitalizace domácností“, 
jehož účastníci měli příležitost seznámit 
se s novými trendy v oblasti tzv. inteli-
gentních domů, kde lze dnes ovládat, 
monitorovat a automatizovat veškeré 
technologie – od osvětlení přes vytá-
pění, stínění, klimatizaci až po zabez-
pečení.
Z pátečního programu, věnovanému 
vytápění, nelze mimo konference 
„Předcházení vzniku odpadů“ opome-
nout ani přednášku Ing. Marka Poláška 
a Ing. Marka Ajdarówa ze společnosti 
WOODEXPERT s názvem „Nespalte 
se s podlahovým topením aneb chy-
bami se člověk učí, poučte se z chyb 
jiných“, která byla souhrnem všeho 
nejpodstatnějšího pro úspěšnou rea-
lizaci podlah.
Sobota coby závěrečný den veletr-
hu byla organizátory pojata jako Den 
stavby, kdy řadu přednášek o nových 
stavebních materiálech doplnil i dopro-
vodný program na téma dřevostavby. 
Z něj nelze nezmínit přednášku Ing. 
Luboše Drahňovského z VVUD Praha, 
s.p. na téma „Kontrola kvality dřevosta-
veb a kontrola výstavby vašeho domu“, 
z níž pro účastníky vyplynulo to, že 
u dřevostaveb je nutné posuzovat nejen 
stavební a technologické kroky výstav-
by, ale je třeba si dát pozor i na vlastnos-
ti dřevěných materiálů v souvislostech 
s fyzikálními zákonitostmi.
Nejednoho z návštěvníků oslovilo již 
tradičně také finálové kolo 22. ročníku 
sou těžní přehlídky stavebních řeme-
sel SUSO, jejímuž průběhu věnujeme 
v tomto vydání Dřevařského magazínu 
samostatný prostor.

Zajímavé počiny nabídly 
i některé expozice

Na nezájem návštěvníků si i přes  nižší 
návštěvnost nemohli stěžovat ani vysta-
vovatelé. A to nejen ti, jejichž výrobek se 
pyšnil některým z ocenění v rámci sou-
těže Grand Prix o nejlepší exponát, ale 
i mnozí z těch, jejichž výrobky ocenění 
nezískaly nebo je nepřihlásili – z nej-
různějších odvětví stavebnictví včetně 
interiérového vybavení. Z oceněných vy-
stavovatelů (cenou Grand Prix) nemohla 
pozornosti řady návštěvníků ujít expozice 
společnosti VELUX ČR a v ní prezento-
vaná nová řídicí jednotka vnitřního pros-
tředí VELUX ACTIVE with NETATMO. Je 
vybavena chytrými sensory, které díky 
stálému monitorování teploty, vlhkosti 
a úrovně CO

2 v interiéru automaticky za-
jišťují otevírání a zavírání střešních oken 
a spouštění nebo vytahování rolet nebo 
vnějších žaluzií tak, aby vytvořily zdravější 
vnitřní klima. Systém je použitelný i pro 
starší typy oken.
Z dalších oceněných vystavovatelů, ten-
tokrát čestným uznáním odborné poro-
ty, nelze nezmínit pražské bytové studio 
Indoor s.r.o., zaměřené na komplexní 
služby spojené s úpravou a rekonstruk-
cí interiérů, tedy od návrhu architekta 
přes projektovou dokumentaci až po 
konečnou realizaci nábytkového vyba-
vení. Zmíněné ocenění získalo za zde 
prezentovanou sklopnou postel XXL 
kombinovanou s pohovkou, určenou 
do malometrážních bytů a vyráběnou ve 
vlastní truhlárně z laminovaných materiá-
lů v kombinaci se speciálním ocelovým 
sklopným mechanismem z dovozu. Její 
základ tvoří 420 mm hluboký skříňový 
korpus o šířce 1765 mm a výšce 2365 
mm, do něhož je vloženo (nastojato pros-
třednictvím sklopného mechanismu) 
dvojlůžko o rozměrech 1600x2000 mm, 
opatřené lamelovým roštem v kovovém 
rámu. Zespodu je rošt zakrytý pevným 
dnem s vnější pohledovou stranou, 

osazenou poličkou, která po sklopení 
postele nahrazuje nohy. (Zde je třeba 
upozornit, že z hygienického hlediska – 
kvůli požadavku na dostatečné odvětrání 
matrace – není pevná deska pod lame-
lovým roštem ideální řešení. Na tento as-
pekt ale odborná porota zřejmě nebrala 
příliš velký zřetel.) Před korpusem je 
předsazena 730 mm hluboká pohovka 
s odnímatelnými opěráky, přes kterou se 
postel před spaním (po odejmutí opěráků 
a zmáčknutí pojistného tlačítka na boku 
korpusu) překlopí, a to i s poličkou a na 
ní uloženými předměty, které není třeba 
sundávat. Kromě této oceněné varianty 
firma prezentovala v Praze ještě sklopné 
postele kombinované s jídelním či psa-
cím stolem z vlastní výroby.
V expozici brněnské firmy NETION s.r.o., 
provozující webový portál Dřevostavitel, 
soutěžil o zájem návštěvníků další z do 
soutěže přihlášeného nábytku – modu-
lární REXTA smart furniture (chytrý ná-
bytek), navržený studentem Mendelovy 
univerzity v Brně Filipem Dočkalem. Je 
zhotovený z cca 12 mm silného březo-
vého multiplexu v přírodním provedení 
nebo opatřeným bílým či černým vyso-
kotlakým HPL laminátem. Lze jej snad-
no složit i rozložit bez použití jakýchkoliv 
šroubů či nářadí jednoduchým nasaze-
ním dílců do drážek nebo naopak jejich 
vytažením, a to navíc pouhou intuicí bez 
složitého návodu. Základním modulem 
je 445 mm vysoká a 5,5 kg vážící mo-
dulární stolička REXTA UNO o průřezu 
350x350 mm, vytvořená ze šesti vzájem-
ně spojených dílců (čtyř obvodových, 
trnože a sedáku), kterou lze v případě 
potřeby v rozloženém stavu uložit do spe-
ciálního batohu a přenést na místo ko-
nání nějaké akce, kde není dostatek židlí 
či stolků. „Batoh vám pak navíc poslouží 
i jako měkký příjemný podsedák,“ doplnil 
v expozici přítomný Filip Dočkal s tím, že 
při použití více modulů je lze libovolně 
spojovat jak na sebe, tak vedle sebe. Lze 
z nich postavit různé kusy nábytku, které 

Společnost NETION v rámci podzimních novinek představila modulární REXTA smart furniture, jehož moduly lze libovolně 
spojovat na sebe i vedle sebe do podoby různého nábytku
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se dle potřeby dají zvětšovat, zmenšovat 
či měnit v jiné. „Můžete je pospojovat do 
řady a vytvořit si dlouhý sedací botník, 
případně lavici, a nebo na řadu posta-
vit další řady a poskládat tak originální 
knihovnu nebo komodu do dětského 
pokoje,“ upřesnil autor s dovětkem, že 
spojením několika modulů (vedle sebe 
či na sebe) lze vytvořit i např. konferenč-
ní či květinový stolek, TV stolek, bar či 
balkónovou lavici s odkládací plochou 
a úložným prostorem.
Pozornosti nejednoho z majitelů rodin-
ných domů pak mezi širokou nabídkou 
dřevěných zahradních altánů, krytých te-
ras či grilovacích srubů (tzv. KOTY) od 
kolínské společnost Kylpyla, neunikla ani 
její „terasa snů“, zhotovená ze severské-
ho smrku v rámci variabilního systému 
skandinávských relaxačních dřevosta-
veb CUBE. Oproti klasické terase nabí-
zí v zimě komfort uzavřeného prostoru 
a naopak v létě možnost celý prostor 
otevřít. A to ve spojení s bezrámovým 

řešením posuvného zasklení, tvořeného 
různým počtem zasklívacích panelů. Tyto 
cca 60 cm široké panely (s tloušťkou 
skla 6, 8, 10 a 12 mm) lze v uzavřeném 
stavu uzamknou a při otevření posunout 
k jedné straně a otočit o 90°, aby zabraly 
co nejméně místa.
Návštěvníci řešící problém, jak a čím 
obložit respektive zkrášlit fádní stěny 
svých interiérů, mohli nalézt řešení 
v expozici českobudějovické společ-
nosti ShipWood. A to v podobě firmou 
importovaných dřevěných obkladových 
mozaik, vyráběných ze starých vyslouži-
lých lodí, brázdících moře zemí Dálného 
východu. Jsou zhotovovány a dodávány 
na trh ve formě krátkých obkladových 
prken (10x100 cm) nebo kazet (o ve-
likostech 30x30, 30x60 nebo 30x90 
cm), které jsou ručně skládány z různě 
velkých dřevěných prvků lepených na 
papírový podklad, zespodu vyztužený 
perlinkovou síťovinou. Stejným způso-
bem jsou zhotovovány také firmou do-

vážené mozaikové kazety ze skořápek 
kokosových ořechů.
Milovníky saunování, zejména pak 
ty bez vlastní saunové kabiny, nepo-
chybně potěšila expozice předního 
tuzemského výrobce saun společnosti 
DYNTAR z Vitiněvsi u Jičína. Zde pak její 
nový projekt „Pronajmi si saunu“ a s ním 
spojená kompletně vybavená saunová 
kabina umístěná na dvoukolovém pod-
vozku s připojením na kouli tažného za-
řízení. Tuto mobilní saunu firma podle 
obchodního ředitele Tomáše Dyntara 
na objednání přiveze na zákazníky 
přesně určené místo a vybaví je vším 
potřebným tak, aby mohli spokojeně 
relaxovat a užívat si veškerého luxu-
su a pohodlí. Jedinou podmínkou na 
straně zákazníka, pochopitelně kromě 
zaplacení půjčovného, je zajistit 32A 
zásuvku (5 kolíků) na 400 V, jištěnou 
20A jističem a proudovým chráničem 
a rovnou plochu pro správnou instalaci 
sauny v její dostatečné blízkosti.

Terasa snů kolínské firmy Kylpyla s bezrámovým řešením posuvného zasklení

Na stavebnímu trhu se letos poprvé uvedla společnost 
ShipWood s obkladovými mozaikami z vysloužilých lodí

Mobilní novinka z produkce firmy DYNTAR s veškerým kom-
fortem pro milovníky saunování
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Poslední PRAGOLIGNA?

To, že se letos PRAGOLIGNA na hole-
šovickém Výstavišti konala naposledy, 
je téměř hotová věc. Dlouholetého pořa-
datele výstavy, společnost INCHEBA 
EXPO PRAHA, totiž letos koupila kon-
kurenční společnost ABF, která jak 
známo disponuje vlastním výstavištěm 
PVA EXPO v pražských Letňanech. 
Jisté však v tuto chvíli není, zda se po-
dobná akce, byť s jiným názvem a na 
jiném místě v Praze, v budoucnu vůbec 
uskuteční. Dá se ale předpokládat, že 

se o to nový majitel Incheby alespoň 
pokusí, přestože jeho snahy o vytvoření 
nové konkurenční výstavy (For Lignum) 
v minulosti již několikrát ztroskotaly na 
odmítavém postoji potenciálních vysta-
vovatelů. Zrušení tradiční výstavy na 
tradičním místě navíc může být silný 
argument pro ty vystavovatele, kteří již 
delší dobu hledají nějaký pádný důvod, 
proč svoji účast ukončit.
Ve prospěch výstavy z hlediska její-
ho dalšího smysluplného pokračování 
nehovoří ani současný negativní vývoj 
v obsazenosti a návštěvnosti. Z údajů 
zveřejněných pořadatelem vyplývá, že 
na letošní výstavě se prezentovalo 40 
vystavovatelů, zatímco v letech 2014 
a 2016 jich zde bylo shodně 46. Tento 
pokles se odrazil i na čisté výstavní plo-
še, která z předloňských 3700 m2 klesla 

na letošních 3300 m2. Mnohem výraz-
nější byl ale propad návštěvníků, a to 
více než o pětinu, když jich letos přišlo 
necelých 5000, zatímco v roce 2016 to 
bylo 6300. Částečně je na vině i sou-
časná silná konjunktura, kdy firmy mají 
tolik práce, že návštěvu jakékoliv pro ně 
nedůležité akce považují za zbytečnou 
ztrátu času. Avšak pokles návštěvnosti 
trvá již šestým rokem v řadě. V roce 2014 
přišlo 6800 návštěvníků. Někteří vysta-
vovatelé si tedy logicky pokládají otázku, 
zda výstava tohoto charakteru pro ně má 
ještě nějaký smysl. Obecně se stále více 
přiklánějí k názoru, že jeden oborový ve-
letrh v rámci česko-slovenského regionu 
jednou za dva roky, je plně dostačující. 
K posílení tohoto stanoviska významně 
přispěly i poznatky z letošního veletrhu 
Lignumexpo v Nitře.

Poslední PRAGOLIGNA 
opět vyvolala debatu o své budoucnosti

V sobotu 13.10.2018 skončila na Výstavišti v Praze – 
Holešovicích třídenní výstava strojů, nástrojů, zařízení 
a materiálů pro dřevozpracující průmysl PRAGOLIGNA. 

Vysoko nastavenou laťku z předchozích dvou ročníků se organizátorům překonat nepodařilo. Ba nao-
pak, pokles vystavovatelů i odborných návštěvníků opět vyvolal debatu o smysluplnosti této pražské 
výstavy, a to i v souvislosti se změnou majetkových vztahů ve společnosti INCHEBA EXPO PRAHA.

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

Letošní PRAGOLIGNA se na Výstavišti v Praze – Holešovicích 
uskutečnila zřejmě naposledy

Organizátoři ke 100. výročí založení Československa připra-
vili „nostalgickou“ výstavu historických truhlářských strojů 
a ručního nářadí
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Výstava historických strojů 
a ručního nářadí

Uvolněnou výstavní plochu po nepřítom-
ných vystavovatelích pořadatelé využili 
částečně k vytvoření relaxační zóny se 
dvěma pohovkami (využívané zejména 
žáky středních odborných škol během 
prvních dvou dnů výstavy) a částečně 
k uspořádání „nostalgické“ výstavky his-
torických truhlářských strojů a ručního 
nářadí u příležitosti 100. výročí založení 
republiky. Historické exponáty zapůj-
čili vystavovatelé EPIMEX spol. s r.o. 
a FELDER GROUP CZ, a dále Virtuální 
muzeum živých tradic truhlářského ře-
mesla a nábytkářské výroby v Ledenicích 
od 19. století do současnosti a Střední 
škola gastronomie a služeb v Nové Pace.

Novinky na Pragoligně

Přestože letošní Pragoligna byla celkově 
o něco menší, než předchozí dva roční-
ky, byla poměrně bohatá na technologic-
ké novinky. Svoji „českou“ premiéru zde 
mělo hned několik exponátů. Za zmínku 
stojí např. dřevěné multifunk ční pracovní 
a montážní stoly, které zde prezentoval 
zapálený kutil a amatérský truhlář Rosťa 
Sahulka. Přestože jsou určeny přede-
vším kutilům k vybavení jejich domácí 
dílny, poutaly značnou pozornost náv-
štěvníků z řad profesionálních truhlářů 
(tyto stoly detailně představujeme v sa-
mostatném článku na str. 16–18 tohoto 
vydání DM).
Novinku v kategorii elektrického ruční-
ho nářadí představila společnost Mafell. 
Jednalo se o výrazně inovovanou dvou-
vřetenovou ruční kolíkovačku DDF 40. 
Strojek vychází z původního principu 
dvouvřetenové vrtačky DD 40 uvede-
né na trh již před 17 lety, tentokrát ale 
osazené v modernizovaném těle ruční 
lamelové frézky. Jako pracovní nástroj 
zde však není použita kotoučová fréza, 
nýbrž dvojice vrtáků (detailní představení 
najdete v samostatném článku na str. 19 
tohoto vydání DM).
Hned několik technologických novinek 
představila na svém stánku společnost 
Panas. Jednalo se např. o kompaktní 
olepovačku Minimax ME 35 TR s novou 
multifunkční rožkovací/kapovací jednot-
kou místo kapovací pily. Linka tedy při 
stejné celkové délce a stejném počtu 
agregátů umí jednu operaci (rožkování) 
navíc. Klasický kapovací agregát s kotou-
čovou pilkou byl nahrazen univerzálním 
frézovacím agregátem s jednou frézkou 
s 3D pohybem a s krátkou pracovní drá-
hou, který umí při prvním průchodu dílce 

odfrézovat koncové přesahy hranovací 
pásky do kolmého tvaru a při druhém 
průchodu (olepení sousedních hran) 
jednak odfrézovat koncové přesahy 
a jednak zaoblit koncové hrany včetně 
rožků. Koncové hrany přitom mohou být 
kolmé, šikmé i oblé (postforming). Díky 
nové konstrukci tohoto agregátu umí 
stroj opracovávat dílce již od délky 120 
mm. Za rožkovací/kapovací jednotkou 
následuje dvoufrézový agregát pro od-
frézování šířkových přesahů hranovací 
pásky a začišťovací cidliny.

Druhou novinkou firmy Panas, rovněž 
v oblasti olepování, byla olepovač-
ka Stefani KD s plně elektronickým 
přestavováním z ovládacího panelu 
a horní PUR-BOX jednotkou na pře-
dehřev 2kg PUR patron. Tato přede-
hřívací jednotka výrazně redukuje čas 
potřebný k čištění celého systému při 
použití PUR lepidla, a to především 
díky delší době jeho použitelnosti. 
Podle výrobce je použití PUR patron 
rovněž cenově výhodnější než použití 
PUR granulátu.

Kompaktní olepovačka Minimax ME 35 TR s novou multifunkční rožkovací/kapovací 
jednotkou místo kapovací pily

Olepovačka Stefani KD s plně elektronickým přestavováním z ovládacího panelu 
a horní PUR-BOX jednotkou na předehřev 2kg PUR patron
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Festival dřeva a nářadí 
na veletrhu STŘECHY PRAHA

Největší veletrh pro střechy, řemeslo, dřevo a úspory energií 
STŘECHY PRAHA vstupuje do třetího desetiletí své existence. 
21. ročník proběhne 7. – 9. 2. 2019 v PVA EXPO PRAHA Letňany.

Uplynulý jubilejní 20. ročník potvrdil pev-
nou pozici veletrhu jako stěžejní akce 
v oboru staveb a renovací střech, které-
ho se účastní naprostá většina českých 
firem z oboru a prostřednictvím českých 
zastoupení i světová špička. Každoročně 
veletrh přiláká přes 20 tisíc kvalitních 
návštěvníků.

Veletrh roste

Meziročně hlásí STŘECHY PRAHA vý-
znamný nárůst obsazené plochy. Souběh 
veletrhů se navíc rozrůstá o další výstav-
ní prostory. Veletrhy STŘECHY PRAHA, 
SOLAR PRAHA, ŘEMESLO PRAHA 
a PURPO PRAHA obsadí haly 3 a 4. 

V dalších halách budou probíhat souběž-
né veletrhy FOR PASIV, FOR WOOD 
a soutěž stavebních řemesel SUSO.

Novinka – festival dřeva 
a nářadí

Pro všechny, kteří mají rádi práci se 
dřevem, je určen nový projekt „Festival 
dřeva a nářadí“ probíhající celou dobu 
veletrhu. Návštěvníci uvidí širokou na-
bídku dřevosortimentu, spojovacích prv-
ků, nářadí, nástrojů a dalšího vybavení 
pro řemeslníky i kutily. Součástí festivalu 
bude Zóna pro tesaře s množstvím uká-
zek moderních i tradičních tesařských 
technik, workshopů, diskusních setkání 
s osobnostmi v oboru i soutěží zručnos-
ti o hodnotné ceny. Své umění představí 
i mladí učni tesaři, kteří během tří dnů 
vytvoří dřevěné objekty k praktickému 
využití. K vidění budou i ukázky dalších 
stavebních řemesel. 
Historii tesařského řemesla budou 
připomínat vzácné muzejní exponáty, 
těšit se můžete mimo jiné na expozici 
historických tesařských seker a další-
ho náčiní. Své aktivity představí vícero 

http://www.strechy-praha.cz
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institutů a muzeí prezentujících principy 
a postupy tradičního stavitelství. 
Speciální technologie budou k vidění 
například na stánku společnosti Mafell, 
kde odborníci předvedou ukázky te-
sařských spojů, hluboké dlabání do 
hloub ky 500 mm, řezání dřevovlák-
nitých materiálů pomocí lankové pily, 
dělení deskových materiálů či čepovací 
automat. Další vystavovatelé představí 
ve svých expozicích, ale i v předváděcím 
prostoru arény s praktickými ukázkami 
kompletní sortiment pro tesaře od dře-
vomateriálů, inovativních spojovacích 
prvků, pásek a fólií pro dřevostavby 
a střechy až po akustické řešení v dře-
vostavbách. Velkým lákadlem pro náv-
štěvníky bude množství expozic s širo-
kým výběrem nářadí a nástrojů různých 
značek. Hlavními cíli třídenního festiva-
lu dřeva a nářadí jsou výměna znalostí 
a zkušeností, prezentace tesařského 
řemesla širokému publiku a prostor pro 
odborné diskuse.

Další pestrý program

Připraven je 5. ročník Fóra Dřevěné 
konstrukce zaměřeného na poruchy 
a vady dřevěných konstrukcí, který 
se bude mimo jiné věnovat dřevěným 

stavbám typu rozhledny, mosty a láv-
ky a jejich údržbě. Jubilejní 20. ročník 
mezinárodní konference Izolace zahrne 
průřez izolacemi posledních 20 let. Pro 
širokou veřejnost jsou určeny semináře 
o údržbě šikmých i plochých střech 
a nejčastějších chybách ve střešním 
plášti. Kromě odborných konferencí 
proběhnou užitečné semináře určené 

pro menší firmy a OSVČ s mottem „jak 
být vidět, jak využít moderní technolo-
gie, jak udržet stávající a získat nové zá-
kazníky“. Velkým tématem doprovodné-
ho programu bude střešní fotovoltaika 
v rámci jubilejního 15. ročníku veletrhu 
úspor energií SOLAR PRAHA.

Více na www.strechy-praha.cz.

http://www.strechy-praha.cz
http://www.distrimo.cz
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Wittmann Möbelwerkstätten

Rakouská firma Wittmann patří do zlatého fondu rakouské nábyt-
kářské produkce. Původní sedlářství v Etzdorfu fungující od roku 
1896 změnilo v padesátých letech 20. století výrazně svoji orientaci. 
Může za to Franz Wittmann, otec dnešní majitelky Ulriky Wittmann. 
Učinil rozhodující krok: sedlářství lokálního významu přeměnil na 
čalounický provoz, jehož renomé brzy překročilo rakouské hranice. 
Může za to filozofie rodinného podniku, která se po čtyři genera-
ce nezměnila. Základem úspěchu je pochopení významu kvality 
řemesla a jako velmi prozíravé se ukázalo tehdy neobvyklé řešení 
spolupráce s designéry. 

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: archiv Wittmann

Design a trendy ale nikdy nebyly primár-
ní. Vždy rezonovaly s důrazem na funkci 
– sedací a lehací komfort. Trvanlivost 
a kvalita byly vnímány jako základní atri-
buty řemeslné výroby. Rychlá reakce na 
individuální požadavky je samozřejmostí 
stejně jako fakt, že je každý produkt vý-
sledkem dokonalého řemeslného zpra-
cování. Produkty z Etsdorfu jsou přátel-
ské k životnímu prostředí a šetří zdroje. 
Existuje zde silná firemní sounáležitost. 
Pracovníci jsou vychováváni od začát-

ku kariéry a často zde vydrží celý život. 
Wittmann se těší výtečné pověsti, což 
je zásluha majitelů Ulriky a jejího muže 
Hainze Hofera, který dokonce kvůli firmě 
převzal i příjmení Wittmann.
Zvláštní postoj má firma i ke svým klien-
tům. Už několik let jim nabízí osobní 
účast ve finální fázi výroby odpočivného 
nábytku. Příležitost vidět detaily výroby 
vlastního nábytku a odhalit důvod kvalit-
ního sezení a dlouhé životnosti produktu 
dělá z procesu nákupu nábytku skuteč-
ně mimořádně přátelský akt.
Se zaměřením na oblast bydlení, sezení, 
jídlo a ležení je firma již desetiletí význam-
ným hráčem na trhu s nábytkem v oblasti 
veřejného i privátního interiéru. Flexibilita 
výroby umožňuje reagovat na momentál-
ní požadavky. Někdy má větší odbyt lož-
nicový nábytek, jindy čalouněný. Firma 
zúročila svoje zkušenosti z období, kdy 
fungovala jako sedlářství. Zachovala 
kladný postoj k řemeslnému zpracování. 
Není divu, že většina modelů je dokončo-
vána tou nejkvalitnější usní. Je používána 
hovězina z evropských zdrojů. Useň je 
zpracována s maximálním ohledem na 
životní prostředí a probarvována v celé 
tloušťce. Díky své prodyšnosti poskytuje 
příjemné sezení. Co se týče textilií, může 
Wittmann pracovat se třemi stovkami 
různých barev a dezénů. Dominantní je 
optické hledisko, kvalita se vnímá auto-
maticky. Některé dezény připomínají 
produkci firmy Wiener Werkstätte.

Spolupráce s renomovanými 
designéry

Díky své reputaci je Wittmann vyhle-
dávaným partnerem renomovaných 
designérů všech generací z domova 

Křeslo Alleegasse, Joseff Hoffmann. 
Křeslo pro hudební salon vzniklo v roce 
1912 jako součást vybavení bytu Dr. 
Hugo Kollera v ulici Alleegasse. Wittmann 
Möbelwerkstätten mají autorizaci jako je-
diní vyrábět Hoffmannův nábytek podle 
originálních návrhů

Židle Merwyn, design Sebastien Herkner. 
Doko nale splnil zadání vytvořit opticky 
lehkou velmi komfortní židli se zdůraz-
něním řemeslného výrobního postupu 
v duchu firmy Wittmann. Jedinečný kula-
tý tvar je zdůrazněn působivým detailem 
ozdobného lemu. Opěradlo a područ-
ky jsou dokončeny usní. Bukové nohy 
jsou lakované tmavě šedou, případně 
ponechány přírodní. Minipružiny zajišťují 
dokonalé sezení
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i zahraničí, ale portfolio zahrnuje i oblast 
tzv. klasiků. Redesign produktů Josefa 
Hoffmanna a re-edice modelů Fridricha 
Kieslera jsou výsledkem úcty k rakouské 
kultuře bydlení. Nadčasovost těchto pro-
duktů znamená stabilní bod produkce 
nábytku nezpochybnitelné kvality pro-
věřené stoletou existencí na trhu. 
Na referenční listině nechybí ani úzká 
kooperace s těmi skutečně nejlepší-
mi, jako je architekt, designér a laureát 
Pritzkerovy ceny Jean Nouvel. Ten je 
často spojován se svými architektonic-
kými objekty, jako je Institut du Monde 
Arabe v Paříži, opera v Lyonu, nadace  
Cartier v Paříži, věž Dentsu v Tokiu atd. 
Všechny mají společnou vlastnost: každý 
je úplně jiný a vychází  z lokálních vzta-
hů. To samé platí i pro soubor Vienna. 
Svojí precizností dokonale zapadá do 
vysokých firemních požadavků. Je to 
autentický objekt, který mohl vzniknout 
pouze zde, a to během spolupráce na 
vybavení vídeňského hotelu společnosti 
Sofitel Vienna Stephansdom.
Výkladní skříní výrobců nábytku jsou 
evropské salony v Kolíně a Miláně, ale 
také četné prezentace lokálnějšího 
významu. Odborné i laické veřejnosti 
zde jsou naznačovány vývojové směry. 
Heslem Wittmana je dostatečný pros-
tor pro inidividualitu. Personalizované 
objekty dělají dobře očím, duši i tělu. 
Individualita přináší pocit úniku z ano-
nymity. Trendem jsou úsporné solitéry, 
kombinovatelné podle chuti a nálady, 
mix barev a materiálů. 
Na současném firemním úspěchu se po-
dílejí takové osobnosti, jako Sebastian 
Herkner, Monica Förster, Jaime Hayon, 
Soda Designers. Jejich návrhy nesou 
specifický rukopis se společným jmeno-
vatelem, což je radost z tvorby. To bylo 
důvodem k udělení řady ocenění, např. 

lůžko Wings, design Jaime Hayon, zís-
kalo letos cenu Elle Deco International 
Design Awards (EDIDA).
Rakouský producent čalouněného ná-
bytku má v současnosti cca 120 pracov-
níků. 70 % produkce směřuje do zahra-
ničí, celkem do cca 52 zemí, mimo jiné 
do Německa, Švýcarska, Holandska, 
USA, Ruska a Japonska. Produkty firmy 
Wittmann jsou trvale k vidění ve vídeň-
ském showroomu nedaleko pavilonu 
Secese na Karlově náměstí.

Zdroje: tiskové materiály IMM 2018 a Salone 
del Mobile 2018

Křeslo Vuelta 72, Vuelta sofa, design Jaime Hayon. Křeslo neobvyklých proporcí má zvláštní kouzlo. Vynikne jako solitér, ale 
i jako protihráč ke stejnojmenné sofě. Velké křeslo Vuelta 80 se odkazuje na vídeňskou modernu, zatímco menší varianta působí 
jako okouzlující monolitická skulptura. Křesla Vuelta jsou součástí souboru, který obsahuje sofa a chaiselongue. Dokonalost 
čalounického provedení je patrná na první pohled stejně jako rafinovaný detail mosazné podnože

Soubor Vienna, design Jean Nouvel. Hlavním rysem Nouvelovy tvorby je esence 
funkce a jednoduchosti. Vienna je příkladem téměř ikonického objektu. Rozhodně 
se nedere dopředu, ale hovoří jasnou řečí. I když přímo souvisí s hotelem, uplatní 
se i v privátním prostoru. Modulace umožní přizpůsobení každému prostoru

Křeslo Melange, design Monica Förster. Čisté linie podrtrhuje perfektní řemeslná 
práce. Sametově měkká skořepina dokončena usní je oddělena od měkkého se-
dacího čalounění sedáku a opěradla. Podnož existuje v dřevěném nebo kovovém 
provedení. Křeslo je syntézou všeho pozitivního: lehkost vzhledu, jednoduché po-
užívání, krásný detail

design
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Výše uvedenou velmi pozitivní prognózu 
spolu s dalšími oborovými informacemi 
zveřejnila AČN na tiskové konferenci 
uspořádané při příležitosti zahájení 10. 
mezinárodního veletrhu nábytku, interiérů 
a bytových doplňků For Interior – podzim 
(4.–7. 10. 2018) na výstavišti PVA EXPO 
v Praze – Letňanech. „Při našem odhadu 
respektive dopočtu jsme vycházeli z hod-
not dosaženého ekonomického výsledku 
za první pololetí roku 2018, přičemž jsme 
zároveň brali v potaz i dynamiku vývoje,“ 
uvedl na úvod tiskové konference ta-
jemník AČN Ing. Tomáš Lukeš s tím, že 
po jistém propadu exportní výkonnosti 
v loňském roce AČN předpokládá opě-
tovné nastartování růstu procentuálního 
vyjádření exportní úspěšnosti.

Exportní výkonost vyšší, 
domácí spotřeba nižší

Exportní výkonnost (vývoz–dovoz/tržby) 
tuzemského nábytkářského průmyslu 
by letos podle odhadů AČN měla mírně 
přesáhnout 20 % (konkrétně 20,04 %), 
což by znamenalo nárůst o 1,26 % oproti 
roku 2017, avšak pokles o 0,48 % ve 
srovnání s rokem 2016. „U vlastního ex-
portu by podle našich předpokladů mělo 
dojít k dalšímu zvýšení vývozu nábytku 
o více jak 1,14 mld. Kč, čímž by letošní 
exportní hodnota měla překročit 28,42 
mld. Kč. Naproti tomu bohužel pro le-
tošní rok předpokládáme v ČR pokles 
spotřeby nábytku o cca 450 mil. Kč na 
úroveň 35,84 mld. Kč,“ doplňuje Ing. 
Lukeš s tím, že i nadále pokračuje růst 
objemu dováženého nábytku ze zahrani-
čí, a tak lze očekávat, že v letošním roce 
bude překročena 54% hranice podílu 
importovaného nábytku na tuzemské 
spotřebě.

Levnější nábytek k nám, 
dražší ven

Důležitým faktorem ukazujícím na kva-
litu dováženého nábytku je podle ta-
jemníka AČN jeho průměrná cena na 
kilogram, která by však i v letošním roce 
měla dle odhadů odborníků klesnout. 
„Očekáváme, že průměrná hodnota 
dováženého nábytku bude 65,70 Kč/
kg, zatímco hodnota exportovaného 
nábytku bude 81 Kč/kg. Ačkoliv není 
možné plošně tvrdit, že co je levné, je 
nekvalitní, v konkurenčním prostředí má 
cena vždy významnou vypovídací hod-
notu. Nicméně pro zákazníky může být 
hodnota dováženého nábytku impulzem 
k tomu, aby si hlídali kvalitu nabízeného 
nábytku z dovozu,“ konstatuje Ing. Lukeš 
a dodává, že AČN má pro zákazníka 
účinný nástroj, jak poznat kvalitní náby-
tek a kvalitní výrobní firmu. Tím je značka 
Česká kvalita – Nábytek (státní program 
podpory kvality), která je vydávána na 
základě žádosti a posouzení nezávislou 
třetí stranou.

Nábytek odkud nebo 
naopak kam a za kolik?

Největší podíl na importu nábytku do 
České republiky má podle informací 
AČN Polsko, odkud by k nám letos 
mohl být dovezen nábytek za 4,8 mld. 
Kč. Druhým největším dovozcem je 
Německo s předpokládaným expor-
tem do ČR cca 3,8 mld. Kč a třetí již 
tradičně Čína, která by podle předpo-
kladu mohla na náš trh dovézt nábytek 
za zhruba 3,2 mld. Kč. Polsko společně 
s Čínou a Německem tak letos pravdě-
podobně dosáhnou 60% podílu na cel-
kovém importu nábytku. 

Produkce nábytku v České republice by v letošním roce podle kvalifikovaného 
odhadu Asociace českých nábytkářů (AČN) a společnosti Apicon Consulting měla 
překročit 44,8 miliardy korun, a to i navzdory zvolňujícímu tempu růstu výroby 
zejména ve druhém pololetí. Import by měl pravděpodobně překročit hodnotu 
19 mld. Kč, export pak 28 mld. Kč.

Český nábytkářský průmysl 
má i letos na to dosáhnout velmi vysokých čísel

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

Graf 1 Porovnání výroby, exportu a importu se spotřebou v mld. Kč (produkce kva-
lifikovaný odhad). Zdroj: Export / import ČSÚ, produkce, odborný dopočet AČN 
a Apicon Consulting
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„Zde nemohu nezmínit to, že ve statis-
tických údajích Německa však může být 
schována určitá část výroby z Polska. 
Němci totiž vlastní v Polsku řadu výrob-
ních závodů, přičemž v nich vyráběný 
nábytek je k nám mnohdy importován 
prostřednictvích mateřských firem, což 
se do statistik promítá jako nábytek ně-
mecký, ale ve skutečnosti je jeho původ 
polský,“ doplnil tajemník s tím, že letos 
poprvé by hranici jedné miliardy korun 
u exportu do ČR podle dosavadních 
propočtů (v I. pololetí oproti loňsku 
s nárůstem o 4,8 %) mohlo překonat 
i sousední Slovensko s vyvezeným ná-
bytkem za cca 1,04 mld. Kč. Nábytek 
za stovky miliónů korun bude do ČR 
letos pravděpodobně dovezen ještě 
z Itálie (cca 946 mil. Kč), Rakouska 
(cca 800 mil. Kč), Tuniska (cca 442 
mil. Kč), Vietnamu (cca 419 mil. Kč), 
Litvy (cca 397 mil. Kč), Švédska (cca 
383 mil. Kč), Francie (cca 266 mil. Kč), 
Rumunska (cca 263 mil. Kč), Velké 
Británie (cca 254 mil. Kč), Holandska 
(cca 231 mil. Kč) a Spojených států 
amerických (cca 202 mil. Kč). Menší 
objemy nábytku v řádech desítek milió-
nů korun by k nám obchodníci na zá-
kladě statistických výsledků I. pololetí 
měli dopravit také z Maďarska, Dánska, 
Turecka, Indonésie a Tchaj-wanu.

Naopak téměř 31 % českého exportu 
nábytku bude mířit do Německa, což 
představuje cca 8,8 mld. Kč. S velkým 
odstupem následuje Slovensko, kam 
pravděpodobně bude vyvezen nábytek 
za cca 2,3 mld. Kč a dále pak Francie 
(cca 2,02 mld. Kč), Velká Británie (cca 
1,5 mld. Kč), Rakousko (cca 1,4 mld. 
Kč), Spojené státy americké (cca 1,3 
mld. Kč), Polsko (cca 1,2 mld. Kč), 
Holandsko (cca 1,02 mld. Kč) a Švédsko 
(cca 1,0 mld. Kč). Významnější objemy 
vyváženého tuzemského nábytku v řá-
dech miliónů korun by opět dle výsledků 
I. pololetí 2018 měly směřovat ještě do 
Belgie, Švýcarska, Španělska, Itálie, 
Maďarska, Norska, Ruska, Dánska, 
Rumunska, Číny a Spojených arabských 
emirátů.

FSC a její další vývoj

V závěru tiskové konference pak Ing. 
Lukeš poinformoval zhruba desítku 
přítomných novinářů o současném ak-
tivním přístupu AČN k řešení nedostat-
ku dřeva s certifikací FSC na našem 
trhu. To se jak známo i přes obrovský 
přebytek dřeva na našem trhu musí ve 
většině požadovaného objemu dovážet 

z Polska, Švédska, Slovenska a z po-
baltských zemí, čímž zatím trpí přede-
vším dodavatelé obchodního řetězce 
IKEA. V této sou vislosti pak novináře 
mimo jiné seznámil s textem výzvy AČN 
ze dne 17. 8. 2018, v níž požaduje, aby 
do konce letošního roku bylo rozhod-
nuto o zavedení certifikace systémem 
FSC na 10 % plochy, obhospodařo-
vané státními lesy (viz. celý text v DM 
10/2018, str. 73), kterou do termínu 
konání tiskové konference podepsalo 
několik desítek nábytkářských firem 
s tím, že ve druhém říjnovém týdnu 
bude zaslána premiérovi ČR Andreji 
Babišovi. 

„Požadavek certifikace FSC v sou časné 
době splňují pouze lesy v národních 
parcích spadající pod Ministerstvo život-
ního prostředí ČR, zatímco v lesích ve 

správě Lesů ČR s.p. a Vojenských lesů 
a statků s.p., patřících pod Ministerstvo 
zemědělství ČR a Ministerstvo obrany 
ČR, je pouze certifikace v systému 
PEFC. Nicméně poměrně úspěšně se 
nám daří přesvědčit některé vlastníky 
obecních a soukromých lesů a také 
lesů církevních o tom, že certifikace 
FSC je skutečně prospěšná např. pro 
ekologii. U těchto drobnějších vlast-
níků lesů se již setkáváme s pozitivní 
odezvou a někteří se již na tuto certifika-
ci připravují,“ doplnil Ing. Tomáš Lukeš 
s dovětkem, že s oběma subjekty spra-
vujícími státní lesy AČN jedná, ale jejich 
stanovisko zatím nezná. Rozhodující 
stanovisko ale podle Ing. Lukeše bude 
na ministerstvu zemědělství, přičemž 
podle ministra Ing. Miroslava Tomana, 
CSc. by se údajně mělo s certifikací 
začít.

Graf 2 Exportní výkonnost českých nábytkářů v letech 2013 – 2018 v procentech 
(rok 2018 odhad). Zdroj: Dopočet AČN

Graf 3 Podíl importu na spotřebě v letech 2013–2018 v procentech (rok 2018 
odhad). Zdroj: Dopočet AČN
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Medzinárodná konferencia 
Drevo v modernej architektúre

Revolúcia v stavebníctve. Mrakodrapy z dreva. Viacpodlažné budovy z dreva aj 
na Slovensku. Požiarna bezpečnosť na prvom mieste. Riešenia vhodné aj pre 
samosprávy. To sú témy, ktorými chceli organizátori konferencie zaujať odbornú, 
ale i laickú verejnosť. Hovoriť o nich pred adresátmi, ktorí môžu pozitívne ovplyv-
niť rozhodovanie investorov, aby sa rozhodli pre výstavbu budov na báze dreva. 

Drevo je efektívne, optimálne ale aj 
efektné riešenie v architektúre, ktorá si 
dáva prívlastok trvalo udržateľná a níz-
koenergetická. Nielen rodinné domy, 
ale aj budovy verejné, stavby občianskej 
vybavenosti, školy, kancelárie a bytovky 
určené pre sociálne bývanie môžu byť 
postavené v nízkoenergetickom štan-
darde a za krátky čas. Podiel drevosta-
vieb na trhu neustále rastie a Slovensko 
má všetky predpoklady na to, aby sa 
v tomto trende zaradilo ku krajinám ako 

Rakúsko, Nemecko, Česká republika, 
Nórsko či Fínsko. 

Aj harmonogram prednášok, ktoré od-
zneli na odbornej medzinárodnej kon-
ferencii v dňoch 4. – 6. 10. 2018 vo 
Vysokých Tatrách nasvedčuje, že témy 
to boli výsostne aktuálne, a že organi-
začný výbor vynaložil nemalé úsilie na 
to, aby naplnil odhodlanie, ktoré vložil 
do preambuly pri príprave konferencie. 

4. 10. 2018 – štvrtok
 Ing. Robert Lukáč, viceprezident Zväzu 
spracovateľov dreva SR: Otvorenie 
a úvodné slovo

 Ing. Peter Mináč, primátor mesta Tiso-
vec: Samospráva a výstavba – výzva 
a realita

 Ing. arch. Pavol Pokorný, Bratislava: 
Staviame z dreva – ideály a realita

 Ing. Ivan Kolárik, Kontrakting, Žilina: 
Staviame z dreva – revolúcia v staveb-
níctve a možnosti dneška

 doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., 
Katedra požiarneho inžinierstva FBI, 
Žilinská univerzita: Požiarna bezpeč-
nosť drevostavieb – revízia STN 92 
0201-2:2017

5. 10. 2018 – piatok
I. blok

 BeA Slovensko, spol. s r.o., Liptovský 
Mikuláš: Profesionálne spojovacie 
systémy

 Marek Hyben, Rothoblaas, spol. s r.o.: 
Riešenia pre drevostavby

 Ing. Robert Vinca, Saint-Gobain Con-
struction Products, s.r.o.,: Multikom-
fortné riešenia pre drevostavby

 Prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., Kate-
dra drevostavieb DF TU Zvolen: 
Drevostavby – spoľahlivosť, tradícia, 
budúcnosť

II. blok
 Mag. MAS Christian Murhammer, 
Rakúsky zväz výrobcov drevostavieb: 
Europe and wooden houses – best 
practises and solutions

 Arch. DI Werner Nussmüller, Nuss-
müller Architekten ZT GmbH, Graz: 
What about wood? – solutions for 
individuals and community

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

Ing. Robert Lukáč, viceprezident ZSD SR 
otvoril dvojdňové rokovanie

http://www.zsdsr.sk
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 Prok. DI Dr.-techn. Julian Zotter, RWT 
PLUS, Woschitz Group: HoHo Wien 
– a challenging story

 Robert Malczyk, MASc, P.Eng., Struct-
Eng, MIStructE, MBA, Equilibrium 
Consulting Inc., Vancouver – Kanada: 
Wooden constructions – revolutionary 
project

Od roku 2008 až do dnešných dní sa 
podiel moderných drevostavieb na odo-
vzdaných nových rodinných bytových 
domoch na Slovensku zvýšil z 5 % na 
viac ako 10 %. Ročne sa na Slovensku 
postaví a odovzdá približne 700 nových 
rodinných domov, ktoré sú postavené 
z konštrukčného systému na báze 
dreva. Sekcia drevostavieb ZSD SR 
(SD ZSD SR) si uvedomuje potenciál, 
ktorý sa v rozvoji stavieb na báze dreva 
skrýva. Do roku 2025 si SD ZSD SR 
dala za cieľ tento podiel zvýšiť na 30 %. 
„Považujeme za nevyhnutné, aby sme 
na Slovensku šírili osvetu najmä me-
dzi projektantmi a architektmi, ktorí 
postupne znovuobjavujú krásu a efek-
tívnosť takého úžasného materiálu, 
akým drevo bezpochyby je. Dlhodobo 
sa nám osvedčila odborná spolupráca 
s predstaviteľmi akademickej obce. Na 
Slovensku sa nedávno podarilo nove-
lizovať tzv. protipožiarnu normu, takže 
konečne môžeme stavať aj vyššie než 
len dvojpodlažné objekty. Rovnako dô-
ležitou úlohou však zostáva, aby sme 
investorov ale aj individuálnych staveb-
níkov vo väčšej miere vrátili k drevu“, 
hovorí predseda sekcie, Ing. Róbert 
Lukáč z firmy WHC. 
V roku 2012 Sekcia drevostavieb ZSD SR 
úspešne zaviedla vlastnú „Značku kvali-
ty“, ktorá ide nad rámec povinných cer-
tifikácií výrobkov a konštrukcií, a o pride-
lenie ktorej sa môžu uchádzať členovia 
ZSD SR. Tradične organizuje aj súťaž 
o „DREVOSTAVBU ROKA“, kde členské 
spoločnosti SD ZSD SR nominujú svoje 
hotové realizácie za uplynulý rok. 
Aj to sú dôvody, kvôli ktorým sa Sekcia 
drevostavieb ZSD SR rozhodla usporia-
dať prestížnu medzinárodnú konferenciu 
pod názvom „Drevo v modernej archi-
tektúre“. Aby sme na Slovensku stihli na-
skočiť na už unikajúci vlak drevostavbárov 
v okolitých krajinách. Hlavným zámerom 
a cieľom konferencie bolo na konkrét-
nych architektonických riešeniach a fi-
remných realizáciách prezentovať pred-
nosti drevostavieb na Slovensku. Osloviť 
predovšetkým architektov, projektantov, 
realizátorov a spracovateľov dreva s té-
mami, ktoré im pomôžu sa zorientovať 
v ponuke. 

Ohlasy účastníkov boli pozitívne. 
Renomovaný architekt Björn Kierulf sa 
v kuloároch po skončení podujatia vy-
jadril pozitívne k myšlienke, že by sa táto 
konferencia mohla stať potenciálne naj-
prestížnejším podujatím v priestore V4 
a tým aj platformou na výmenu názorov 
a optimalizáciu spoločného pôsobenia 
zainteresovaných subjektov v širšom 
okolí Slovenska. Podobne sa vyjadrili aj 
akademici, ktorí vidia v takomto podujatí 
potenciál výmeny medzinárodných skú-

seností v ich prostredí. Čerešničkou na 
torte boli prednášky špičkových architek-
tov z kancelárie Equilibrium Consulting 
Inc, Vancouver (Kanada) a z tímu HoHo 
Wien z Rakúska k téme výškovej moder-
nej architektúry v Kanade a v Rakúsku. 

Mag. MAS Christian Murhammer
Rakúsky zväz výrobcov drevostavieb, 
Viedeň
Rakúsky zväz výrobcov drevostavieb 
(ÖFV) založili v roku 1979 a odvtedy  

Ing. Peter Mináč, primátor mesta Tisovec, 
prezentoval očakávania slovenských sa-
mospráv od spracovateľov dreva a dre-
vostavbárov

Najväčšiu pozornosť pútalo vysvetľova-
nie novej technickej normy pre požiarnu 
bezpečnosť stavieb z dreva, ktoré po-
skytol jej spoluautor Doc. Ing. Vladimír 
Mózer, PhD.

Súčasťou konferencie bola aj stručná prezentácia doterajších ocenených prác 
v súťaži „Drevostavba roka“. Pred panelmi stoja zľava: Ing. Ivan Kolárik, Ing. arch. 
Pavol Pokorný, Ing. Robert Lukáč, DI. Julian Zotter, Prof. Ing. Anton Osvald, PhD. 
a Prof. Ing. Jozef Štefko, PhD.
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sa etabloval ako úspešný zväz nezávis-
lých a kvalitne produkujúcich subjektov 
v branži drevostavieb. Jeho členom sa 
môžu stať výhradne spoločnosti, kto-
ré spĺňajú všetky kvalitatívne štandar-
dy (napr. Ekonormu ÖNORM B2310) 
a podmienky členstva. Okrem členov ga-
rantujú vysokú kvalitu produkcie aj sub-
dodávatelia do systému stavieb, ktorí sú 
partnermi zväzu a priemyselného odvet-
via. ÖFV iniciuje vlastné výskumné a vý-
vojové projekty, ktorých výsledky pod-
porujú celý drevostavbársky priemysel 
a môžu ich využívať všetci. Tým podpo-
rujú kvalitatívny rast a zlepšovanie v seg-
mente stavebníctva, ktoré patrí k pilierom 
rakúskeho priemyslu. ÖFV sa podieľa 
aj na príprave noriem a predpisov, ktoré 
pozitívne ovplyvňujú trh s drevostavbami 
a správanie rakúskych zákazníkov. ÖFV 
je zakladajúcim členom Európskeho zvä-
zu výrobcov drevostavieb (EFV), ktorý 
zastupuje záujmy branže na európskej 
úrovni.

Arch. DI Werner Nussmüller
Nussmüller Architekten ZT GmbH, Graz
Praktické skúsenosti a začiatky ar-
chitektonickej kancelárie Nussmüller 
Architekten siahajú už do roku 1982, 
kedy začala zbierať skúsenosti na trhu. 
Do roku 1995 existovala pod menom 
Gruppe 3. Realizovala projekty pre bý-
vanie – vzdelávanie – mestské stavby 
– kultúru – výstavníctvo – kancelárie, čo 
dokladuje jej široký záber. Sústreďovala 
sa vždy na hľadanie inovatívnych a krea-
tívnych riešení. V konštrukcii drevo-
stavieb a energeticky efektívnych 
rekonštruk ciách získala kancelária ne-

jedno ocenenie a nemálo praktických 
skúseností. 
Kanceláriu vedie architekt Stefan 
Nussmüller, ktorému poskytujú podpo-
ru pri riadení firmy Werner Nussmüller 
a Inge Nussmüllerová, ktorí priniesli do 
firmy dlhoročné skúsenosti. 
V centre pozornosti pri architektonických 
návrhoch stojí vždy človek, podľa kto-
rého potrieb sa prispôsobuje realizácia 
budovy so svojimi zmenami a riešenia-
mi. Citlivý prístup k prírode a prírodným 
materiálom a umné narábanie s denným 
svetlom podčiarkujú profesijný profil kan-
celárie. Cieľom je vždy dosiahnutie čo 
najvyššej možnej kvality bývania a fun-
govania budovy.

Prok. DI Dr.-techn. Julian Zotter
RWT Plus, Viedeň
vedúci oddelenia masívne stavby
RWT Plus bola založená v roku 1996 ako 
súčasť skupiny Woschitz Group a špecia-
lizuje sa na projektovanie nosných kon-
štrukcií a konštrukciu ľahkých stavieb. 
V pobočkách vo Viedni a Feldkirchene 
sa koncentrujú na vypracúvanie medzi-
národných projektov, o.i. v Nemecku, 
Maďarsku, Českej republike, Poľsku, 
Rusku a Abu Dhabi. Dôležitou úlohou 
je poskytovanie konzultácií pri projek-
toch, okrem architektonických riešení. 
To poskytuje investorom voľnú ruku pri 
výbere architekta a súčasne garantuje 
optimálnu realizáciu architektonických 
predstáv do reality. Prejavuje sa to v sna-
he o dokonalú a úzku interdisciplinárnu 
spoluprácu  s architektmi. 
V roku 2005 rozšírili svoje pôsobenie aj 
o vedecký výskum a inovácie, čím napĺ-

ňajú predstavu o inovatívnej a kreatívnej 
komplexnej projekčnej kancelárii. Vďaka 
spolupráci s technickými univerzitami 
a inými vedecko-výskumnými subjektmi 
sa im darí získavať aj vizionársku kom-
petenciu a konkurenčnú výhodu opro-
ti ostatným. Momentálne je v centre 
záujmu ich pilotný projekt HoHo Wien 
– 26 podlažná budova z hybridného 
konštrukčného systému, ktorej výhody, 
úskalia výstavby i použité technické rie-
šenia predstavil hlavný projektant tejto 
unikátnej budovy. 

MASc, P.Eng., StructEng, MIStructE, 
MBA, Robert Malczyk
Equilibrium Consulting Inc., Vancouver, 
Kanada
Študoval a magisterský titul získal v odbo-
re drevených konštrukcií na Technickej 
univerzite vo Varšave. Po skončení štú-
dia sa rozhodol pokračovať na UBC 
v Kanade pod patronátom svetovo re-
nomovaného inžiniera Borga Madsena. 
Počas posledného ročníka štúdia na 
UBC, Robert Malczyk dostal pracovnú 
ponuku od J. Novacek & Associates, po-
prednej inovatívnej konzultačnej firmy vo 
Vancouvri, ktorá sa venovala dreveným 
konštrukciám. 
Po štvorročnom pôsobení sa stal v roku 
1997 spoluzakladateľom Equilibrium 
Consulting Inc. Počas svojej kariéry 
pracoval na viac ako 600 projektoch, 
z ktorých mnohé boli ocenené medzi-
národnými cenami. Sú medzi nimi pro-
jekty na Hooded Merganzer Restaurant 
v Pentictone v spolupráci s Nick Bevanda 
Architect, alebo aj the Art Gallery of 
Ontario Galleria Italia a architektom 
Frankom Gehrym, ktorá patrí k najkom-
plexnejším dreveným konštrukciám na 
svete. 

Neslobodno zabudnúť ani na ponuku 
drevostavbárov pre starostov a primáto-
rov slovenských miest a obcí. Tradičná 
drevená výstavba dáva skvelé predpo-
klady na to, aby sme hľadali možnosti, 
ako nadviazať na pretrhnutú niť dobré-
ho mena stavieb na báze dreva – a to 
nielen určených na bývanie. Prednášky 
predstavili možnosti riešení drevenej ar-
chitektúry vo výstavbe sociálnych bytov 
a verejných budov v nízkoenergetickom 
až pasívnom štandarde v obciach na 
Slovensku. Potešiteľné je, že organizá-
torom sa podarilo získať dôveru a spolu-
prácu prestížnych profesijných združení 
a komôr ako partnerov pre organizovanie 
konferencie. Ostáva už iba konštatovať 
želanie, že sa z tohto podujatia stane 
tradícia.

Aj záverečná prednáška hosťa z Kanady Roberta Malczyka z Equilibrum Consulting 
Inc., Vancouver prezrádza sústredený záujem publika
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SOŠ drevárska Topoľčany patrí medzi 
najlepšie stredné školy v Nitrianskom 
kraji. V aktuálnom školskom roku 
2018/19 má 232 žiakov. Celkove v du-
álnom vzdelávaní má 38 žiakov zo 66 
žiakov odborov zaradených do „duá-
lu“, čo predstavuje 57,6 %. V systéme 
duálneho vzdelávania študujú v novom 
experimentálne overovanom študijnom 
odbore Technik drevárskych CNC zaria-
dení – nábytkárska výroba, v maturitnom 
odbore Operátor drevárskej a nábytkár-
skej výroby a v učebnom odbore Stolár.
Škola má aj odborné vzdelávanie v štu-
dijných odboroch Tvorba nábytku a in-
teriéru, Mechanik počítačových sietí, 
Logistika a v učebnom odbore Tesár. 

V uplynulom školskom roku 2017/18 
mala SOŠ drevárska Topoľčany 240 žia-
kov. V duálnom vzdelávaní získavalo ve-

domosti a zručnosti 33 žiakov z 59 žiakov 
v študijných a učebných odboroch, ktorí 
mali možnosť zapojiť sa do „duálu“.

Do duálneho vzdelávania je zaradených 
takmer 58 percent žiakov

Do nového školského roku vstúpili žiaci SOŠ drevárskej Topoľčany sláv-
nostným stretnutím s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR 
JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou, PhD. Uznanlivo sa vyjadrila na adresu školy, 
že docielili výrazný pokrok v zapojení sa do duálneho vzdelávania pre odvetvie 
spracovania dreva. Riaditeľ školy Ing. Miloš Bobula – pri prehliadke školských 
dielní – požiadal o podporu predloženého projektu rekonštrukcia dielní IROP.

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

Študijný / učebný odbor
Duálne 

vzdelávanie
Celkom 
žiakov

Technik drevárskych CNC zariadení 
– nábytkárska výroba (1. ročník) 11 20

Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
(v 2. ročníku) 6 8

Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
(v 3. ročníku) 4 10

Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
(vo 4. ročníku) 2 6

Učebný odbor Stolár (v 2. ročníku) 7 13

Učebný odbor Stolár (v 3. ročníku) 8 9

Spolu 38 66

Počty žiakov zapojených do duálneho vzdelávania v SOŠ drevárskej Topoľčany 
v školskom roku 2018/19

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová v dielňach odborného vyučovania SOŠ drevárskej Topoľčany
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Letošní finálové kolo absolvovalo 22 
žáků učebního oboru truhlář (stolár) 
z devíti českých a dvou slovenských 
středních odborných škol. Jejich nomi-
naci během roku určila postupová kola 
v Praze, Ostravě, Hradci Králové, Nitře 
a Českých Budějovicích. Finále jako ob-
vykle probíhalo v průběhu prvních čtyř 
dnů veletrhu (18.–22. 9.) a pro zhoto-
vení soutěžního výrobku měli soutěžící 
k dispozici kromě ručního nářadí také 
dlabačku, hranovou brusku a širokopá-
sovou brusku od hlavního partnera sou-
těže a.s. Houfek a také přímočarou kmi-
tací pilu Mafell. Ve startovním poli byly již 
potřetí v řadě také dívky. A to z pražské-
ho oblastního kola postoupivší bu doucí 
truhlářka Jana Čiková ze SOŠ a SOU 
Beroun – Hlinky a Soňa Karpalová 

ze SOU nábytkářského a SOŠ, s.r.o. 
Liberec, která v roli náhradnice plno-
hodnotně zastoupila svého nemocné-
ho spolužáka postoupivšího z oblastního 
kola v Hradci Králové.

Teoretická část si opět 
žádala míti široký rozhled

Finálové kolo se stejně jako v předešlých 
ročnících skládalo z praktické části a od-
borného znalostního testu se 42 otáz-
kami z různých oblastí. Mimo odbor-
ných věcí z učiva prvních dvou ročníků 
a BOZP byl složen také z otázek zaměře-
ných na činnost letitých partnerů soutěž-
ního oboru truhlář, kterými byly spolu s již 
jmenovanými společnostmi Houfek a.s. 
a Mafell AG ještě firmy DeWalt, Ramia 
a Dřevařský magazín. Několik otázek 
se týkalo také se SUSO již druhým ro-
kem spolupracující VOŠ a SPŠ Volyně, 
která pro praktickou část soutěže (nejen 
ve finále, ale i v oblastních postupových 
kolech) připravovala technické výkresy. 

Mimo to stejně jako loni nabídla nejlepší 
dvojici z každého kola (a doprovázející-
mu pedagogovi) ještě bezplatnou tříden-
ní odbornou stáž ve svých prostorách, 
naplánovanou na přelom měsíců říjen 
a listopad. Svoji první reprízu v teoretické 
části finále měl také speciální test zpra-
covaný Asociací malých a středních pod-
niků a živnostníků ČR (AMSP) se sedmi 
otázkami zaměřenými na podmínky pro 
podnikání.

Výrobky tentokrát včetně 
povrchové úpravy

Pro praktickou část pořadatelé zvolili uni-
verzální dětský odkládací stolek se čty-
řmi poličkami v různých úrovních o ob-
délníkovém půdorysu zhotovený ze smr-
kového dřeva, který u soutěžících mimo 
jiné prověřil zvládnutí dvou truhlářských 
spojů – čep a dlab, kolíkový spoj. Pro 
zhotovení dlabů a kolíkových spojů mohli 
žáci použít dlabačku a stojanové vrtač-
ky zapůjčené partery soutěže. Samotné  

Vítězi 22. ročníku SUSO jsou 
loňští vicemistři ze SOŠD Spišská Nová Ves

Na výstavišti PVA EXPO v Praze Letňanech proběhl v pátek 21. září 
závěrečný den finálového kola 22. ročníku „mezinárodní“ soutěžní 
přehlídky stavebních řemesel SUSO. Česko-slovenské finálové klání, 
které se konalo v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu 

For Arch 2018, vyneslo na stupně vítězů šestici nejlepších truhlářských adeptů. A to již podruhé v řadě 
nejen z České republiky, ale stejně jako v předchozím 21. ročníku i budoucí truhláře ze slovenské 
SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves, kteří se z loňské druhé příčky tentokrát posunuli až na tu nejvyšší.

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

Poměřit své síly si přijely do Prahy spolu s 20 hochy i dvě budoucí truhlářky Soňa Karpalová a Jana Čiková
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čepy spojů pak museli zhotovit pouze 
s pomocí ručního nářadí, aby předvedli 
svoji řemeslnou zručnost. „Soutěžícím 
byly přiděleny smrkové přířezy, které mu-
seli přesně vykrátit a v případě poliček 
také oříznout do předepsaného tvaru. 
Následně pak zhotovovali spoje a po 
obroušení nanesli na prvky 2 vrstvy vo-
dou ředitelné lazury. Poté provedli vlastní 
montáž,“ sdělil nám z pozice poroty Ing. 
Lubomír Freiberg, zastupující ve finále 
nepřítomného hlavního porotce SUSO 
Libora Malého, který byl již tradičně au-
torem návrhu soutěžního výrobku.

Odměny nejen pro žáky, 
ale i pedagogy a porotce

Odpolednímu slavnostnímu vyhlášení 
výsledků, moderovanému Dominikou 
Janochovou z TV Nova, předcházela au-
togramiáda dnes již bývalé české repre-
zentantky v plážovém volejbalu Kristýny 
Kolocové Hoidarové. Ta jak účastníky 
finále tak i nejednoho z přihlížejících náv-
štěvníků veletrhu nejen obdarovala svojí 
podepsanou fotografií, ale všem také 
dala možnost se s ní vyfotit, čehož kromě 
soutěžících nezřídka využil i jejich peda-
gogický doprovod. Vlastní vyhlašovací 
ceremoniál pak proběhl za účasti ředitel-
ky odboru školství a mládeže Magistrátu 
hl. m. Prahy Mgr. Lenky Němcové, před-
sedy představenstva AMSP ČR Doc. 
Ing. Karla Havlíčka. Ph.D., MBA, vice-
prezidenta HK ČR Romana Pommera, 
prezidenta AČN Ing. Martina Čudky, 
ředitele VOŠ a SPŠ Volyně RNDr. Jiřího 

Homolky a dalších významných hostů. Ti 
pak mimo jiné také osobně poblahopřá-
li novým „mezinárodním mistrům“ mezi 
žáky oboru truhlář, jimiž se stali Martin 
Dacho a Lukáš Vesselényi ze SOŠ dre-
várskej Spišská Nová Ves se ziskem 
336 bodů. Tímto výkonem se spišské 
SOŠD podařilo v Praze zdárně navázat 
na loňskou úspěšnou reprezentaci svých 
žáků (vicemistři 21. ročníku SUSO) a pod 
vedením stejného mistra odborného vý-
cviku Viliama Púčeka je dostat až na post 
nejvyšší. Druhou příčku, s odstupem 5 
bodů za vítězným družstvem, obsadili 
Martin Kaščák a Václav Petříček ze SŠ 
řemeslné Jaroměř. I tato škola prostřed-
nictvím svých svěřenců potvrdila a do-
konce ještě vylepšila svůj výborný výkon 
z loňska, kdy její reprezentanti skončili 
na třetí pozici. Ta tentokrát patřila žákům 
SŠ stavební Jihlava Tomáši Müllerovi 
a Tomáši Markovi, kteří ji vybojovali s cel-
kovým ziskem 326 bodů respektive s od-
stupem 5 bodů za stříbrným soutěžním 
družstvem z Jaroměře. Kromě celkové-
ho pořadí byli stejně jako v předcho-
zích dvou ročnících vyhlášeni, a to ústy 
Kristýny Kolocové Hoidarové, i vítězové 
dvou vybraných disciplín – „Konstrukční 
spoje“ a „Nejlepší výrobek“, jimiž se 
v obou případech stali letošní mistři 
Martin Dacho a Lukáš Vesselényi. Všech 
6 výše jmenovaných úspěšných finalistů 
si domů odvezlo mimo diplomů a hodnot-
ných praktických cen od partnerů soutě-
že (např. hoblice Ramia, elektrické ruční 
nářadí od společností Houfek, Mafell, 
DeWalt, finanční odměna 1500 Kč od 

pořádající společnosti ABF a další) také 
poukaz na dvouleté předplatné časopisu 
Dřevařský magazín.
Za nejlepší mezi zúčastněnými školami 
byla vyhlášena a titul Hvězda finále 22. 
ročníku získala SOŠ drevárska Spišská 
Nová Ves. Učitel odborného výcviku 
z této školy Viliam Púček, který žáky na 
soutěž připravoval, získal kromě toho 
ještě čestné uznání Asociace českých 
nábytkářů za pedagogický přínos při 
vzdělávání mladých truhlářských nadějí 
v rámci Soutěžní přehlídky stavebních 
řemesel SUSO. Pořádající společností 
ABF pak Viliam Púček byl ještě oceněn 
od loňského roku udělovaným titulem 
Pedagog ročníku 2018. V rámci vyhlašo-
vacího ceremoniálu byla rovněž podruhé 
v řadě udělena také cena Gentleman 
řemesla, kterou se organizátoři rozhod-
li příležitostně udělovat lidem, kteří se 
v souvislosti se soutěží SUSO význam-
ně podílejí nebo podíleli na propagaci 
řemesla. Z rukou manažera soutěže 
Davida Surmaje ji převzal letošní „zastu-
pující“ porotce Ing. Bohumír Freiberg, 
který před 22 lety stál u základů SUSO.
Soutěžní výrobky byly při slavnostním ce-
remoniálu věnovány dětskému domovu 
v Mladé Boleslavi. A to stejně jako loni ve 
spolupráci s Nadačním fondem Veroniky 
Kašákové (finalistka České Miss 2014, 
jež sama od čtyř let vyrůstala v dětském 
domově), který různým způsobem pod-
poruje dětské domovy po celé ČR.

Šestice nejlepších finalistů ze SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves (1. místo), SŠ 
řemeslné Jaroměř (2. místo vlevo) a SŠ stavební Jihlava

AČN oceněný Viliam Púček a jeho svěřen-
ci Lukáš Vesselényi (vlevo) a Martin 
Dacho, kteří kromě celkového prven-
ství a ceny za nejlepší výrobek zvítězili 
i v disciplíně „Konstrukční spoje“
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Na jubilejný 10. ročník súťaže Mladý 
stavbár 2018 (3. – 4. 10. 2018) prišlo 
do Žiliny 15 družstiev z 9 škôl zo Sloven-
ska a Českej republiky. Absolvovali súťa-
že, do ktorých zapájajú tri učebné odbo-
ry: Murár, Inštalatér a Tesár. V každom 
súťažnom odbore bolo po 5 škôl. Iba 
domáca škola obsadila všetky tri disciplí-
ny. A vo všetkých troch aj zvíťazila!
Tesári súťažili presne podľa zaužívaných 
kritérií stredoškolskej zručnosti. Najskôr  
absolvovali test formou odborných otá-
zok. Domáci prezentovali svoju silu a zís-
kali najviac – 19 bodov, pred družstva-
mi Bosohohy (17,5) a Nitra (17 bodov). 
Potom sa presunuli na vylosované pra-

covisko v školskej dielni. Počas dvoch 
dní mali vyrobiť za 9 hodín „Informačnú 
tabuľu“ z drevených hranolov. K dispo-
zícii mali len ručné náradie, navyše len 
akuvŕtací skrutkovač. Nemohli používať 
žiadne iné elektrické náradie.
Určený výrobok vyrábali zo smrekových 
hranolčekov 90x90 mm podľa výkre-
sovej dokumentácie. Dodané hranoly 
si narezali na predpísané rozmery. Po 

šikmých rezoch zhotovovali čapy a dlaby, 
osedlali krokvy a zmontovali celú kon-
štrukciu. Nasledovala montáž záklopu 
bez krytiny. Vrátane testu mohli získať 
maximálne 100 bodov. Pri hodnotení 
čiastkových disciplín mali domáci „tu-
lipánci“ viac bodov ako súperi, iba pri 
hodnotení osedlania a preplátovania kro-
kiev získalo družstvo Nitra o bod viac. 
Celkove boli lepší o štyri body.

Tesári zo SOŠ stavebnej v Žiline

SOŠ stavebná v Žiline má dlhoročnú tradíciu vo výchove tesárskych 
remeselníkov. Patrí medzi najväčšie slovenské školy so stavebným 
zameraním – má až 530 žiakov v desiatich študijných a učebných 
odboroch. Škola sídli na Tulipánovej 2, dielne praktickej výchovy 
– školské dielne má na Bánovskej ceste 9. V súčasnom školskom 
roku 2018/19 pripravujú pre prax 18 tesárov a aj 18 remeselníkov 
príbuzného odboru opracovania dreva – stolárov.

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

Výsledok hodnotenia 
podľa disciplín

Max. Žilina Nitra
Brno 

Bosonohy
Krásno

Liptov. 
Mikuláš 

Test z odborných vedomostí 20 19 17 17,5 14,5 12

Dĺžkovanie a kontrola rozmerov 15 14 14 12 10 7

Zhotovenie čapov a dlabov 25 23 21 13 13 10

Osedlanie a preplátovanie krokiev 15 13 14 10 10 6

Montáž konštrukcie 20 18 17 12 8 5

Dodržiavanie BOZP 5 5 5 5 5 3

Súčet 100 92 88 69,5 60,5 43

Prácu budúcich tesárskych remeselníkov sme dokumentovali počas záverečnej fáze súťaže, vľavo víťazné družstvo SOŠ sta-
vebná Žilina, vpravo „bronzové“ družstvo SOŠ stavebných řemesel Brno – Bosonohy
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Hodnotiaca komisia odborníkov z pra-
xe Jaroslav Rovňan, Stanislav Ďurana, 
Rudolf Štiak sledovala celý postup prác, 
dôkladne premerala rozmery podľa vý-
kresov, rovinnosť a pravouhlosť rezov, 
povrchové opracovanie, hodnotila bez-
pečnosť práce a čistotu na pracovisku.

Celkové poradie družstiev, ktoré tvo-
rili žiaci zúčastnených škôl:
1. SOŠ stavebná Žilina, Tulipánová ul. 

– Kristián Belko a Šimon Štefánek
2. SOŠ stavebná Nitra – Vratko Bartoš 

a Adam Valkovič
3. SOŠ stavebných řemesel Brno – Bo-

sonohy – Jiří Budík a Tomáš Lengál
4. SOŠ drevárska a stavebná Krásno – 

Alexander Šimek a Dávid Stráňava
5. SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš 

– Dávid Karaska a Lukáš Švidroň

Priebeh súťaže stručne zhodnotil Ing. 
Jozef Magát, vedúci úseku pracovné-
ho vyučovania SOŠ stavebnej Žilina: 
„Stavebné remeslá v Žiline sú na vysokej 
úrovni. Vyučujú sa viac ako 70 rokov na 
viacerých školách. V súvislosti s precho-
dom škôl a učilíšť na zmeny, vyvolané 
pohybom stavebných firiem a dodáva-
teľov materiálov sa zlúčením vytvorila 
pred desaťročím SOŠ stavebná Žilina. 
V rámci jej zviditeľnenia a ustálenia vzde-
lávacej náplne, úsilím porovnávania kva-
lity škôl sme už v úvodnom roku (2009) 
začali s organizovaním celoslovenskej 
súťaže stavebných remesiel. Výrazným 
kvalitatívnym počinom bolo prizývanie aj 
odborných škôl a učilíšť z Českej repub-
liky. Naša škola patrí medzi špičku sta-
vebných odborných škôl v oboch kra-
jinách a prinášame z medzinárodných 
súťaží tie najvyššie ocenenia. Súťaž sa 
uskutočnila pod záštitou Žilinského sa-
mosprávneho kraja, ceny pre najlepších 
venovali spolupracujúce firmy a Nadácia 
na podporu vzdelávania SOPK. Vyššiu 

pozornosť súťaži tesárov očakávame od 
Zväzu spracovateľov dreva SR.“
Jubilejného 10. ročníka medzinárodnej 
súťaže Mladý stavbár 2018 sa v Žiline 
zúčastnili aj budúci remeselníci zo stred-
ných odborných škôl: Murár – SOŠ 

Nitra, SOŠ a SOU Vyškov, SOŠ drevár-
ska a stavebná Krásno nad Kysucou, 
SOU Kyjov; Inštalatér – SOŠ a SOU 
Vyškov, SOŠ Kyjov, SOŠ technická 
Čadca, SOŠ stavebných řemesel Brno 
– Bosonohy.

Cenu preberá najlepšie družstvo tesárov zo SOŠ stavebnej Žilina

Kvalitu práce podrobne hodnotila hodnotiaca komisia

http://www.woodmizer.sk
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Konfrontace projektů Josefa Hoffmanna 
(1870–1956), Otto Wagnera (1841–
1918) a Adolfa Loose (1870–1933) 
umožňuje pochopit jejich různé pozice 
v oblasti tvorby a vnímat stejné vlastnos-
ti nebo odlišnosti různých produktů. 
Na povrch vyplývá fakt, že se tito tvůr-
ci navzájem inspirovali a některé jejich 
produkty se liší skutečně nepatrně. 
Například kovovou „manžetu“ na nohou 
Wagnerových židlí z Poštovní spořitel-
ny najdeme i u Hoffmanna a Loose. 
Myšlenka prý pochází z požadavku na 
nábytek pro lodi, kde je třeba chránit 

plochy, které přichází do styku s vodou. 
I když jsou Wagnerovy židle zřejmě nej-
známější, údajně tyto manžety použil 
poprvé Adolf Loos. Možná tuto myšlen-
ku objevil právě během svého pobytu 
v Americe.
Interiéry navržené významnými architek-
ty jsou němými svědky příběhů svých 
majitelů, kteří vesměs patřili ke spole-
čenské elitě. Ne vždycky jsou veselé. 
Významnou klientelou byli totiž Židé a ti 
se ze svého nábytku dlouho neradovali.
Na přelomu století je ale Mekkou užit-
ného umění Paříž. Stěžejní akcí je svě-
tová výstava v roce 1900, na kterou 
proudí davy návštěvníků z celého světa. 
Vzniknou nové pavilóny a ke zjednodu-
šení přemísťování návštěvníků dokonce 
i metro. Nové tvarosloví architektury 
i nábytku a bytových doplňků je ozna-
čeno jako „nové umění“ – l´art nouve-
au. Název byl údajně odvozen od domu 

Maison de l´art nouveau (dům nového 
umění), prodejní galerie, kterou otevřel 
německý obchodník s uměním Siegfried 
Samuel Bing. 
Florální tvarosloví činí tento styl jasně 
identifikovatelným. l´art nouveau se 
vyvíjel cca od roku 1880 z rokají a kvě-
tinových motivů nového rokoka. Firma 
Portois + Fix se základnou ve Vídni 
a Paříži začne nový nábytek nabízet i ra-
kouským zákazníkům. Situace ve Vídni 
v tu dobu připomíná spící Růženku, a tak 
je francouzský styl přijat. Vídeňské uměl-
ce ale nadlouho neovlivní. Začnou razit 
vlastní cestu. Četné diskuse generují 
názor, že pro Vídeň je inspirující anglic-
ký nábytek. S tím souhlasí i Adolf Loos, 
který se právě vrací z tříletého pobytu 
v USA (1893–96).

Tvorba Adolfa Loose

Loosova tvorba dodnes vyvolává emoce. 
Michalské náměstí hned naproti vchodu 
do Hofburgu je místem, kde v roce 1909 
vyrostl obchodní dům firmy Goldman & 
Salatsch, tzv. Looshaus. Jeho tvůrce, 
zapřisáhlý odpůrce dekoru, použil na 
fasádě místo dekorativních prvků vzácný 
mramor. Ten je ze své podstaty již sám 
dekorem. Horní patra budovy jsou tvaro-
vě ještě více redukována. Stavba ještě 
ani nebyla hotová a už vypukl skandál. 
Strohá architektura se konzervativním 
Vídeňanům nelíbila a odpor vyjádřil i sa-
motný císař. Loos na fasádu pod nátla-
kem veřejnosti umístil truhlíky na květiny.
V podobném duchu je vytvořena fasáda 
s výkladem luxusního krejčovství „Knize“ 
v ulici Am Graben. Díky použitému mra-
moru zůstala beze změny téměř 100 let. 

Vídeňská secese, nebo moderna? 
– Adolf Loos

Přelom 19. a 20. století spojený s rozpadem monarchie je z hlediska interiérové tvorby velmi významným 
obdobím. Letošní výstava MODERNA v muzeu Hofmobiliendepot přinesla na tuto problematiku nové 
pohledy. Místo představení slavných designových ikon se zaměřila na v Rakousku dosud neznámé 
exponáty zapůjčené z Londýna (Victoria & Albert Museum) a Paříže (Musée d’Orsay). Výstavu obo-
hatily i další vzácné objekty z privátního sektoru. Rozsáhlá expozice byla uspořádána podle realizací 
jednotlivých tvůrců a značná pozornost byla věnována také brněnskému rodákovi Adolfu Loosovi.

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

Sedací garnitura ovlivněna francouzskou tvorbou l´art nouveau, kolem roku 1900, 
Portois + Fix, mořený a lakovaný magahon, masiv, částečně řezaná, mosazné ko-
vání, originální čalounění
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Emocionálně působí i veřejné toalety jen 
pár metrů odtud. Jejich návštěvníci ob-
vykle sahají místo kliky nejdříve na fotoa-
parát. Na výstavě jsou předvedeny i další 
méně známé Loosovy realizace vzniklé 
s pomocí využití mramoru, včetně doku-
mentace pražské Müllerovy vily. Loosova 
slabost pro tento materiál je v něm zřej-
mě zafixována od dětství. Narodil se to-
tiž v rodině kameníka v Kounicově ulici 
v Brně. 
Adolf Loos postavil četné obytné domy 
v Rakousku i v Česku a svůj otisk zane-
chal i v Paříži, kde na Montmartru navrhl 
dům pro představitele dadaismu Tristana 
Tzaru. Jeho životním tématem ale bylo 
zařizování veřejných interiérů. Rád pro-
jektoval obchody, restaurace a kavárny, 
kde zúročil svoje zkušenosti z Ameriky 
a Anglie. Neuznával Gesamtkunstwerk. 
Interiér navržený jedním člověkem mu 
připadal nudný. Svoje pocity neváhal 
publikovat v různých médiích. V centru 
jeho pozornosti byly individuální potřeby 
obyvatel. Jeho nábytek je navenek radi-
kálně moderní a nevyžaduje, aby se mu 
člověk přizpůsoboval. 
Loos také tvrdil, že není nutné měnit 
židli, pokud je funkční. Snad proto po-
užil jako inspiraci pro navržení slavné 
Cafémuzeumchair jednu židli z produkce 
firmy Kohn. V podstatě na ní změnil jen 
průměr prutů. Židle byla součástí mini-
malistického vybavení kavárny Muzeum 
stojící na Karlově náměstí na dohled od 
pavilonu Secese a její interiér Loos ozna-
čil jako „nový biedermeier“.
Pro inspiraci ale Loos chodil mnohem 
dál. Zabrousil dokonce až do Egypta. 

Jeho egyptská stolička patřila k nejoblí-
benějším osobním předmětům a údajně 
s ním absolvovala všechny delší zahra-
niční pobyty. 
Oblíbil si také některé nábytkové ob-
jekty svých kolegů a často je používal. 
Příkladem je stůl Elefant, který v roce 
1900 vyrobil Fridrich Otto Schmidt podle 
návrhu Maxe Schmidta. Stůl existoval ve 
variantách 6 a 8 nohou. Loos ho umís-
til např. do pánského pokoje rodiny 
Turnovských, který na výstavě doku-
mentují fotografie, zapůjčené z Albertiny. 
Na nich lze identifikovat předsíň, jídelnu 
a pánský pokoj a ložnici. Zařízení dám-
ského pokoje (ložnice) Marie Turnovské, 
sestry básníka Karla Krause, tvoří postel, 
stolek, skříň, komoda, psací stůl, sedací 
nábytek a denní lůžko. Vše je uspořádá-
no do dvou zón oddělených paravánem. 
Světlý jasan a rámová konstrukce s výplní 
vytváří s bílou kožešinou na zemi příjem-
ný pocit intimity. 
Zařízení bylo vystaveno v roce 1981 
na výstavě Moderne Vergangenheit ve 
vídeň ském Domě umění. Posléze se 
některé jeho části dostaly do pařížské-
ho muzea Orsay, jedna komoda byla za-
koupena pro Victoria & Albert Museum 
v Londýně. Sedací garnituru z pánského 
pokoje Gustava Turnovsky můžeme ob-
divovat v MAKu.
Poslední byt, zařízený pravděpodobně 
Loosem, byl objeven až v roce 1995. 
Jeho obyvatelem byl Georg Roy, velevá-
žený klempíř císařského dvora. A proč 
právě Loos? Lze tu identifikovat jeho zvyk 
pořídit každému členu domácnosti seda-
cí nábytek podle jeho představ o sezení 

a tělesných parametrů, což je typické 
pro tzv. americký způsob života. Další 
stopou je stůl Elefant a egyptská stolič-
ka. Stěny jsou obloženy mahagonovými 
panely, sedací nábytek má původní po-
vrch z usně, krb je obložen mramorem, 
podlahu zatepluje vlněný koberec.
Adolf Loos se proslavil nejen jako archi-
tekt a designér, ale i jako teoretik a pub-
licista. Do dějin designu se zapsal pře-
devším svým manifestem „ornament je 
zločin“, který vyšel v roce 1910 v časo-
pise L´esprit nouveau. Přitom ornament 
občas i sám použil. To však neznamená, 
že by byl zastáncem funcionalismu, prá-
vě naopak. Důkazem je jeho výrok, že 
„orgie z betonu a skla nejsou lepší než 
romantika ornamentalismu“.
Loos kritizoval i Josefa Hoffmanna 
a Bauhaus. Přitom podporoval výrob-
ky, které nepodléhají módním změnám 
a jsou vyrobeny nejpromyšlenějšími 
technologiemi z nejlepšího materiálu. 
Takové výrobky označil jako standardní. 
Současně kritizoval finanční podhod-
nocení uměleckých řemesel – práci 
řezbářů, paličkářek krajek a kameníků.

Docela by mne zajímalo, jak by Loos 
ohodnotil současnou interiérovou tvorbu. 
Nejsem si jista, jestli by tleskal dlouho-
dobému trendu retro, které vyjadřuje tak 
trochu rozpačitost a při troše odvahy by 
se dalo přirovnat k historismu 19. století, 
který si neporadil s prudkým rozvojem 
techniky a nejen v Rakousku tak otevřel 
prostor k uplatnění moderny.

Zdroj: tiskové materiály výstavy

Komoda a křeslo z dámského pokoje Turnovských, 1901–02 Stolek Elefant svým tvarem připomíná sloní chobot, Max Schmidt
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výber aktualít

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.

LDF MENDELU pořádá mezinárodní přehlídku a soutěž studentských prací
Uverejnené: piatok, 26. október 2018
„Cena profesora Jindřicha Halabaly“ je každoročně udělována studentům vysokých škol v České 
a Slovenské republice nebo jiné zemi EU za nejlepší semestrální projekty v oblasti designu nábytku 
a interiéru. Letošní 14. ročník soutěže se uskuteční v Místodržitelském paláci v Brně v termínu 
od 9. 11. do 25. 11. 2018.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Premiéra Noci Drevárskej fakulty
Uverejnené: štvrtok, 25. október 2018
Drevárska fakulta Technickej univerzity Zvolen sa chce otvoriť všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť 
viac o možnostiach vzdelávania pre drevárske odvetvie. Návštevníci premiérového ročníka NOCI 
DREVÁRSKEJ FAKULTY sa 7. novembra 2018 (od 17:00 do 21:00) na malú chvíľu stanú členom 
tvorivého kolektívu fakulty a oboznámia sa možnosťami vzdelávania a vysokoškolskej prípravy.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Nízká nezaměstnanost brzdí rozvoj firem
Uverejnené: streda, 24. október 2018
76 % českých exportérů vnímá jako bariéru v rozvoji podnikání současnou nízkou nezaměstna-
nost. Společnosti na tuto situaci reagovaly nebo plánují reagovat hlavně cíleným zaměstnáváním 
cizinců nebo robotizací. Tato zjištění pocházejí z volně prodejné studie GfK Exportní výzkum 2018.

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

Slovenský Strom roka 2018 – Lipa veľkolistá z Kopčian
Uverejnené: pondelok, 22. október 2018
Do 16. ročníka ankety Strom roka 2018 na Slovensku sa zapojilo 20.704 hlasujúcich. Rekordných 
9526 hlasov získala Lipa veľkolistá (Tilia platophyllos) z obce Kopčany (okr. Skalica). Stojí vedľa his-
torického kostolíka sv. Margity Antiochijskej, ktorý patrí medzi najstaršie pamiatky Veľkomoravskej 
ríše (9.–10. storočie). Lipa má 235 rokov, vysoká je 20 m, obvod kmeňa má 210 cm.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Kdo se nezvládne připravit na digitální revoluci 4.0, nepřežije
Uverejnené: pondelok, 22. október 2018
Využívání aplikací v maloobchodě, drony v řemesle a v lesnictví, robotizace malého průmyslu, 
sdílené služby nebo vzdálená správa dat. To vše bude podnikatele čekat v příštích letech. Jen 
48 % malých firem ale považuje své digitální znalosti, potřebné pro podnikání, za dobré.

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

Udelené Ceny MODDOM 2018 zvýrazňujú nadčasové trendy dizajnu
Uverejnené: piatok, 19. október 2018
Nadčasový, minimalistický a luxusný nábytok možno obdivovať na 23. ročníku medzinárodného 
veľtrhu nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu MODDOM 2018 (17.–21. 10. 2018). 
V piatok ešte prebiehajú rokovania vystavovateľov a výrobcov s obchodníkmi, aby sa vybrané typy 
najpriamejšou cestou dostávali ku konečným spotrebiteľom.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Profil Nábytek na veletrhu Orgatec 2018
Uverejnené: štvrtok, 18. október 2018
Společnost PROFIL NÁBYTEK, a.s. z Humpolce ve dnech 23. – 27. 10. 2018 představí náv-
štěvníkům veletrhu Orgatec 2018 v Kolíně nad Rýnem čerstvou řadu kancelářského nábytku TAK 
a množství dalších novinek, které vystihují ústřední téma celého veletrhu, tedy „Culture@Work“ 
– kultura v práci.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis
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V sedmém ročníku soutěže Equa Bank 
Rodinná firma roku, kterou organizuje 
Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR (AMSP ČR) zvítězil 
v kategorii Střední firma největší výrob-
ce akustických klavírů a pianin v Evropě 
– společnost PETROF. Vavřín nejlepší 
Malé firmy drží výrobce školních a kan-
celářských tabulí, nástěnek a flipchartů 
VMS VISION.
Hlavní tuzemská soutěž o nejlepší ro-
dinné firmy vyvrcholila na galavečeru 
Dne podnikatelů ČR v pražském ho-
telu Ambassador dne 10. října 2018. 
Firmám z naší branže se tentokrát 
v soutěži dařilo. Druhé místo v katego-
rii Střední firma obsadila firma BIOMAC 
s.r.o. vyrábějící ekopaliva z dřevní bio-
masy (dřevěné brikety, pelety, krbové 
dřevo, podpalovací třísky, grilovací uhlí 
a briketky). Na třetím místě v kategorii 
Malá firma se umístila společnost Akord 

Kvint, zabývající se výrobou a prodejem 
kvalitních školních, studentských, kon-
certních a mistrovských smyčcových 
hudebních nástrojů, výrobou poloto-

varů a prodejem veškerého příslušen-
ství ze sekce smyčcových nástrojů.

Zdroj: AMSP ČR

Vyhlášeny nejlepší rodinné firmy roku

Pfleiderer – specialista v oblasti dřevě-
ných materiálů získal za svou vynikající 
strategii řízení značky vítězné ocenění 
– “Winner“ – v soutěži „German Brand 
Award“ v kategorii „Industry Excellence 
in Branding“ v oboru „Interior & Living“. 
Michael Scheller, Global Director 
Product Marketing, převzal ocenění 
v Berlíně jako zástupce celé skupiny 
Pfleiderer.
Cílem German Brand Institutu, který 
cenu vypisuje, je posilovat význam znač-
ky jako rozhodujícího faktoru pro úspěš-
nost firem v domácím i mezinárodním 
konkurenčním prostředí. Přímá účast 
v soutěži však není možná. Soutěže se 
mohou zúčastnit pouze firmy, které byly 
nominovány German Brand Institutem, 
jeho odbornými grémii a skauty v oblasti 
řízení značky. O udělení ceny rozhodu-
je nezávislé grémium složené z vysoce 
kvalitních odborníků. Tento rok musela 
porota vyhodnotit více než 1.250 přihlá-
šených značek. Iniciátorem ceny je „Rat 
für Formgebung“ (Rada pro design) – 
nezávislá instituce s mezinárodní pů-
sobností, která pomáhá firmám komu-
nikovat efektivně v oblasti kompetencí 
na poli designu a řízení značky.
V souvislosti se získáním vítězného oce-
nění „German Brand Award Winner“ 
patří zaváděcí kampaň k produktové 

novince PrimeBoard od firmy Pfleiderer 
k deseti nejlepším v soutěži. Již zhruba 
dva roky pokračuje specialista v oblasti 
dřevěných materiálů úspěšně v řízení 
po všech stránkách jednotné meziná-
rodní image značky.
„Máme z tohoto vyznamenání velkou 
radost a jsme pyšní na to, že naše 
jednotná koncepce znovu dokázala 
přesvědčit nezávislé odborníky“, říká 
Michael Scheller.

Image značky vyvinul Pfleiderer ve 
spolupráci s agenturami Werbung.etc, 
Stutt gart, (celková koncepce, média 
a tisk) a kbw brands, Gersthofen, (tisk) 
a artgerecht zwo, Bielefeld, (zákaznický 
magazín, obsah). „Srdečně děkujeme 
a blahopřejeme jim“, říká Scheller: „Toto 
ocenění pro firmu Pfleiderer si zaslouží 
také naši partneři, kteří s námi na této 
koncepci pracovali a realizovali ji.“

Zdroj: TZ Pfleiderer

Pfleiderer – „Vítěz“ soutěže „German Brand Award“ v kategorii „Industry Excellence in Branding“

Michael Scheller převzal ocenění v Berlíně jako zástupce celého koncernu 
Pfleiderer. Foto: Lutz Sternstein
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Len ťažko by ste v Nemecku našli me-
dzinárodnejšie podujatie ako mníchov-
ský Oktoberfest. Každoročne ho navš-
tívia milióny ľudí z celého sveta, ktorí 
neváhajú cestovať stovky kilometrov, 
aby si mohli vychutnať skvelú atmo-
sféru tohto podujatia. Ani tento rok na 
ňom nechýbali zástupcovia medziná-
rodného obchodného tímu Remmers 
Gruppe AG a ich zákazníci z rôznych 
európskych krajín. Pozvanie na podu-
jatie prijali nielen dlhoroční priaznivci 
tohto významného producenta farieb, 
lakov a stavebnej chémie, ale aj noví 
potenciálni zákazníci, s ktorými sa sna-
žíme o rozbeh a zintenzívnenie spolu-
práce. 
Okrem zástupcov z Poľska, Česka, 
Maďarska, Švajčiarska a Holandska 
sa podujatia prvýkrát zúčastnilo aj 
Slovensko, a to v podobe 20-člennej 
skupiny, ktorú tvorili najmä výrobcovia 
drevených okien a dverí. Po príchode 
do párty stanu v červených tričkách 
Remmers s motívom tradičného kroja 
už nič nestálo v ceste prežitiu príjem-
ného večera vo veselej spoločnosti 
zahraničných kolegov, dobrého jedla 
a piva a, samozrejme, miestnej kapely, 
ktorá nenechala dlho sedieť žiadne-

ho návštevníka. V príjemnej atmosfére 
mnohí účastníci podujatia využili čas 
na vzájomné rozhovory a výmenu skú-
seností či názorov na nové trendy vo 
svete drevených okien a dverí.
„Teší nás, že návšteva Oktoberfestu 
mala medzi našimi zahraničnými hosťa-
mi opäť veľmi pozitívny ohlas. Aj takýmto 
spôsobom im chceme dať naja vo, ako 

veľmi je pre nás spolupráca s partner-
mi z celej Európy dôležitá. A máločo 
podporí dobré vzťahy viac, ako osobné 
stretnutie a úprimné rozhovory a záu-
jem,“ zdôraznil Klaus Boog, člen pred-
stavenstva Remmers Gruppe AG. Už 
teraz sa tešíme na Oktoberfest na jeseň 
v budúcom roku. 

Zdroj: TS Remmers 

Zákazníci Remmers na Oktoberfeste v Mníchove

Do finále jubilejného 10. ročníka dizaj-
nérskej súťaže „Kruhy na vode 2018“ 
postúpilo 200 prác a kolekcií od 64 
autorov. Najkrajšie z nich tvoria rovno-
mennú výstavu, ktorá je inštalovaná od 
18. októbra 2018 do 25. januára 2019 
v Galérii ÚĽUV v Bratislave (Obchodná 
64). Ceny jubilejného ročníka odovzda-
li na vernisáži výstavy.
Slovenskí tvorcovia prihlásili do súťaže 
241 prác, celkom sa o priazeň uchá-
dzalo 571 prác z krajín V4, ktoré sú-
ťažili v troch kategóriách. Ani v jednej 
kategórii neudelili prvú cenu. Spolu 
udelili šesť 2. miest, šesť 3. miest 
a 3 čestné uznania. Slovenskí autori 
získali štyri 2. miesta, dve 3. miesta 
a 3 čestné uznania. Do Maďarska 
putujú ocenenia za dve 2. miesta 
a jedno za 3. miesto, do Poľska ceny 
za dve 3. miesta, do Českej repub-
liky jedna cena za 3. miesto. ÚĽUV 
iniciuje a podporuje vznik nových di-
zajnérskych produktov inšpirovaných 

tradičným ľudovým remeslom, medzi 
nimi aj výrobkov z dreva. Zámerom je, 
aby pre ocenené produkty našli aj vý-

robcov za účelom prezentácie ľudovej 
remeselnej výroby. 

Autor: Dr. Anton Mrník

Kruhy na vode 2018 bez víťazov kategórií

Časť zo skupiny slovenských účastníkov – hostí firmy Remmers – na tohtoročnom 
mníchovskom Oktoberfeste. Foto: archív Remmers

Michal Fratrič, Lavica Dvojhlavec – 3. miesto v kategórii A (dizajnéri a architekti). 
Foto: archív ÚĽUV
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ProfilCut Q Premium nástrojový systém
■ Řezná rychlost 120 m/s
■ Nejefektivnější výroba oken a dveří
■ Rychlý posuv - max. kapacita výroby
■ Vysoké otáčky - max. kvalita opracování

PRODEJ 
SERVIS 
PORADENSTVÍ

Leitz nástroje s.r.o., www.leitz.org
Servisní pobočky Česko: Praha, Brno, Hr.Králové 

 Servisní pobočky Slovensko: Bratislava, Prešov 

V polovině září odstartoval již 9. ročník 
ankety Dřevěná stavba roku

V předposledním zářiovém týdnu (18. 9. 2018) Nadace 
dřevo pro život zahájila v pořadí již 9. ročník oblíbené 
ankety Dřevěná stavba roku 2019, jejímž posláním 
je ukazovat široké veřejnosti krásu a výhody dřevěných 
staveb.
Pro všechny realizátory nejrůznějších dřevěných staveb 
a konstrukcí či výrobce dřevěných interiérů to znamená, 
že od této chvíle až do 15. 2. 2019 mohou svá zrealizo-
vaná nebo projektovaná díla přihlásit do osmi soutěžních 
kategorií:

 realizovaná dřevěná hřiště – malá nebo velká,
 dřevěné konstrukce – návrhy nebo realizace,
 moderní dřevostavby – návrhy nebo realizace,
 roubenky a sruby – realizace,
 dřevěné interiéry – realizace.

Přestože pro přihlášená díla bude jak odborná porota, tak 
i laická veřejnost hlasovat až v únoru a březnu příštího roku, 
organizátoři doporučují zájemcům přihlásit se co nejdříve. 
Při přihlášení do 30. listopadu 2018 získá totiž každý 
účastník ankety od organizátora dárek – mediální prostor 
navíc. Jeho dílo tak bude ještě před zahájením hlasování 
prezentováno na webu Nadace www.drevoprozivot.cz 
v sekci Dřevěná stavba roku, kde je možné zjistit podrobněj-
ší informace, a nebo na facebooku www.facebook.com/
drevenastavbaroku. Další výhodou všasného přihlášení 
je, že soutěžní díla jsou ve webové galerii a později i v ka-
talogu řazena podle data přihlášení, a čím dříve se tedy 
zájemce přihlásí, tím více bude vidět.
Při zahájení 9. ročníku ankety pozvali organizátoři na přá-
telské setkání u kávy zástupce dvanácti soutěžících firem, 
které se ankety zúčastnily čtyři a vícekrát. „Chtěli jsme jim 
tak poděkovat za podporu a čas, které za uplynulých 8 
ročníků naší anketě věnovali. Pro všech 12 rekordmanů 
jsme jako poděkování nechali vyrobit stylové dubové ho-
diny s věnováním. Ti, kteří se za námi do Prahy nemohli 
dostavit, dostanou své hodiny poštou,“ sdělila nám vedo-
ucí PR a sociálních médií Nadace Mgr. Terezie Poláková 
s tím, že zmíněnými rekordmany jsou 3AE s.r.o., Alfahaus 
s.r.o., ARCHCON atelier s.r.o., Ateliér ELAM, Atrium a.s., 
DUMRAZDVA s.r.o., KOŘEN Projekt, OK PYRUS s.r.o., 
SRUBY PACÁK s.r.o., TAROS NOVA s.r.o., Úsporné byd-
lení s.r.o. a VESPER FRAMES s.r.o.

Autor: Ing. František Novák

http://www.leitz.org
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 7. – 9. 11.
 Prezentace školství všech úrovní včetně škol vyučujících dřevo-

zpracující obory, zařízení pro speciální školy, ukázky odborného 
výcviku apod. – 24. ročník. Doprovodný program: Truhlář roku 
2018 – 10. ročník celostátní soutěže odborných škol, 7. – 8. 11. 
• České Budějovice – výstaviště • Výstaviště České Budějovice, 
a.s., www.vcb.cz

 INTERIERY 8. 11.
 Mezinárodní odborný seminář spojený s prezentací dodavatelů 

komponentů pro výrobce interiérů – 7. ročník • Volyně – VOŠ 
a SPŠ • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 
www.interiery2000.cz

 STAVOTECH – MODERNÍ DŮM Olomouc 8. – 10. 11.
 Stavební a technický veletrh – 56. ročník. Souběžné výstavy: 

EKOENERGA – výstava a konference k úsporám a obnovitelným 
zdrojům energie – 19. ročník, MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA – vý-
stava a konference na téma dřevěné stavění – 9. ročník • Olomouc 
– výstaviště Flora • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 BYTOVÁ SHOW 8. – 11. 11.
 Výstava nábytku, interiérů a bytových doplňků • Hradec Králové 

– kongresové a výstavní centrum Aldis • Empresa, www.bytova-
show.cz

 KREATIV OSTRAVA 9. – 11. 11.
 Výstava kreativních a výtvarných technik, materiálů, potřeb pro 

tvoření a výrobků. Souběžná výstava: ŽIVOT BEZ BARIÉR – vý-
stava zaměřená na seniory a osoby s handicapem • Ostrava – 
výstaviště Černá louka • Ostravské výstavy, a.s., cerna-louka.cz

 DĚTSKÁ PLANETA 30. 11. – 2. 12.
 Veletrh hraček, her a dětských potřeb. Souběžná výstava: VÁNOČNÍ 

TRHY – prodejní výstava dárků, dekorací, keramiky a dalších vý-
robků drobných řemeslníků • Praha – výstaviště Holešovice • 
Incheba Praha spol. s r.o., www.incheba.cz

 STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK 30. 11. – 1. 12.
 Prezentace odborných a středních škol, VOŠ a VŠ z Moravsko-

slezského kraje a okolí. Souběžné výstavy: PRO JOB – výstava 
nejen pracovních a studijních příležitostí po celé ČR, VÁNOČNÍ 
ESOTERICKÉ TRHY – výstava zaměřená na esoteriku, alternativní 
medicínu a zdravý životní styl • Ostrava – výstaviště Černá louka 
• Ostravské výstavy, a.s., www.cerna-louka.cz

Zahraničí

 SALONE DEL MOBILE 10. – 12. 11.
 Veletrh nábytku, doplňků a interiérového designu – 1. víkendový 

termín • Bergamo, Itálie • Ente Fiera Promoberg, www.fieradel-
mobile-bergamo.it

 ARCHITECT@WORK ITALY 14. – 15. 11.
 Speciální kontaktní dny pro architekty, interiérové architekty, pro-

jektanty a další konzultanty zaměřené na inovace • Milano, Itálie 
• Headquarters Kortrijk XPO AG, www.architectatwork.it

 DOWNTOWN DESIGN 13. – 16. 11.
 Mezinárodní veletrh designu • Dubaj, Spojené arabské emiráty 

• DUBAI DESIGN DISTRICT, www.downtowndesign.com
 IFFT 14. – 16. 11.

 Mezinárodní veletrh vybavení interiérů, nábytku a bytového textilu 
• Tokio, Japonsko • Messe Frankfurt GmbH, www.ifft-interior-
lifestyle-living.jp.messefrankfurt.com

 BAUEN + WOHNEN  15. – 18. 11.
 Odborná výstava pro stavbu, bydlení a zahradu. Souběžná vý-

stava: BAU+ENERGIE MESSE – veletrh a konference pro ener-
geticky efektivní výstavbu, rekonstrukci a obnovitelnou energii • 
Bern, Švýcarsko • ZT FACHMESSEN, www.baumesse-bern.ch

 SALONE DEL MOBILE 16. – 18. 11.
 Veletrh nábytku, doplňků a interiérového designu – 2. víkendový 

termín • Bergamo, Itálie • Ente Fiera Promoberg, www.fieradel-
mobile-bergamo.it

 DESIGN.BÖRSE BERLIN 16. – 18. 11.
 Přehlídka klasického designu posledních 120 let v oblasti nábyt-

ku, designového a technického vybavení interiérů, skla, keramiky, 
kovu, tkanin a umění ve vzácných originálech • Berlín, Německo 
• Beste Sammelfreunde UG, www.design-boerse-berlin.de

 COCOON 2018 17. – 25. 11.
 Veletrh pro dům a interiér • Brusel, Belgie • Brussels Expo, 

www.cocoon.be
 MEBEL 2018 19. – 23. 11.

 Mezinárodní výstava nábytku, nábytkářských a čalounických ma-
teriálů a interiérového designu • Moskva, Rusko • Expocentr, 
www.expocentr.ru, www.meb-expo.ru

 JAPAN HOME & BUILDING SHOW 20. – 22. 11.
 Celojaponský veletrh stavebních materiálů a nábytku • Tokio, 

Japonsko • Japan Management Association, www.jma.or.jp/jhbs
 EQUIPBAIE 20. – 23. 11.

 Výstava pro výrobce oken, dveří, okenic a dalších ochranných 
prostředků proti slunečnímu záření • Paříž, Francie • Reedexpo, 
www.equipbaie.com

 SALONE DEL MOBILE MILANO SHANGHAI 22. – 24. 11.
 Mezinárodní veletrh nábytku a bytových doplňků, svítidel, kan-

celářského, kuchyňského a koupelnového nábytku. Souběžná 
výstava: SALONE SATELLITE SHANGHAI – výstava návrhů mla-
dých designérů • Šanghaj, Čína • Federlegno Arredo Eventi 
Spa, Shanghai Exhibition Center, www.salonemilano.cn

 ARCHITECT@WORK TURKEY 23. – 24. 11.
 Speciální kontaktní dny pro architekty, interiérové architekty, projek-

tanty a další konzultanty zaměřené na inovace • Istanbul, Turecko 
• Headquarters Kortrijk XPO AG, www.architectatwork.com.it

 THE BIG 5 26. – 29. 11.
 Mezinárodní stavební veletrh. Souběžná výstava: URBAN DESIGN 

& LADSCAPING – specializovaný veletrh pro stavební průmysl, 
infrastrukturu a rozvoj měst • Dubaj, Spojené arabské emiráty 
• DMG Events, www.thebig5.ae, www.udlexpo.com

 DECOFAIR 27. – 29. 11.
 Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu • Riyadh, 

Saudská Arábie • Reed Sunaidi Exhibitions, www.decofair.com
 JLCLIVE 28. – 30. 11.

 Výstava pro designéry a výrobce vybavení pro interiéry kuchyní 
a koupelen • Portland OR, USA • Informa exhibitions, www.
nw.jlclive.com

 THE BUILDINGS SHOW 28. – 30. 11.
 Mezinárodní přehlídka stavebních konstrukcí a designu budov • 

Toronto, Kanada • Informa Exhibitions, www.thebuildingsshow.
com

 HEIM + HANDWERK 28. 11. – 2. 12.
 Výstava pro stavění, bydlení a zařízení interiérů • Mnichov – nové 

výstaviště, Německo • GHM Gesellschaft für Handwerksmessen 
mbH, www.heim-handwerk.de

 ESPRIT MEUBLE 2018 1. – 4. 12.
 Mezinárodní prodejní veletrh nábytku • Paříž, Francie • MFM 

BUSINESS, www.espritmeuble.com
 WOODSHOW 30. 11. – 3. 12.

 Mezinárodní veletrh strojů a zařízení pro dřevozpracující průmysl 
• Cairo, Edypt • Cairo Woodshow, www.cairowoodshow.com

 ICFF SOUTH FLORIDA 4. – 6. 12.
 Mezinárodní veletrh moderního nábytku •South Florida, USA • 

Emerald Expositions, LLC., www.icff.com
 BUILDEXPO RWANDA 6. – 8. 12.

 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžné výstavy: AFRIWOOD 
EAST AFRICA – mezinárodní výstava pro dřevozpracující a ná-
bytkářský průmysl, LIGHTEXPO AFRICA 2018 – mezinárodní 
veletrh bytového a průmyslového osvětlení, POWER & ENERGY 
AFRICA 2018 – mezinárodní výstava technologií, strojů a zařízení 
v oblasti energetiky a energie, SOLAR RWANDA 2018 – veletrh 
solární techniky • Kigali, Rwanda • Expogroup Exhibitions & 
Conferences in Africa, www.expogr.com, www.expogr.com/
rwanda/buildexpo, www.expogr.com/rwanda/afriwood

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny 
v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich ak-
tuálnost přímo na webových stránkách veletrhu nebo u pořadatele.
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pozvánka

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 zahájila Asocia-
ce českých nábytkářů již pojedenácté 
za sebou příjem přihlášek na celostát-
ní oborové ocenění NÁBYTEK ROKU 
2019, udělované za nejvýznamnější 
designovou tvorbu v oblasti výroby 
nábytku v České republice.
Hlavním cílem tohoto ocenění, udělova-
ného pod záštitou CZECHDESIGN.CZ, 
Czech Trade, Design Cabinet CZ, Unie 
profesionálních designérů ČR a s pod-

porou společností ABF a.s., Blum s.r.o., 
Démos trade a.s., Dřevozpracující 
družstvo Lukavec, Egger CZ s.r.o., Kili 
s.r.o., KRONOSPAN CR spol. s r.o., 
ŠPINAR – software s.r.o., Hettich ČR 
k.s., MA-DONA s.r.o. a REHAU s.r.o., 
je podpora nové tvorby v nábytkářské 
výrobě v České republice. Mohou jej 
získat všechny výrobní firmy, zaměřené 
na výrobu nábytku, které podle platné 
legislativy sídlí v ČR (bez ohledu na 
členství v jakýchkoliv profesních nebo 
zájmových organizacích).
Pro získání ocenění NÁBYTEK ROKU 
2019 lze přihlásit výrobky vzniklé 
v období předešlých tří let, které bu-
dou hodnoceny z hlediska funkčnosti, 
bezpečnosti, estetiky a vhodnosti kon-
strukce a použitého designu. Výrobky 
je možné přihlásit na základě vyplněné 

přihlášky, kterou je nutné zaslat v lis-
tinné podobě na adresu sekretariátu 
Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 
12, 110 00 Praha 1. K přihlášce je tře-
ba doložit digitální záznam výrobku (fo-
tografie) a zjednodušenou výkresovou 
dokumentaci a v elektronické formě je 
zaslat na adresu design@czechfurni-
ture.com. Termín pro přijímání přihlá-
šek je až do 15. ledna 2019. Výsledky 
ocenění budou zveřejněny 21. 3. 2019 
v zahajovací den mezinárodního veletr-
hu For Interior 2019 – jaro na tiskové 
konferenci AČN. Více informací včetně 
přihlášky a propozic ocenění lze najít 
na webových stránkách AČN www.
czechfurniture.com nebo www.na-
bytek-roku.cz.

Autor: Ing. František Novák

AČN zahájila příjem přihlášek na ocenění NÁBYTEK ROKU 2019

Trojlístek souběžně probíhajících ve-
letrhů Stavební veletrh Brno, veletrh 
DSB – Dřevo a stavby Brno a Veletrh 
nábytku a interiérového designu 
MOBITEX se v příštím roce představí 
hned s několika novinkami.
Největší změnou je přesun termínu ko-
nání na začátek jara, konkrétně na ter-
mín 27. 2. – 2. 3. 2019. Nový termín 

lépe vyhovuje sezónnímu charakteru 
oboru stavebnictví a umožňuje získání 
potřebných informací, přehledu o no-
vinkách na nadcházející období nebo 
nalezení realizátorů a dodavatelů sta-
veb, stavebních materiálů či nábytku 
ještě před zahájením stavební sezóny. 
Na veletrhu MOBITEX budou návštěv-
níci také poprvé moci vidět novinky 
pro sezonu 2019, protože je prvním 
středoevropským nábytkářským ve-
letrhem v roce.
Hlavním tématem Stavebního veletrhu 
bude nově projekt Chytré bydlení, 
který propojí Stavební veletrh Brno, 
veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno 
i Veletrh nábytku a interiérového de-
signu MOBITEX. V dnešní době je 
možné již téměř vše převést do digi-

tální podoby, proto ovládání osvětlení, 
elektroinstalace, teploty či stínění na 
dálku není již nic nereálného nebo ne-
dosažitelného. Každá domácnost si 
může snadno nainstalovat inteligentní 
systém, který tohle vše umožní, jedno-
duše bez složitých zásahů bezdrátově 
přes Wi-Fi nebo Bluetooth. Na prak-
tických ukázkách bude demonstro-
váno, jak může fungovat inteligentní 
domácnost v praxi – využití různých 
druhů stavebních materiálů, techno-
logií, nábytku a designu v propojení 
s mobilními a smart zařízeními.
Inovací prošla i vizuální podoba veletr-
hů a také návštěvní doba, která bude 
nově od 9 do 17 hodin.

Autor: Radomír Čapka

MOBITEX a Stavební veletrh Brno 2019 v nové podobě a v novém termínu

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s., 
zve své členy a příznivce na 21. mezi-
národní konferenci čalouníků a dekora-
térů pořádanou ve dnech 12.–13. 11. 
2018, oba dny začátek v 9:00 hod., 
pod záštitou Veletrhů, a.s., v Brně na 
Výstavišti, ve Výškové budově Veletrhů 
Brno. Kromě odborných přednášek 
a výstavek bude velké téma připravova-
ná obnova Mistrovských zkoušek obo-

ru čalouník-dekoratérů a oborů truhlář 
nábytkář a stavební truhlář a pilotní 
Mistrovské zkoušky členů. Přednášky 
cílí na kvalitu, předcházení reklamacím, 
uplatnění nových materiálů a technolo-
gií. 13. 11. po přednáškách k trendům 
nábytku oslavíme 100 let republiky náv-
štěvou Technického muzea „Průmysl na 
Moravě 1918“. V pondělí, 12. 11. 2018 
večer, bude již tradičně pracovní setkání 

u cimbálu ve Vinárně u Královny Elišky. 
Vložné na konfrenci na osobu pro členy 
Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s. je 
1.100 Kč, pro nečleny 1.300 Kč, večer-
ní setkání 650 Kč/osoba, pro studenty 
a novináře odborný program zdarma.
Informace na www.cech-cal.eu nebo 
u Ing. Prokopové, e-mail: cech_cal@
volny.cz, tel.: +420 602 558 554.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Pozvánka na 21. mezinárodní konferenci čalouníků a dekoratérů
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burza DM

NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodáme truhlářské řezivo DB 50, 40, 32, 25 mm, MD 
60, 50, 25 mm, BR 32 mm. Dále SM prkna, fošny, hranoly. 
Kontakt: tel.: +420 604 868 471, +420 605 860 354, e-
-mail: starha.pila@seznam.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

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

 Nabízíme dodávky smrkové spárovky. Možnost i široké 
lamely. Nábytkářská tloušťka 11, 15, 18, 24, 27, 32, 42 mm, 
technická (dřevostavby, bednění, pod čalounění aj.) standard-
ní formáty 1,22x2 m nebo 2,5 m nebo 3 m.
Kontakt: e-mail: zach.sro@centrum.cz, tel.: 602 624 620

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

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

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

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

 Přijmeme do HPP na funkci mistra zkušeného truh-
láře s praxí v zakázkové výrobě nábytku z masivu i lamina. 
Jsme menší rodinná firma s dobře vybavenou vlastní dílnou 
v Neratovicích – Byškovicích. Nástup možný ihned.
Kontakt: Evžen Červenka, tel.: +420 602 668 024, e-mail: 
info@truhlarstvi-cervenka.cz

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

 Malá drevárska firma ponúka voľné kapacity v drevový-
robe. Vlastníme pásovú pílu, sušiareň a ďalšie vybavenie.
Kontakt: tel.: +421 944 142 046, e-mail: kira-drevpol@
centrum.sk

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

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

RŮZNÉ

 Do spoločnosti na výrobu masívneho nábytku hľadáme 
spoločníka s odborným vzdelaním v danom odbore, schop-
ného a ochotného pokračovať v ďalšej činnosti spoločnosti. 
Uvítame nové nápady, smerovanie a víziu do budúcnosti.
Kontakt: Ing. Jaroslav Haliena, SOSNA spol. s r.o., tel.: +421 
903 533 788, e-mail: sosna@gaya.sk

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.



 Dřevostavby
 Konstrukce
 Materiály
 Izolace
 Fasády
 Okna a dveře
 Střechy

 Podlahy
 Schodiště
 Stroje, nářadí
 Spojovací materiál
 So� ware
 Dětská hřiště
 Inteligentní domácnost ...

www.drevostavby.eu

Generální mediální partneři:

NEJVĚTŠÍ VELETRH DŘEVĚNÝCH STAVEB V ČR

DŘEVOSTAVBY 2018 v číslech
Počet fi rem v souběhu veletrhů: 344
Zastoupené země: Česká republika, Slovensko, Rakousko,
 Německo, Itálie, Irán, Rusko
Počet návštěvníků: 27.300

Souběžně proběhne
veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ
a výstava UMĚNÍ DŘEVA. 2019

Umění
dřeva

Veletrh
DŘEVOSTAVBY 2019

14. MEZINÁRODNÍ VELETRH DŘEVĚNÝCH
STAVEB, KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

7. - 10. 2. 2019
Výstaviště Praha - Holešovice

B2B, B2C

VELETRH PRO PROFESIONÁLY
• Veletrh, který podpoří Vaše podnikání
• Získáte nové obchodní partnery
• Propojíme Vás s kvalitními zákazníky

PŘIHLASTE SE VČAS

PRO ČTENÁŘE
DŘEVAŘSKÉHO
MAGAZÍNU

ČESTNÁ VSTUPENKA

7. - 10. 2. 2019
Výstaviště Praha - Holešovice

Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019

Pla�  také pro vstup na souběžně probíhající
veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ a výstavu UMĚNÍ DŘEVA.

www.drevostavby.eu

Pořádá TERIN
VEST, spol. s r.o.

http://www.drevostavby.eu
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adresár predajných miest

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

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

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov a ná-

bytkového kovania

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

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

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

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

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

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

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

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

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

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

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

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

mobil: 0905 965 523
e-mail: benko@dredos.sk

www.dredos.sk

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

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

www.epimex.sk
drevoobrábacie 
stroje, nástroje 

a lepidlá, príslušenstvo 
k drevoobrábacím strojom

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

tel./fax: 043/586 4991
e-mail: obchod@kajo.sk

predaj priemyselného tovaru

SEZAM, s. r. o.
Kvačalova 1, Žilina

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

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

776 7615

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

677 0104

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

Račianska 182, 
Bratislava - Krasňany

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

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

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

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

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

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

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

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

predaj drevárskych výrobkov

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

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

dispecink.praha@demos-trade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

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

dispecink.hb@demos-trade.com

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

dispecink.hk@demos-trade.com

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

dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demos-trade.com

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

dispecink.olomouc@demos-trade.com

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

dispecink.cb@demos-trade.com

Opava–Jaktař, Krnovská 740/173
(+420) 553 733 910

dispecink.opava@demos-trade.com

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

dispecink.trebotov@demos-trade.com

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

dispecink.hradiste@demos-trade.com

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

dispecink.plzen@demos-trade.com

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

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

Košice, Hraničná 2
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demos-trade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0373 219 940

dispecing.nitra@demos-trade.com

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

dispecing.michalovce@demos-trade.com

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

dispecing.bratislava@demos-trade.com

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

dispecing.trencin@demos-trade.com

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

dispecing.trnava@demos-trade.com

Zvolen, Lieskovská cesta 13
(+421) 0452 861 254

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83

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

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

predaj drevoobrábacích 
strojov a zariadení, nástrojov

HRANIPEX, a. s.
Ulica priemyselná 1958/7

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

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán, 
lepidiel a čističov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

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

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

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

ul. k cintorínu 51
010 04 Žilina – Bánová

tel.: 041/7234 799

Lieskovská 20
960 01 Zvolen

tel.: 045/5325 278

predaj drevných materiálov a výroba zosadeniek

RK-LINE spol. s r.o.
Kragujevská 1
010 01 Žilina

tel./fax: 041/500 6324
e-mail: remmers@remmers-za.sk

www.remmers-za.sk

predaj produktov značky 
Remmers

Remmers Logo – positiv

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

Hausfarbe Rot:
CMYK:        0 / 96 / 90 / 2
Pantone:   1795
RAL:           3020

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

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

www.adler.sk

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

ADLER Česko s.r.o.
Pražská 675/10

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

e-mail: info@adlercesko.cz
www.lakyadler.cz

NOBIA s.r.o.
Sládkovičova 98/A

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

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

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

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

831 04 Bratislava
tel.: 0903 733 333

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

www.nabykov.sk

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

predaj nábytkového kovania,
materiálu na výrobu nábytku, profilov 

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

stolových konštrukcii, nábytkárskej 
chémie, ručného aj elektrického 

náradia, veľkoplošného materiálu

predaj nábytkového kovania,
materiálu na výrobu nábytku, 

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

stolových konštrukcií, 
nábytkárskej chémie, 

ručného aj elektrického 
náradia, 

veľkoplošného materiálu
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adresár predajných miest 

Zväz spracovateľov
dreva SR

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

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

www.zsdsr.sk

zamestnávateľský zväz
z odvetvia spracovania dreva 

a výroby nábytku

VAREX SLOVAKIA, s. r. o.
Partizánska 1580

971 01 Bánovce nad 
Bebravou

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

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

výroba a predaj 
nábytkových hrán

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

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

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

najširší sortiment stavebného 
a nábytkového kovania, náradia 

Cech čalouníků
a dekoratérů

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

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11

678 01 Blansko
tel.: 516 410 514

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

Kancelář Ostrava
Bc. Marcel Pekař 734 854 586

prodej a servis dřevo-
obráběcích strojů a nástrojů

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

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

dodavatel nábytkových rolet, 
soklů, okopových plechů 

a dalších profilů pro výrobce 
nábytku

QUATRO LM, s.r.o.
Kláštorná 829/25

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

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

www.quatrolm.sk

spojovacie a nábytkové 
kovanie, veľkoplošné materiály, 

časti a súčasti k nábytku

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

Hybešova 1647
664 51 Šlapanice

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

www.kili.cz

Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

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

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

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

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
mobil: 602 153 954

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883

e-mail: jhradec@kili.cz

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

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

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

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

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
mobil: 731 134 690 

Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159

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

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

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

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

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

Brněnská 30
591 01 Ždár nad Sázavou

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

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

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

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

kompletní sortiment 
pro truhláře

si môžete kúpiť 
vo vybraných špecializovaných predajniach 

uvedených v adresári

INTEA SERVICE s.r.o.
769 01 Holešov

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

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

výhradní dovozce pro ČR:
Kolpa San, Kerrock, 

Rujzdesign, Voga

JIPA, spol. s r.o.
Družstevní 63

463 31 Chrastava
tel.: 774 595 321

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

dovoz a prodej barev 
SIKKENS

Priemyselná ulica 15278/14
974 06 Banská Bystrica

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

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

Kremnička 5
P.O. Box 409

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

Pri Šajbách 9454
831 06 Bratislava

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

twd SK, s.r.o.

Holubyho 12
040 01 Košice

tel.: 055/7287 876
fax: 055/7287 875

e-mail: kosice@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce 

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

twd CZ, s.r.o.
Velká Dlážka 2848/40

750 02 Přerov
tel. CZ: 

+420 737 272 922-3
tel. SK: 

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

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov
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nabudúce, redakčný servis

Foto: Radomír Čapka

V rokoch 2015–2017 po večeroch 
a cez víkendy zhotovoval stolár Pavel 
Svoboda z Hornej Cerekve v okrese 
Pelhřimov legendárnu Jawu 250, ľudo-
vo nazývanú „Pérák“ v mierke 1: 1 z 22 
druhov drevín len za použitia bežných 
drevoobrábacích strojov a ručného 
elektrického náradia, čím sa zapísal aj 
do Českej knihy rekordov.

Na zhotovenie klasických stolárskych 
spojov, ako sú čapy a dlaby sú v stolár-
skych dielňach so štandardným stro-
jovým vybavením určené menšie stroj-
čeky alebo rôzne prípravky na ručné 
elektrické náradie a pod. Jedným z nich 
je napr. špeciálna pantografická fréz-
ka, ktorá ako pracovnú jednotku využíva 
elektrickú ručnú frézku. Vie opracovať 
jednoduchý alebo dvojitý oválny čap 
a dlab s odsadením, valcový čap a dlab, 
čap a dlab v tvare vlnky ai. Prípravok 
predstavíme v budúcom vydaní DM.

Foto: Ing. František Novák

Odborný časopis na podporu drevárskej
a nábytkárskej výroby 

s vybranými recenzovanými článkami
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  Inzercia, predplatné a distribúcia v SR 
a v zahraničí okrem ČR

Mgr. Eva Patrášová – Snopková
mobil: 0905 630 907

tel./fax: 048/414 82 17- 9
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Ve voľnom predaji rozširujú
Zmluvne spolupracujúce firmy uvedené v adresári 
predajných miest nacházajúcom sa vo vnútri čísla.
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Bezplatnú riadkovú inzerciu (nekomerčného charakteru) v rubrike 

BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Zvýhodnené predplatné časopisu Drevársky magazín si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Objednávka predplatného

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

Predplatné časopisu Drevársky magazín 

@
web
fax

Bezplatná riadková inzercia – BURZA DM 

Bezplatné zverejnenie vašej požiadavky na voľné pracovné miesta 

v rubrike BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Ponuka a dopyt voľných pracovných miest – 
BURZA DM 



BLUEFIN PURE-CONCRETE
Originální betonový nátěr

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

Blue�n Pure-Concrete: nátěr s charakteristickým betonovým vzhledem 
přináší surovou eleganci v moderních odstínech, které udělají

z každého kusu nábytku unikát. 

 

Barvu máme v krvi.

http://www.adlercesko.cz


Unikátní spolupráce Senosanu a Hranipexu 
přináší exkluzivní kolekci hran dokonale identických přináší exkluzivní kolekci hran dokonale identických 
k plošnému materiálu Senosan.

Používaný materiál ABS s vrstvou akrylátu je barevně stabilní, Používaný materiál ABS s vrstvou akrylátu je barevně stabilní, 
úrovní a hloubkou svého lesku konkuruje povrchu skla úrovní a hloubkou svého lesku konkuruje povrchu skla 
či vysoce kvalitního laku. Vyznačuje se vysokou odolností či vysoce kvalitního laku. Vyznačuje se vysokou odolností 
proti poškrábání, UV záření i vůči chemickým látkám. proti poškrábání, UV záření i vůči chemickým látkám. 

Tyto speciální hrany nabízíme v tloušťce 1 mm v základní v tloušťce 1 mm v základní 
šíři 23 mm a 45 mm. Na přání je možno dodávat rovněž jiné  Na přání je možno dodávat rovněž jiné 
rozměry nebo celé role. 

Kompletní nabídka je vždy skladem.

Spolu 
zazáříme!

http://www.hranipex.cz



