
www.drevmag.com

 c
en

a
 5

9
,-

 K
č

Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby

19
. r

oč
ní

k 
•

 č
ís

lo
 6

/2
01

8  

www.drevmag.com

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

PFLEIDERER PRIMEBOARD
VYSOCE KVALITNÍ LAKOVANÁ DESKA V LESKU A MATU

www.primeboard.pfleiderer.com

http://www.primeboard.pfleiderer.com


http://www.italcomma.cz


DM 6/2018

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Vážené kolegyne, kolegovia architekti, 
stavební inžinieri, tvorcovia architektonických diel

Členské štáty Európskej únie musia po roku 2020 realizovať architektonické diela už len 
s (takmer) nulovou spotrebou energie. Umelé stavebné materiály sú veľkou záťažou pre 
životné prostredie a ak sa nimi budeme naďalej obklopovať vo veľkej miere, škodíme 
svojmu zdraviu. Bežné dnešné materiály síce zjednodušili a urýchlili stavebný proces, 
no niektoré sú problematické z hľadiska vytvárania nezdravého prostredia. Uvoľňujú 
škodliviny, majú problematické difúzne a vlhkostno-regulačné vlastnosti, zaťažujú elektro-
klímu. Závažný je aj vplyv na životné prostredie pri ťažbe a spracovaní surovín, vysoká 
energetická náročnosť pri výrobe, veľké prepravné nároky a nedoriešené búranie či 
odstraňovanie budov v spojení s recykláciou. 
Prírodné materiály sú ekologické a „vyžarujú“ pozitívnu energiu. Preto sa oplatí pri kon-
cepcii architektonického diela vsadiť na prírodu. V minulosti sa bežne používali materiály 
z miestnych a ľahko dostupných zdrojov ako drevo, hlina, kameň, slama, trstina, konope 
či ľan. Príroda nám poskytuje veľké množstvo materiálov na použitie v architektúre 
všeobecne a vo vnútornom prostredí budov obzvlášť. Snáď najdôležitejší z nich je práve 
drevo. Dôležitý je najmä jeho prírodný a ekologický rozmer, ktorý sa v súčasnosti, konečne znovu významne dostáva do popredia. 
Súčasné požiadavky ekologické, zdravotné, ekonomické i estetické už dávno označujú drevo za surovinu tohto storočia – storočia, 
ktoré si vyžaduje používať v architektúre materiál obnoviteľný, šetrný k prírodnému prostrediu, energeticky úsporný, zdraviu prospešný, 
bezpečný a krásny. Drevo bolo v minulosti a je aj dnes príťažlivým stavebným, interiérovým i dizajnérskym materiálom. Najmä vnímaví 
ľudia v ňom cítia odkaz prírody i prísun pozitívnej energie pri kontakte s ním. Celé generácie si z neho stavajú skromné i honosné, ale 
hlavne účelné a po správnom ošetrení veľmi dlho pretrvávajúce obydlia. Samozrejmými drevenými časťami architektonického diela 
a kompletného obydlia sú okrem konštrukčných aj interiérové doplnky z tohto materiálu. Vnútrajšok tvorí oku lahodiaci materiál a jeho 
farebnosť obloženia stien, stropu, podhľadov, deliace steny, podlahy, interiérové dvere, schodiská, samotný nábytok a to všetko práve 
z dreva. Drevený nábytok dokáže vytvoriť prostredie vhodné pre oddych aj prácu. Dôležitou požiadavkou na každý materiál použitý 
v interiéri je jeho zdravotná nezávadnosť. Aj v tomto smere drevo vytvára bezpečné a zdravé životné prostredie. Už dlhú dobu je 
v podvedomí ľudí zakotvená filozofia zdravého životného prostredia, zdravých potravín, produkovaných na ekologicky hospodáriacich 
farmách, bez použitia rôznych chemických aditív do poľnohospodárskych pôd, bez geneticky modifikovaných osív, priemyselne pri-
pravených krmív a podobne. Cieľ filozofie „zdravej“ architektúry, zdravého bývania je podobný a prostý – vytvárať resp. modifikovať 
architektúru a jej vnútorné prostredie tak, aby sa v ňom jeho užívateľ cítil príjemne a aby nedochádzalo k poškodzovaniu jeho zdravia. 
V súčasnosti narastá trend výstavby nízkoenergetických a pasívnych domov, ktorých skladba obvodovej konštrukcie musí byť bez 
tepelných mostov. Práve drevené domy sendvičovej konštrukcie sa z hľadiska celkovej energetickej náročnosti (výstavba, prevádzka, 
likvidácia) ukazujú ako energeticky efektívne riešenie. Práve zachytávanie a viazanie škodlivín zo vzduchu pomocou antitoxických 
účinkov dreva a prírodných materiálov a použite tých, ktoré nemajú negatívny vplyv na elektroklímu – nemenia prirodzené magnetické 
polia, ani sa elektrostaticky nenabíjajú, sú opodstatneným dôvodom ich používania. Práve drevo má „živé, organické jadro“ zachované 
od suroviny až po konečný stavebný produkt. Priateľské prírodné materiály sú typické širokou škálou environmentálnych predností 
a plne zodpovedajú kritériám nového trendu trvalo udržateľnej výstavby.
Keďže drevo a výrobky z dreva sú biologicky rozložiteľné a patria do prirodzeného prírodného reťazca, dokážeme z nich aj po skončení 
životného cyklu získať energiu. To o iných materiáloch (napríklad betóne, železobetóne, oceli) povedať nemôžeme. Drevostavby dosahujú 
vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti (nízka tepelná vodivosť, priaznivá emisivita povrchu dreva), vďaka ktorým majú nízku spotrebu tepla 
na vykurovanie a teplota vo vnútorných priestoroch sa dá lepšie regulovať. Tvorba novodobých architektonických diel by mala predstavovať 
ucelený prístup s cieľom zohľadniť stavebno-fyzikálne, environmentálne, technologické i ekonomické požiadavky. Najmä preto je zarážajúce, 
že drevo, ktoré na Slovensku vyrastie, vyvážame v surovom stave, bez pridanej hodnoty hotového výrobku a poskytnutí ďalších pracovných 
príležitostí pri jeho výrobe. Jeho vynikajúce izolačné vlastnosti, akustická pohoda, zdravé bývanie, ekologická výstavba a jej rýchlosť, ply-
nulá výstavba aj v zime, certifikovaný stavebný systém sú nezanedbateľné. Neexistuje iný prírodný materiál, ktorý by mal lepšiu pevnosť 
a pružnosť s prihliadnutím k jeho hmotnosti, konštrukčne poskytol viacej priestoru na bývanie. Aj preto je potrebné vyzdvihnúť záslužnú 
a dlhodobú činnosť odborných spoločností, združení a spolkov, ktoré svojimi aktivitami podporujú všeobecné povedomie o kvalite drevosta-
vieb a potrebe zvyšovania využívania materiálov na báze dreva v architektúre a stavebníctve. Organizátori množstva podujatí pre odbornú 
i laickú verejnosť majú na zreteli zviditeľňovanie architektonických kvalít a užívateľských hodnôt drevostavieb, nielen environmentálne 
aspekty využívania dreva v staviteľstve. Vážme si preto ich snahu – sú to najmä Zväz spracovateľov dreva SR, výstavy Drevostavba roka, 
Staviame z dreva a ich prednášky – Ultramoderné domy z dreva – krásne, ekologické aj ekonomické?, Salón drevostavieb, Stavba roka, 
Sekcia drevostavieb ZSD SR, Nábytok a bývanie, DomExpo, a ďalšie. Návrhy a budúce realizácie stavieb 70 poschodového mrakodrapu 
v Japonsku (Tokio), 24 poschodový dom v Rakúsku (Viedeň), 17 poschodový v Nórsku (Kirkenes) aj v Kanade (Vancouver) sú dôkazom 
reálnosti modernej výškovej architektúry aj z dreva. Kedy sa k tomu odhodláme aj na Slovensku?

Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
Fakulta architektúry STU v Bratislave
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Chytrá řešení pro lepší ergonomii 
a komfort v bytě – 1. část

Jak efektivně využít úložný prostor pod schody, šikmým stropem, 
ve výklencích nebo koutech? Jak domácí potřeby skrýt a přitom 
je mít stále po ruce? Jak vyřešit ergonomii nábytku v kuchyni či 
koupelně pro obyvatele bytu s různou tělesnou výškou? To jsou 
výzvy, které lze z velké části vyřešit za pomoci standardního kata-
logového sortimentu kování a komponentů i z nabídky tuzemských 
dodavatelů nábytkového kování.

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

Foto: autor

Prostor pod schodištěm

Místo pod schodištěm je často využívá-
no jako úložný prostor zejména v malých 
bytech či domech. Podobně je tomu 
i u podkrovního prostoru pod šikmým 
stropem. Vestavěná skříň umožní jeho 
efektivní využití pro ukládání nejrůzněj-
ších věcí. Ať už jsou to úklidové pros-
tředky, sezónní či sportovní oblečení, 
zavazadla anebo věci každodenní po-
třeby. Vestavěná skříň může být řešena 
různými způsoby: Standardně s vnitř-
ním členěním pomocí polic a uzavřená 
otočnými dveřmi, anebo moderně s vy-
užitím široké škály standardního kování 
a komponentů. Vnitřní prostor tak může 

Nové kování WingLine L pro skládací dveře s elektromotorickým otevíráním/zaví-
ráním při řešení úložného prostoru pod schodištěm (Hettich)

Nerušivý vzhled vestavěné skříně pod schodištěm zajistí bezúchytkové řešení čelní 
plochy. Foto: Hettich

Výsuvný regál s elektromechanickým 
otevíracím systémem Easys pro lednič-
ky a mrazáky
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být řešen nejen pomocí polic, ale také 
zásuvek, výsuvných regálů apod. Úložný 
prostor může být uzavřen jak klasický-
mi otočnými dveřmi, tak i skládacími 
dveřmi, které při otevření zabírají menší 
prostor před skříní. A samozřejmě v sou-

ladu s aktuálními trendy může být celá 
čelní plocha řešena v hladkém prove-
dení bez úchytek. Otevírání a zavírání 
skládacích dveří může být řešeno po-
mocí elektrického plně automatického 
systému, který po lehkém zatlačení na 

plochu dveře zcela otevře a následně po 
lehkém zatlačení zcela zavře. Zvyšuje to 
komfort a snižuje hlučnost. Pro oteví-
rání ostatních dveří a zásuvek lze použít 
mechanické nebo elektromechanické 
systémy „push to open“ (zatlač pro ote- 

Synchronizovaný výsuvný systém umožňuje spojení dvou sousedních zásuvek a jejich společné vysouvání

Elektromotorický „push to open“ mechanismus na 4 tužkové baterie umožňuje jeho dodatečnou montáž i do staršího nábytku 
bez nutnosti instalace přívodního kabelu (Hettich)

http://www.fklisty.cz


DM 6/20188

vření). Elektromechanické systémy mají 
drobnou nevýhodu v tom, že potřebují 
přívod elektrického proudu. I tomu se 
ale lze vyhnout. Nabízeny jsou již i ote-

vírací systémy na baterie, které nepo-
třebují přívodní kabel. Snadno jimi lze 
i dodatečně vybavit jakýkoliv nábytek. 
Výrobci kování nabízí i zajímavé „vychy-

távky“, jako jsou např. spřažené zásuvky, 
tedy dvě zásuvky spojené k sobě a oteví-
rané současně. Umožňuje to synchroni-
zovaný mechanismus, který spojuje vý-
suvy dvou zásuvek tak, že se pohybují 
obě současně bez rizika křížení apod. 
Využít to lze např. u úzkých korpusů, kdy 
spojením dvou sousedních zásuvek a je-
jich osazením jedním společným širokým 
čelem získáme vizuální efekt moderní ši-
roké zásuvky.

Ergonomie v koupelně

Nastavitelná výška nábytku v závislosti 
na různé výšce obyvatel domu či bytu 
se nejčastěji řeší v pracovně (stůl a židle) 
a v kuchyni (pracovní plochy), méně 
často již v koupelně. Přesto i zde je pros-
tor pro inovace. A to nejen z hlediska při-
způsobení výšky umyvadla tělesné výš-
ce uživatele. Koupelnu totiž kromě své 
hlavní funkce – zajištění osobní hygieny, 
využívá většina žen i ke své každodenní 
rutinní činnosti – zkrášlování sama sebe. 
Prostor před zrcadlem tak často plní i roli 
kosmetického koutku. Tuto činnost lze 
provádět vstoje, pohodlnější je to ale 
vsedě. Ve druhém případě je nutné zajis-
tit, aby se umyvadlová skříňka a zrcadlo, 
nastavené standardně pro činnosti vstoje 
(mytí, zubní hygiena, holení a pod.), daly 
přenastavit pro činnosti vsedě.
U umyvadlové skříňky je možné použít 
např. elektrické teleskopické polohovací 
sloupky, používané např. u podnoží pra-
covních stolů. Pomocí ovládacích tlačí-
tek pak můžeme libovolně měnit výšku 
skříňky. Přívod vody k baterii stejně jako 
odpad je samozřejmě v takových přípa-
dech nutné řešit flexibilním připojením.
Vertikálním elektrickým posuvem lze sa-
mozřejmě opatřit také nástěnné zrcadlo. 
Ne vždy je ale toto řešení v souladu s es-
tetickými požadavky. Jednodušším, ale 
přesto funkčním řešením může být např. 
mechanické sklopení zrcadla. K tomu 
postačí pouze dva závěsy a nábytkové 
sklápěcí nůžky pro zajištění zrcadla ve 
sklopené poloze.
Častou otázkou v malé koupelně bývá: 
Kam s ručníkem? Pokud nemáme 
prostor pro umístění věšáku, lze využít 
např. prodlouženou úchytku na čele 
zásuvky umyvadlové skříňky jako hraz-
dičku. Firma Hettich tuto variantu ještě 
zdokonalila, a to tak, že umyvadlovou 
skříňku osadila spodní zásuvkou s vy-
sokým čelem a vnitřní zásuvkou. Vysoké 
čelo spodní zásuvky pojala jako niku, 
takže v ní umístěná úchytka nevyčnívá 
do prostoru, tudíž nepřekáží při běžném 
provozu.

Výškově nastavitelná umyvadlová skříňka vybavená elektrickým zvedacím mecha-
nismem

Využití prodloužené úchytky na vysokém zásuvkovém čele jako hrazdičky na ručník

Sklápěcí zrcadlo s nábytkovými sklopnými nůžkami
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Design fólie Tin Plate Supermatt byl 
inspirován průmyslem. Je ztělesněním 
moderní estetiky a zároveň jednodu-
chosti. Jeho kovové kořeny utvářejí 
vitální, organický i klasický vzhled, kte-
rý volně osciluje od nástrojů na ruční 
obrábění až k současnému módnímu 
vzhledu. Matný povrch vytváří zřetelnou 
hloubku s perspektivním výrazem. Může 
se použít od městského až po venkovské 
prostředí, naznačující vnitřní chod stroje, 

nebo patinu zralého povrchu. “Nálada 
města“ zachycená v jeho barvě určuje 
moderní hranici, zahrnující sílu tyčících 
se budov a chladnou šeď mraků na nebi. 
Ale jeho zjevná jednoduchost ukrývá de-
signovou dualitu – stejně, jako vypadá 
městsky chladná, může být i rustikální 
a neformální, připomínající ručně vy-
robené náhradní díly, architektonické 
prvky a bezstarostný život. Pro interiéry 
se jedná o odstín, z něhož všechny dal-

ší odstíny vycházejí. Poskytuje základ, 
který prochází uvolněně styly a časový-
mi obdobími. Od nábytku přes textil až 
po natřené povrchy se jedná o klidnou 
barvu, která je vždy svěží a odpovídající. 
Móda se často vrací k šedé a součas-
nost není výjimkou, protože tento odstín 
přitahuje zrak v klasické či jednoduché 
podobě základního prvku šatníku. Bude 
vypadat jako tekutina na hladkých tkani-
nách, třpytit se na kovových šupinkách 
a v kombinaci s jinými materiály a barva-
mi je výrazná. Rafinovanost barvy spo-
čívá v tom, že se dá snadno kombinovat 
s pastelovými i veselými barvami, jimž 
přidává hodnotný význam. Vytváří svěží 
vzhled s šumivě bílou a vyrovnává syté 
odstíny. Je silná a nezávislá i samostat-
ně, když nabízí odstín a povrch, který ladí 
s jakýmkoli podkladem.
Skupina RENOLIT je mezinárodní spe-
cialista na výrobu vysoce kvalitních folií, 
desek a dalších plastových produktů. 
S více než 30 zastoupeními ve více než 
20 zemích a s obratem jedné miliardy 
euro v roce 2017 patří k absolutní svě-
tové špičce.

Supermatný odstín Tin Plate do interiéru

Přesná předpověď budoucích designových trendů má zásadní vliv na úspěch výrobků 
na trhu. Proto společnost RENOLIT nabízí každý rok službu barevného a designového 
trendu Colour Road. Úzce spolupracuje s barevnými designéry po celém světě, díky 
čemuž mohou trendoví specialisté značky RENOLIT určit nejdůležitější budoucí barevné 
variace pro všechny aplikační oblasti. Díky Colour Road mohou být zákazníci firmy 
RENOLIT o krok napřed před aktuálními designovými trendy. A nejsou to jen samotné 
fólie, ale doporučení nejvhodnějších barevných kombinací, které v interiéru nejlépe 
vyniknou. Designéři a výrobci nábytku mají tak k dispozici množství nových podnětů. 
Jedním z nových odstínů, jenž je výsledkem práce expertního týmu, a který čerpal 
inspiraci ve zpracovaném kovovém plechu, je supermatný odstín Tin Plate Supermatt.  

Kontakt:

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

http://www.renolit.com
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Ako prvý výrobca kovaní firma Blum  
ponúka univerzálny systém upevnenia 
pre aplikácie s tenkými čelami: výklopy, 
dvere a výsuvy. V súčasnosti sú veľmi 
obľúbené rôzne materiály, ako je keramika, 
HPL alebo drevotrieskové dosky v pôso-
bivo tenkých vyhotoveniach od 8 mm. 
Firma Blum pre tento dizajnový trend 
vyvinula vhodné riešenie: inovatívny sys-
tém upevnenia Expando T. Spracovatelia 
tak môžu jednoducho zrealizovať svoje 
nábytkárske nápady podľa aktuálnych 
trendov dizajnu, ešte viac sa vyčleniť  
z konkurencie alebo ponúknuť svojím 

Tenké čelá sú najnovší trend v ná-
bytkárstve. Firma Blum ponúka ako prvá 
vo svojom výrobnom programe 
univerzálny systém upevnenia na tenké 
čelá s výklopmi, dvierkami a zásuvkami. 

zákazníkom možnosť zaradenia špeciál-
neho nábytku do ich sortimentu. 

Jednoduchá montáž: navŕtame,  
nasadíme, pevne utiahneme
Základ nášho nového systému upevne-
nia na tenké dvierka tvorí Expando T.  
O pevné ukotvenie v tvrdých materiáloch 
sa postarajú kotviace skrutky z ocele, 
v mäkkých materiáloch sa o upevnenie 
postarajú plastové rozperky. Expando T 
sa upevní do otvoru s priemerom 10 mm 
a hĺbkou vŕtania 6 mm. Tento systém 
upevnenia je univerzálne vhodný na čelá 
výklopov, dvierok i výsuvov. Pre spraco-
vateľov prináša Clip top Blumotion aj 
ďalšie výhody: vďaka novému upevneniu 
odpadá navŕtanie misiek, okrem toho  
sa môže použiť štandardná montážna 
podložka i súčasné miesta upevnenia. 
Ďalšie spracovanie korpusu nie je  
potrebné. Expando T zapôsobí svojou 
osvedčenou funkčnosťou a kvalitou  
značky Blum.

  Jednoducho v trende 
Realizácia  
tenkých nábyt-
kových čiel

http://www.blum.com
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Automatická změna šířky

Zpracovatelé masivního dřeva z řad 
zakázkových truhlářů se často set-
kávají s potřebou efektivního využití 
materiálu, který jim ve výrobě vzniká 
v podobě odřezků různých rozměrů. 
Takto vzniklý materiál lze využít např. 
pro výrobu spárovky, která v kusové 
zakázkové výrobě najde vždy uplatně-
ní. Pro efektivní opracování masivních 
přířezů do podoby hranolků nebo la-
mel, určených pro další zpracování 
(např. lepení) se používají čtyřstranné 
frézky. Současné stroje jsou vybaveny 

elektrickým nastavováním levých a hor-
ních hřídelí ovládaným z ovládacího 
panelu, což představuje velice rychlé 
nastavení šířky a tloušťky hoblovaného 
materiálu. Pro lepší optickou kontrolu 
výrobci své stroje doplňují laserovými 
moduly, které na vstupní straně ukazují 
nastavenou řeznou rovinu a umožňují 
tak obsluze okamžitě vidět, jak bude 
materiál opracován. Obsluha tak může 
ještě před vsunutím materiálu do stro-
je provést opravné seřízení např. kvůli 
různým vadám, nerovnostem apod. 
Tyto technické inovace sice usnadňují 
a zefektivňují výrobu, ovšem pouze za 
předpokladu, že opracováváme příře-
zy stejného průřezu. Při opracovávání 
přířezů různých rozměrů tak musíme 
buď přířezy před vlastním hoblováním 
roztřídit, anebo pro každý přířez pro-
vést nové nastavení. Zmíněná efektivi-

ta se tak ztrácí. Společnost Weinig pro 
tyto situace vybavila svoji čtyřstrannou 
frézku CUBE PLUS novou funkcí au-
tomatického nastavování levé hřídele. 
Po položení materiálu na pracovní stůl 
optický senzor „změří“ jeho šířku a levá 
hřídel se automaticky přesune do po-
zice pro hoblování daného hranolku 
s předdefinovanou hodnotou úběru 
(tuto hodnotu lze na každé hřídeli sa-
mostatně nastavit podle aktuální potře-
by). Po položení dalšího hranolku s jinou 
šířkou na pracovní stůl se levá hřídel 
opět automaticky přenastaví. Díky tomu 
není nutné „odřezky“ různých šířek před 
hoblováním třídit.

Nástroje pro vysoké rychlosti

Aktuálním trendem ve výrobě dřevě-
ných oken, zejména pro nízkoenerge-

Digitalizace, automatizace a robotizace 
v malých a středních provozech II.

Přesunem od výroby nábytku ke zpracování masivního dřeva a výrobě stavebně truhlářských vý-
robků navazujeme na téma digitalizace, automatizace a robotizace v malých a středních provozech, 
jehož první část jsme zveřejnili v minulém vydání DM. Tentokrát jsme se zaměřili na výrobu lepené 
spárovky nebo dřevěných oken a dveří v malých a středně velkých provozech. Jak ukázal letošní 
veletrh Holz-Handwerk v Norimberku, i do těchto oblastí zpracování masivního dřeva stále více 
pronikají prvky automatizace podle principů Průmyslu 4.0.

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

Základním předpokladem pro efektivní hoblování materiálu s různým průřezem je jednoduché nastavení rozměru v kombinaci 
s optickou kontrolou pomocí laseru (Weinig)
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tické a pasivní budovy, jsou úzké pro-
fily (standardně s izolačním trojsklem), 
které snižují podíl plochy rámu vůči 
ploše skla, čímž nejen že zlepšují te-
pelně izolační vlastnosti okna a zvyšují 
světelné a tepelné zisky, ale zároveň 
splňují požadavky architektů na moder-
ní vzhled budov. To se týká jak oken 
dřevohliníkových, tak celodřevěných. 
Na tento trend reagují v první řadě vý-
robci dřevoobráběcích nástrojů. Např. 
společnost Leitz prezentovala nástroje 
a know-how pro výrobu nového oken-
ního profilu Clima Trend Style. Okenní 
profil Clima Trend Style vytváří modu-
lární systém pro výrobu jak dřevohliní-
kových oken IV106, tak dvou různých 
variant dřevěných oken IV106, které 
dle použitého druhu skla lze reduko-
vat na IV90 nebo IV78. Při použití běž-
ných izolačních skel U

g=0,7 W/m2K 
garantuje výrobce dosažení pasivního 
standartu Uw=0,8 W/m2K a při použi-
tí skla Ug=0,52 W/m2K se koeficient 
prostupu tepla celého okna dostává na 
Uw=0,67 W/m2K. Okenní profil Clima 
Trend Style je navržen pro efektivní 
výrobu na CNC obráběcích centrech. 
Je konstruován s novým rohovým spo-
jením PlugTec (s volitelným spojením 
na kolíky nebo na čepy a dlaby), které 
umožňuje ofrézování podélných pro-
filů i rohových spojů na jedno upnutí 
hranolu. Při využití maximální řezné 
rychlosti nástrojů ProfilCut Q 120 m/s 
lze okenní profily vyrábět až o polovinu 
vyšší rychlostí posuvu než při použití 
běžných nástrojů.

Kompaktní výrobní buňky

Výše zmíněnému trendu ve výrobě oken 
přizpůsobují svoji nabídku i výrobci 
dřevoobráběcích strojů a technologií. 
Např. společnost Homag představila 
malou ale výkonnou buňku pro výro-
bu více než 60 okenních jednotek za 
směnu dílcovou metodou. Technologie 
byla postavena pro moderní okenní 
konstrukci s úzkými profily a s vlepe-
ným izolačním trojsklem. Do výrobní 
linky, začínající čtyřstrannou frézkou 
MOULDTEQ M-300 s rychlovýměnnými  

Levá hřídel automaticky přestavitelná 
podle šířky materiálu

Nové frézovací nástroje ProfilCut Q 
(Leitz)

Moderní okenní konstrukce s úzkými profily Clima Trend Style
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nástrojovými hřídelemi, byla integrována 
lepicí jednotka, pomocí níž se do vy-
frézované zasklívací polodrážky v oken-
ním hranolu nalepí oboustranná lepicí 
páska pro finální vlepení skla. Takto 
připravené hranoly odchází k dalšímu 
opracování na jednoportálové CNC ob-
ráběcí centrum CENTATEQ S-900 se 
dvěma pracovními stoly a nezávislými 
obráběcími jednotkami na každé straně 
portálu. Na stroji tak mohou být součas-
ně opracovávány dva zcela odlišné díly 
nezávisle na sobě. Díky dvouhřídelové 
technologii (jedna profilovací jednotka 
se dvěma frézovacími hřídelemi) mohou 
být oba konce jednoho dílce ofrézovány 
sou časně nebo složitější profily (frézo-
vané obvykle jednou hřídelí nadvakrát) 
ofrézovány na jeden průchod. To vše 
výrazně zvyšuje výkon stroje oproti stan-
dardnímu portálovému CNC centru.

Okenní konstrukce s úzkými profily a s vlepeným izolačním trojsklem. Foto: Homag

Lepicí jednotka pro nalepení lepicí pásky do zasklívací polodrážky (Homag)

Kompletní opracování dílců probíhá na CNC obráběcím centru CENTATEQ S-900
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Malou buňku na výrobu dřevěných oken 
v Norimberku prezentovala také společ-
nost SCM. Jejím základem bylo inovo-
vané flexibilní úhlové centrum na výro-
bu oken a dveří Windor nt1 určené pro 
malé a středně velké výrobce s kapaci-
tou 20–25 oken za směnu. Koncepce 
stroje je navržena tak, aby zabíral co 
nejmenší půdorysný prostor. Stroj je 
možné vybavit rychlovýměnnými hříde-
lemi na čepování a profilování o délce 
320 mm s tzv. HSK upínáním. Čepovací 
část obsahuje kapovací pilu pro délkové 
zakrácení hranolu, čepovací hřídel a če-
povací vozík, na kterém se pohybuje 
otočná svěrka s NC řízením. Čepovací 
vozík je vybaven tzv. interpolací, tzn., že 
šikmé čepy se vytváří přejížděním vlysu 
přes nástroj při současném zajíždění do 
stroje. Opracovávat lze jeden anebo 
dva vlysy zároveň. Stroj může být dále 
vybaven automatickou vrtací a frézovací 
hlavou OPTIMA 1, která je schopna pro-
vést vrtání pro kličku, miskové závěsy, 
kolíkové spoje (z podélné i čelní strany), 
přesné zakončení lišty pod úhlem 45°, 
vyfrézování otvoru pro dveřní kliku a zá-
mek fab, apod. OPTIMA 1 je osazena 
na čepovací straně stroje a její činnost 
je zcela automatická nevyžadující zásah 
obsluhy.

Povrchová úprava s roboty

Zdokonalují se také technologie pro 
povrchovou úpravu oken a dveří, kte-
ré jsou dnes již neodmyslitelně spjaty 
s antropomorfními roboty. Např. spo-
lečnost Superfici představila pracoviště 
povrchové úpravy oken vybavené robo-
tickou rukou s 6osým ramenem s mož-
ností rozšíření na 11osé rameno, které 
může nabídnout lepší kvalitu nástřiku, 
vyšší efektivitu a flexibilitu, optimalizova-
né časy cyklů a metody dokončení pro 
každý dílec, snížení přestřiků, rychlou 
a automatickou změnu nátěrové hmoty 
(barvy), a to i pro malé výrobní dávky. 
Robotické pracoviště lze ovládat vzdá-
leně, s možností programování pracov-
ních postupů pomocí jednoduchého 
a intuitivního softwaru.

Dvouhřídelová technologie umožňuje 
provádět dvě různé operace na jednom 
dílci současně. Foto: Homag

Robotické pracoviště povrchové úpravy. 
Foto: Superfici

Úhlové centrum na výrobu oken a dveří Windor nt1 (SCM)
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Trvalý tlak na zvyšování produktivity 
a kvality výroby v dřevozpracujících pro-
vozech nutí výrobce nástrojů neustále 
zlepšovat své produkty. Proto LEITZ 
zahájil již v minulém roce kompletní ino-
vaci svého velmi důležitého segmentu 
výroby nářezových a formátovacích 
pilových kotoučů. Základní priority no-
vého výrobního programu jsou:
1. Výrazné prodloužení životnosti 

do otupení
2. Větší počet dobrušovacích cyklů 

na zubu
3. Všechny pilové kotouče z progra-

mu Leitz jsou tzv. odhlučněné, tj. 
obsahují antivibrační konstrukční prvky

Aktuálně je již obměna výrobního 
programu ukončena a LEITZ tak nabízí 
nářezové a formátovací pilové kotouče 
ve dvou kvalitativních třídách PREMIUM 
a EXCELLENT. Již základní provedení 
PREMIUM nabízí odhlučněné orna-

menty v tělese kotoučů a nový typ tvr-
dokovových zubů, umožňujících mini-
málně 2 ostření navíc proti předchozímu 
typu. Provedení Excellent, do kterého 
patří kromě tvrdokovových pil i celý sor-
timent diamantových pilových kotoučů, 
nabízí navíc ornamenty vyplněné tlumi-
cí hmotou a povlakovaný věnec tělesa 
pilového kotouče, čím se zabraňuje 
nalepování třísky a prachu na těleso 
pilového kotouče. Kvalitativně nejvyš-
ším produktem z třídy Excellent jsou 
nářezové pilové kotouče RazorCut 
s tvarem zubů TR/TR, které vynikají per-
fektní stabilitou tělesa při řezání a maxi-
málně čistou hranou. Vrcholem nabídky 
pro horní CNC obráběcí centra jsou pak 
pilové kotouče Katana se skupinovým 
ozubením nebo speciální pilové kotou-
če Mamba se 40° sklonem střídavě 
šikmých zubů pro čistý řez dýhovaných 
nebo překližkových materiálů.

Pro nové kompozitní materiály, transpa-
rentní plasty nebo hliník jsou pak urče-
né řady GlossCut a BrillianceCut. 
Nejnovější ohlasy od českých i slo-
venských zákazníků pak dokládají, že 
jedničkou univerzálního formátování 
bude diamantový pilový kotouč 
WhisperCut.
Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o.

Vítězem třetího ročníku inovačních oce-
nění XIA v rámci veletrhu Xylexpo 2018 
v italském Miláně v kategorii zpracování 
panelů se stal CNC vrtací stroj Point K2 
TOP s označením 2.0. Jedná se o au-
tomatický vyvrtávací stroj s průchozím 
vrtáním zespodu a automatickým ná-
vratem dílce k operátorovi a pracovním 
rozměrem v ose Y 1200 mm, a záro-
veň o jediný stroj typu „all-in-one“ (vše 
v jednom) s revolučními systémy DDT 
System a Bar Nesting®, které umožňují 
kompletní obrábění na 5 stranách dílce 
za 4 minuty včetně řezání.
Point K2 TOP se liší od ostatních kom-
paktních CNC na trhu, protože většina 
operací nevyžaduje žádné nastavení 
času využitím unikátního D-D-T (Double 
dynamic transport). Tento registrovaný 
systém se skládá ze dvou kleštin, které 
nepřetržitě drží materiál na místě během 
různých operací. Toto také umožňuje 
specializovaný software pro optimaliza-
ci pracovních cyklů – jako nesting, ale 
s výhodou, že je možné vyvrtat vodo-
rovné otvory bez nutnosti demontáže 
obrobku pro další operaci, což je hlavní 
nevýhoda v systémech Nesting. Stroj je 
navíc vybaven speciální přísavkou, kte-
rá umožňuje vyfrézování celého kruhu. 
Pokud jde o celkové náklady na údržbu, 
Point K2 TOP nevyžaduje vakuové čer-

padlo, což šetří 
peníze i energii. 
Point K2 TOP 
dokáže for-
mátovat dílce 
a vytvářet kon-
strukční otvory 
v horizontálním 
a ver tikálním 
směru z jed-
noho pásu ag-
lomerovaného 
materiálu. Tvarové frézování celých 
vnějších oblouků či vnitřních otvorů 
například pro dřezy kuchyňských li-
nek je bez potřeby dořezávání nebo 
dokončování. Ve standardní výbavě je 
osazený 12 vertikálními vrtacími vřete-
ny, 8 horizontálními vřeteny v osách X 
a Y, pilovou jednotkou pro funkci dráž-
kování a samozřejmě výkonným 4,5kW 
frézovacím elektrovřetenem. 
Naprostou novinkou a unikátností 
je elektrovřeteno s upínáním ISO 
30 pro rychlou výměnu nástroje, 
kterým dokážete vydlabat zámky 
pro dveře, nebo lamelo systém. 
Tato jednotka ze stroje činí naprostý 
unikát a toho nejlepšího profesionála 
do těch nejnáročnějších provozů.
Jednoduché nastavení a ovládání stro-
je je vykonávané prostřednictvím mo-

derního programovacího 
softwaru přehledně zobra-
zeného na 19“ LCD monitoru se širo-
kou databází souborů. Z volitelného 
příslušenství si zákazníci mohou vybrat 
např. čtyřmístný zásobník nástrojů pro 
elektrovřeteno s automatickou výmě-
nou či čtečku čárových kódů pro ještě 
vyšší výkonost a flexibilitu výroby toho-
to unikátního zařízení. Point K2 TOP 
je ideální řešení pro malé a střední fir-
my s omezeným rozpočtem a omeze-
nou skladovací kapacitou, stejně jako 
pro velké společnosti, které potřebují 
snížit náklady typické pro velké CNC 
stroje. Díky malé velikosti můžete uše-
třit cenný prostor ve vaší dílně a vytvořit 
lepší pracovní podmínky.

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

Point K2 TOP – vítěz ocenění XIA 2018

LEITZ nový výrobní program nářezových a formátovacích pilových kotoučů

materiálu. Tvarové frézování celých 
derního programovacího 
softwaru přehledně zobra
derního programovacího 

http://www.leitz.cz
http://www.braz.cz
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Firma IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. je výhradním 
zástupcem švédské firmy MUNKSJO PAPER - SPANTEX pro 
Českou a Slovenskou republiku. Díky tomu jako jediná firma 
na našem trhu můžeme nabídnout originální švédskou bílou 
hranovací folii s vestavěnou zábranou proti vodě, vhodnou 
na produkty citlivé na vlhkost, jako jsou koupelnové skříňky, 
kuchyňské skříňky atd. Je vhodná na jakékoliv uzavření desky 
proti průniku vlhkosti, ať už použitím na hranu, kde díky své 
tloušťce může nahradit ABS hranu, nebo použitím na plochu 
jako protitah např. na pracovní desky do kuchyní, parapety 
a desky na které se lisuje CPL nebo HPL laminát. Proti na trhu 
nabízeným HPL-protitahům je cenově mnohem přijatelnější 
a nesrovnatelně jednodušeji se zpracovává. Námi dodávaná 
fólie je vysoce kvalitní a zaručuje bezproblémové zpracování, 
protože nezanáší filtry, nepropouští lepidlo, nezatrhává se při 
frézování do plochy a má velmi dobrou přilnavost. Cenová 
výhodnost oproti bílé ABS hraně je také velmi markantní. 
Tato speciální folie se dodává v plošné gramáži 425 g/m2 
a je složena ze čtyř vrstev. Mezi dvě vrstvy folie je zalisovaná 

vrstva polyethylenu, která působí jako bariéra proti vlhkosti, 
a následně je na fólie nanesen lak. Maximální šíře role je 
134 cm, v návinu dle potřeby zákazníka. Vzhledem k tomu, 
že máme své řezací a formátovací stroje, můžeme Vám na-
bídnout jakékoli šíře, náviny, popř. formáty. Samozřejmostí 
je, že na tuto fólii můžeme poskytnout certifikace, jako FSC 
CONTROLED WOOD, IOS deklarace, Test reporty.
Výrobce: MUNKSJO PAPER - SPANTEX
Prodejce: IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.

Lakovaná hranovací folie E-425 g/m2

Služba JAF Nábytkové dílce je komplexní služba spočívající 
v nařezání dílců, olepení hran, CNC opracování (vrtání a fré-
zování), doplnění kování, komponentů, spojovacích prvků 
a dodání klientovi. Hlavním pracovním nástrojem je konfigurá-
tor nábytku – elektronický nástroj dostupný na portálu www.
nabytkovedilce.cz nebo www.jaf-nabytkovedielce.sk, po-
mocí kterého si zákazník pohodlně ze své kanceláře či domova 
v kteroukoliv denní či noční hodinu a kterýkoliv den v týdnu 
přesně nakonfiguruje svoji zakázku. K práci potřebuje pouze 
počítač připojený k internetu a vybavený aktuálním způsobilým 
prohlížečem HTML. Nemusí mít nainstalovaný žádný speciální 
program. Služba je optimalizována i pro tablet a chytrý telefon. 
Jedinou podmínkou pro využívání služby je registrace.Práce 
s konfigurátorem je velmi jednoduchá a intuitivní. Po přihlášení 
do Shopu-Nábytkové dílce si uživatel v horní liště v záložce 
„katalog“ vybere požadovaný typ nábytku (skříň, skříňka, stůl 
atd.). Následně upřesní provedení a technické detaily (např. 

počet dveří, po-
čet a rozmístění 
polic, mezistěn 
atd.), zadá poža-
dované rozměry, 
ze široké škály 
dekorů zvolí 
plošný materiál 
a provedení hran 
(olepení se provádí PUR techno-
logií). Pokud hledaný dekor není 
v katalogu, je možno ho zadat jako „jiný dekor“ s popisem 
požadavku. V dalším kroku vybere z nabídky kování, kompo-
nenty a příslušenství (závěsy, výsuvy, výklopy, závěsné kování 
atd. z nabídky Blum, Häfele a GTV). Tímto postupem přesně 
specifikuje každý kus nábytku. V případě atypických výrobků, 
které nejsou obsažené v katalogu, program umožňuje zadávání 
samostatných dílců, které si pak klient dodělá sám.
Službu poskytuje: JAF HOLZ spol. s r.o., JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

JAF konfigurátor nábytkových dílců

Odteraz sú k dispozícii obľúbené úchytkové profilové lišty 
spoločnosti Ostermann v trendovej čiernej farbe. Pri tma-
vých čelách sa perfektne začleňujú do povrchu. Pri svetlých 
povrchoch prepožičiavajú čelu atraktívnu lineárnu štruktúru 
a zvýrazňujú optické akcenty. Široký sortiment spoločnosti 
Ostermann zahŕňa úchytkové profilové lišty ako tyčový tovar, 
úchytkové lišty na mieru, ako aj početné úchytkové žľaby 
a misky v rozličných rozmeroch a povrchoch. Na želanie sa 
úchytkové lišty môžu individuálne upravovať. Navyše sú v spo-
ločnosti Ostermann k dispozícii početné hliníkové úchytkové 
lišty pre rôzne šírky korpusu. Tmavé, resp. čierne nábytkové 
kovania (závesy a úchytky) sa tešia stále väčšej obľube. To 
je dostatočný dôvod pre spoločnosť Ostermann rozšíriť svoj 

široký sortiment úchytkových profilových líšt. Preto je odteraz 
k dispozícii viac ako 40 rozličných hliníkových úchytko-
vých líšt s povrchom „čierny elox matný“.
Výrobca a predajca: Rudolf Ostermann GmbH

Úchytkové profilové lišty Ostermann v čiernej farbe

logií). Pokud hledaný dekor není 
katalogu, je možno ho zadat jako „jiný dekor“ s popisem 

provedení hran 
(olepení se provádí PUR techno
logií). Pokud hledaný dekor není 
(olepení se provádí PUR techno-
logií). Pokud hledaný dekor není 

http://www.imaczech.cz
http://www.jafholz.cz
http://www.ostermann.eu
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Lakované povrchy plně odpovídají aktuálnímu trendu a bu-
dou i v příštích letech dál získávat na významu. Pfleiderer 
se tímto tématem zabývá již delší dobu a nyní nabízí na trhu 
vlastní výrobek. PrimeBoard přitom kombinuje příjemný 
vzhled lakovaného povrchu v matném provedení nebo ve 
vysokém lesku s optimální zpracovatelností a možností vy-
sokého namáhání. „Zákazníci jsou nadšeni zejména doplň-
kovými funkčními vlastnostmi, jako je anti-fingerprint efekt,“ 
ví z mnoha jednání Rüdiger Jürke, vedoucí produktového 
managementu orientovaného na dekorativní desky. „Vedle 
designu má příznivý ohlas zejména dobrá zpracovatelnost.“ 
PrimeBoard se vyrábí na zvlášť pro tento účel zhotoveném 
a v celoevropském prostoru jedinečném lakovacím zařízení, 
které bylo začátkem roku uvedeno do provozu v závodě 
společnosti Pfleiderer v Leutkirchu.
PrimeBoard je pro interiér k dispozici ve variantách 
XTreme Matt (matná) nebo XTreme Hochglanz (vyso-
ký lesk). Obě varianty lze realizovat s rozsáhlou paletou 
dekorů a díky použití pigmentovaných laků je dosahováno 
optimálního spojení barev s DecoBoard a Duropal HPL. 
Realizovat lze i individuální dekory.
Provedení ve vysokém lesku – XTreme Hochglanz – okou-
zlí dokonalým zrcadlovým leskem. Prospěch z toho mají 
hlavně jednobarevné dekory a přesvědčují svou nadčaso-
vou moderností. Lakovaný povrch provedený v několika vrs-
tvách je přitom zvlášť odolný proti oděru a poškrabání a ani 
v dlouhodobém horizontu neztrácí nic ze své přitažlivosti. 
„Varianta s vysokým leskem – Xtreme Hochglanz – má 
enormní hloubkový účinek, který propůjčuje mimořádnou 
eleganci klasickým druhům dřeva i kamenným a perleťovým 
dekorům,“ říká Rüdiger Jürke.
Matné provedení – Xtreme Matt – působí velice ušlechtile 
zejména u jednobarevných dekorů, variací dřevěných de-
korů a u textilních a materiálových dekorů. Anti-fingerprint 
efekt činí tuto variantu desky PrimeBoard navíc vhodnou 

pro každodenní použití. Tato úprava chrání povrch a usnad-
ňuje jeho čištění. Z extrémně matné finální úpravy s pou-
hými pěti lesklými body jsou nadšeni zejména návrháři.
„Již před uvedením nového lakovacího zařízení do provozu 
měli naši zákazníci o PrimeBoard velký zájem, neboť tato 
deska jim otevírá celou řadu nových tvůrčích možností. 
Mnozí si mezitím v Leutkirchu sami udělali představu o vy-
soké kvalitě výroby a jsou nadšeni,“ informuje Michael 
Scheller, ředitel úseku řízení produktů ve společnosti 
Pfleiderer.
PrimeBoard XTreme Hochglanz (vysoký lesk) a XTreme 
Matt (matné provedení) jsou k dostání na nosných mate-
riálech P2 a MDF plus ve formátu 2800x2100 mm.

Výrobce: Pfleiderer
Prodejce: viz www.pfleiderer.com

PrimeBoard v matném provedení a ve vysokém lesku stanoví kritéria

Sherwin-Williams Czech Republic uvádí na trh novinku 
v technologii matného dokončování dřevěných ploch 
interiérového nábytku. Vícevrstvý systém Bacryl od společ-
nosti ARTI vyniká především těmito vlastnostmi:

 PUR – akrylátový dvoukomponentní transparentní lak
 Rychleschnoucí, světlostálý
 Možnost pigmentování do požadovaných barevných odstínů
 Více vrstvý systém tzv. multicoat
 Jemný a hladký na dotek
 Vysoce odolný chemickému a mechanickému poškození
 Splňující normu ČSN EN ISO 12720, třída namáhání 1B 
(chemické odolnosti)

 Vytvořen speciálně pro udržení matového vzhledu (ne-
dochází k tzv. vyleštění povrchu)

 Certifikován dle DIN 4102 sk. B1 (MPA-NRW) P-MPA 
E-10-507 obtížně vznítitelný materiál 

 Vhodný pro kuchyňský, koupelnový, kancelářský nábytek 
a nábytek určený do veřejných prostor

 Vhodné aplikace – všechny druhy stříkání

Podrobnější informace jsou na vyžádání u společnosti 
Sherwin-Williams Czech Republic a u jejích distributorů.
Distributoři: viz oem.sherwin-williams.com/eu/cz/distri-
butor-support

Nová technologie pro zachování stále matného vzhledu – Bacryl

http://www.primeboard.pfleiderer.com
http://www.sherwin-williams.eu
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PURE JUNK mení odpad 
na funkčné výrobky a interiéry

Počas vysokoškolského štúdia sa Mária Demjanovičová rozhodla 
podnikať, aby sa pokúsila splniť svoj detský sen o navrhovaní bý-
vania. „Chcela som to robiť, hoci projekt neprinášal zisk. Zarábala 
som v iných zamestnaniach, aby som mohla budovať svoju firmu.“ 
– vyznáva sa zo skúseností. Nájsť priestor v živnostenskej sfére bolo 
pred 5–7 rokmi veľmi náročné. Až impulzy spracovania a recyklo-
vania starých vecí jej vnukli nové námety a nápady. Staré drevo 
bolo tým najvhodnejším objektom. Založila študentskú startupovú 
firmu PURE JUNK (v preklade „Čistý odpad“) vyrábajúcu nábytok 
zo starých drevených paliet a postupne aj iného odpadového dreva. 

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

Foto: archív výrobcu

Nápad prvý krát prezentovala na 
„Startup Weekende“ v Žiline v novembri 
2014. Študentský startup sa snažil riešiť 
problém s odpadmi na Slovensku. Veď 
SR ročne vyprodukuje 1,4 milióna ton 
odpadu, z ktorého recyklujeme iba 1 %. 
Získanie 2. miesta na žilinskom Startup 
Weekende bolo odozvou na celý komu-
nikačný mix projektu. Vytvorenie webo-
vej stránky a prezentácia dizajnových ex-
teriérových a interiérových nábytkových 
doplnkov z odpadového dreva naštar-

tovali prvé reálne zákazky. Na jar 2015 
sa študentský projekt transformoval na 
skutočné podnikanie a v máji 2015 si 
Mária Demjanovičová otvorila živnosť.
Vtedajšia študentská podnikateľka vy-
menováva svoje úspechy: „Nasledovalo 
získanie študentskej podnikateľskej 
ceny za najinšpiratívnejší projekt, cenu 
mi odovzdal osobne minister školstva. 
V nasledujúcom roku (2016) som 
získala „European – Globe Student 
Enterpreveur Awards“ a nasledovalo 

ocenenie „Forbes 30 pod 30 – Pitch 
of the Day 2016“. Potom to bola nomi-
nácia v rámci ocenenia Inovačná cena 
Žilinského kraja a prezentácia na TEDx 
Brno Women. Nadväzovala diskusia 
„Z kontajnera na javisko“ v rámci Urban 
marketu na festivale Grape.“ Neskôr pri-
šlo ocenenie Impact HUB Inkubátor, ako 
celkový víťaz akceleračného programu.
V roku 2017 promovala na Fakulte ria-
denia a informatiky Žilinskej univerzity. 
Po ukončení štúdia zmenila živnosten-

Zakladateľka firmy PURE JUNK DESIGN s.r.o. Mária Demjanovičová s kolegom 
Matejom Mičákom

Policový systém CIK-CAK z odpadového 
dreva, brezovej preglejky a škárovky
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ské podnikanie na „eseročku“ s názvom 
PURE JUNK DESIGN s rozšírením čin-
nosti aj na zariaďovanie interiérov.

Rozoberaním paliet 
využívajú staré drevo

A čo sa zmenilo odvtedy, čo študent-
ský startup vstúpil do sveta podnikania? 
Mária Demjanovičová popisuje marke-
tingové zameranie: „Využívame iba ne-
vratné palety rôznych rozmerov, ktoré 
rozoberáme. Okrem paliet sú to však 
aj iné produkty – starý nábytok alebo 
staré krovy. Väčšinou si zákazníci do-
dajú staré drevo, aby recykláciou resp. 
upcykláciou získali z časti svojho domu 
alebo nábytku niečo nové s pridanou 
hodnotou.“ 
Z masívneho dreva vyberú a vyrežú po-
žadované tvary, vyčistia, vybrúsia, na-
moria a povrchovo upravia. Povrch vos-
kujú a prípadne dokončujú vodou riedi-
teľnými farbami a lakmi. Aglomerované 
dosky (DTD, DVD, MDF) nepoužívajú. 
Predné dvierka zlepia vo forme škárov-
ky. Maximálne použijú brezovú preglej-
ku, aby dosiahli presnú plochu. Z odpa-
du využívajú už aj kovové časti, ktoré sa 
postupom času naučili obrábať.
Celá výroba je zákazková, vo výrobe 
pracujú dvaja výrobní pracovníci, vý-
lučne s jednoduchým ručným náradím. 
Používajú množstvo vlastných šablón 
a prípravkov. Firma má päť spolupracov-
níkov. Ďalší dvaja remeselníci pracujú 
na zmluvu pri nárazových dokončova-
cích prácach a montujú časti nábytku 
priamo u zákazníka. Pri celom procese 
vypomáha aj grafička a interiérová di-
zajnérka, ktorá sa stará o výstup pre 
klienta.
Majiteľka a riaditeľka firmy Ing. Mária 
Demjanovičová zabezpečuje celý chod 
výroby, riadi nákup odpadového dreva, 
navrhuje minimalistický dizajn, určuje 
harmonogram výroby, použitie kova-
nia a spojovacích prvkov, zameriava 
priestory, kde bude nábytok umiest-
nený. Doplnkové práce – úpravy stien, 
podláh, zameranie elektrického a ply-
nového vedenia, prívod a odpad vody 
a pod. si objednávajú cez kooperačné 
firmy. Svietidlá a spotrebiče do interiéru 
dodávajú a montujú odborníci z iných 
firiem. 

Evidujú 600 spokojných 
zákazníkov

Na začiatku vyrábali paletový nábytok 
v garážových priestoroch. Dnes pracujú 
v prenajatej hale, kde na ploche 110 m2 

Výrobky PURE JUNK si našli svoje miesto aj v kanceláriách vo forme drevenej pre-
deľovacej steny

Komoda

Stolík s vyloženým geometrickým vzorom z odpadového dreva na stolovej doske
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sú ručná dielňa, vrátane povrchovej 
úpravy, kancelária a sklad materiálu. 
Niektoré malé doštičky, ktoré zostávajú 
ako odrezky, sa využívajú na sériovú vý-
robu drobných spotrebných predmetov 
– svietniky, otvárače na fľaše, doplnky 
do interiéru. Na hotové výrobky vypaľujú 
svoje logo, čím si vytvárajú referencie 
pre ďalších zákazníkov. Nevyužívajú 
žiadnu z foriem platenej reklamy, pove-
domie o nich šíria práve klienti a zreali-
zované objednávky.
Úspešná podnikateľka uvádza ďalšie 
detaily: „Za uplynulé tri roky, čo masív-
nejšie vyrábame nábytkové a interiérové 
produkty, evidujeme približne 600 zá-
kazníkov. Po prijatí objednávky a pres-
nom zameraní priestoru potrebujeme asi 
2 týždne na výrobnú prípravu, rozpis ma-
teriálu a predloženie návrhov zákazníkovi 
na schválenie. Plánovaný harmonogram 
výroby je potom približne 6 týždňov. 
Nevyrábame len nábytok z odpadového 
dreva. Venujeme sa aj návrhu celého in-
teriéru. Klienti si určia výrobky a doplnky 
potrebnej identity. Špeciálne riešenia sú 
pre komerčné firmy. Až ⅔ objednávok 
vyrábame pre reštauračné a obchod-
né prevádzky, spoločenské priestory. 
Klienti chcú prevádzkové miestnosti do-
plniť a obnoviť, žiadajú rôznorodé tvary, 
netradičný vzhľad a remeselné opraco-
vanie recyklovaných výrobkov.“ 
Zákazníci sú vo veku do 35 rokov, vý-
robcovia do 25 rokov – všetko to do-
kresľuje odhodlanie mladosti a vzťah 
k spoľahlivým hodnotám starého dreva. 
Nevyrábajú len pre žilinských klientov. 
Nábytok a interiérové prvky rozvážajú 
v dodávke najčastejšie do Bratislavy, 
Liptovského Mikuláša, Martina, či 
Košíc.

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: PURE JUNK DESIGN s.r.o.
Miesto: Žilina
Rok založenia: 2016
Počet zamestnancov: 2
Obrat: 28 tis. €
Web: www.purejunk.sk

● Žilina

Firma PURE JUNK DESIGN už má za sebou aj realizácie interiérov kaviarenských 
prevádzok

Vývesný štít špecializovaného obchodu na kávu a čaj v Bratislave



RAD servis ŠUBA spol. s  r. o.
9.května 202 | 377 01 Jindřichův Hradec | Česká republika
Tel.: +420 777 635 221, +420 384 320 222
radservis@radservis.cz | www.radservis.cz

Distributor Sherwin-Williams

Jsme firma, která se už od svého vzniku v  roce 
1995 zaměřila na dodávky brusiv a lepidel pro aplikace – laky, mořidla, barvy, oleje, lazury a mnoho 
dřevozpracující průmysl. V  roce 2008 jsme začali 
spolupracovat s  firmou Sherwin-Williams a dnes 
můžeme říct, že šlo o velmi dobré rozhodnutí.

Díky firmě Sherwin-Williams můžeme našim 
zákazníkům nabídnout špičkové materiály pro 

profesionální povrchovou úpravu dřeva. Díky 
širokému sortimentu materiálů u nás 

zákazníci vždy najdou řešení pro své požadované 

dalších speciálních materiálů.

Mezi silné stránky naší společnosti patří poradenství 
v oblasti povrchových úprav, dlouhodobé zkušenosti 
a tým připravený řešit Vaše požadavky s maximální 
flexibilitou a k Vaší plné spokojenosti.

RAD servis ŠUBA spol. s r.o.

RAD SERVIS

Autorizovaný distributor RAD servis ŠUBA spol. s r.o. 

http://www.sherwin-williams.eu
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Problematika u nás stále oblíbenějších 
dřevostaveb se zdá býti bezedná

A to nejen těch reálných, jejichž podíl mezi dokončenými rodinnými 
domy se v ČR loni přiblížil hranici 15 %, ale také DŘEVOSTAVEB 2018 
coby mezinárodního odborného semináře, jehož 22. ročník proběhl ve 
dnech 28. a 29. 3. 2018 v prostorách Vyšší odborné školy a Střední 
průmyslové školy ve Volyni. Podle vyjádření nejednoho ze zúčast-
něných odborníků se totiž pořádající škole ve spolupráci s Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
(ČKAIT) podařilo opět sestavit velice pestrý a zajímavý program 
s řadou novinek, s nimiž se více jak 600 účastníků mohlo seznámit 
na 39 odborných přednáškách, souběžně probíhajícím workshopu 
a v neposlední řadě na improvizovaných stáncích 58 prezentujících 
se firem, z toho 12 zahraničních.

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

Foto: autor a archiv pořadatele semináře

Seminář DŘEVOSTAVBY 2018 absol-
vovalo úctyhodných 618 účastníků, 
z nichž 93 tvořili učitelé a studenti pořá-
dající VOŠ. Pro ně a dalších celkem 505 
přihlášených odborníků a pozvaných 
hostů (424 + 81) pořadatelé podobně 
jako v předchozích dvou letech nachys-
tali 39 přednášek, z nichž 13 zaznělo 
z úst cizinců z osmi zemí (Kanada, 
Finsko, Německo, Norsko, Rakousko, 
Slovensko, Slovinsko a Švýcarsko). 
Druhý den semináře mohli zájemci 
namísto některých přednášek vyu-
žít v kongresovém centru v suterénu 
školy proběhnuvší workshop na téma 
„Stavebně-fyzikální problémy moderních 

dřevostaveb“, pořádaný ve spolupráci 
s Univerzitním centrem energeticky efek-
tivních budov ČVUT v Praze (UCEEB) 
a zaměřený na chování budov v době kli-
matické změny, riziko letního přehřívání, 
na problematiku střešních oken v pa-
sivním domě a monitoring vlhkostních 
a mechanických vlastností. Všeobecně 
zajímavý odborný program pak ještě 
doplnilo 58 prezentujících se firem za-
bývajících se jak realizací dřevostaveb, 
tak zejména dodávkami materiálů a tech-
nologií pro jejich výrobce. Mezi nimi bylo 
podobně jako v předchozích třech letech 
i 12 zahraničních společností, z nichž 
více jak polovinu tvořily firmy Rakouské. 

Mezi jinými také výrobce speciální fóliové 
cca 30 mm silné tepelné izolace, která je 
schopna nahradit běžnou tepelnou izola-
ci v tloušťkách 350–400 mm v závislosti 
na materiálu. Při správné aplikaci ji tvoří 
10 izolačních komor v každé s jednou 
nízko-emisivní stranou. Podle výrobce 
je vhodná pro všechny objekty dřevosta-
veb, v jejichž obvodových stěnách a stře-
chách zabraňuje tvorbě rosného bodu 
a eliminuje tepelné mosty.

Důležitý je nejen výzkum, 
ale i kvalita práce

Program vlastního dvoudenního semi-

U prezentujících se firem poutala pozornost zejména speciální 30 mm silná fóliová tepelná izolace, použitá ve skladbě cca 
180 mm silné obvodové stěny a dřevěné okno s UW = 0,4 W/m2K z produkce RD DŘEVO s.r.o.
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náře, po nezbytném zahájení ředitelem 
školy RNDr. Jiřím Homolkou, staros-
tou Volyně Ing. Václavem Valhodou 
a ředitelem oblastní kanceláře ČKAIT 
Ing. Františkem Hladíkem, začal prv-
ním přednáškovým blokem s úvodní 
přednáškou děkana Dřevařské fakulty 
Technické univerzity Zvolen Prof. Ing. 
Jána Sedliačika, Ph.D. na téma, jak 
jím vedená fakulta vnímá perspektivy 
dřevostaveb ve vzdělání, vědě a praxi. 
V rámci ní, kromě krátkého představení 
univerzity a fakulty, podrobněji představil 
činnost Katedry dřevěných staveb a něk-
teré jí v současné době řešené Národní 
výzkumné projekty „VEGA“ (Vedecká 
grantová agentúra MŠVVaŠ SR). V prv-
ní řadě projekt „Stavební konstrukce 
z bukového dřeva jako strategické su-
roviny, predikce parametrů kvality a jejich 
implementace v diagnostických meto-
dách“, zaměřený na ověřování vlastnos-
tí bukového dřeva jako možné náhrady 
některých dřevěných (smrkových) prvků 
ve stavebních konstrukcích, jehož vý-
stupem budou analýzy parametrů kva-
lity slovenského bukového dřeva podle 
EN 408 a EN 384. Z dalších projektů 
pak např. „Teoretickou, experimentální 
a modelovou analýzu fyzikálně-technic-
kých vlastností obvodových konstrukcí 
budov na bázi dřeva“, kde se vytvořilo 
zařízení na měření termo-fyzikálních 
vlastností materiálů na bázi dřeva využíva-
ného v dřevostavbách. Dále pak projekt 
„Teoretická, experimentální a modelová 
analýza dřevostaveb z pohledu životního 
cyklu“, zaměřený na zohledňování zele-
né architektury, životního cyklu dřevě-
ných staveb a jejich environmentálních 
dopadů na životní prostředí.
V pořadí druhá přednáška patřila Ing. 
Vratislavu Blahovi, CSc., předsedovi 
Asociace dodavatelů montovaných 
domů (ADMD), která minulý měsíc osla-
vila 18. výročí svého založení. Při této 
příležitosti seznámil přítomné nejen 
s tradičně zde prezentovanou statistikou 
z oblasti výstavby dřevěných domů v ČR, 
ale především s hlavní činností ADMD, 
která spočívá v permanentní komunikaci 
a aktivitách v oblasti zabezpečení kvali-
ty dřevostaveb pro zákazníky. K tomu ji 
slouží certifikace dle Dokumentu národní 
kvality (DNK), přičemž splnění podmí-
nek této směrnice je stěžejním kritériem 
vstupu do Asociace. V posledních dvou 
letech si pak ADMD stanovila kromě 
garance kvality staveb od svých členů 
také cíle spojené se zajištěním respek-
tive garancí jistoty a spokojenosti zákaz-
níků. Tuto strategii mimo jiné podpořila 
vydáním vlastního etického kodexu 

členů a zřízením smírčího orgánu (om-
budsmana) pro dřevostavby. A to pro 
situace, kdy objednatel (investor) není 
s vybranou stavební firmou (zhotovi-
telem) spokojen. „Smyslem a úkolem 
smírčího orgánu je, v případě, že obě 
strany projeví o tuto službu zájem a za-
váží se postupovat v sou ladu s jednacím 
řádem, obnovit přerušenou komunikaci, 
stížnost objednatele objektivně posoudit 
a nabídnout oběma stranám řešení jejich 
sporu smírčím způsobem,“ doplnil Ing. 
Blaha s tím, že v loňském roce ombud-
sman řešil celkem 38 případů, z nichž 
36 bylo vyřízeno ke spokojenosti obou 
stran, jeden případ je ještě v jednání a je-
den byl odmítnut, jelikož se nejednalo 
o dřevostavbu, ale o dům z cihel.

Ze slovenských věží přes 
Čechy k finské architektuře

Z dopoledního programu prvního dne 
semináře si pak řada účastníků nene-
chala ujít i další dvě zajímavosti od na-

šich slovenských sousedů. První, v po-
dání Doc. Ing. Jaroslava Sandanuse, 
Ph.D. z Katedry kovových a dřevěných 
konstrukcí na STU Bratislava, se týka-
la rozsahu a způsobu sanace střechy 
více jak 100 let starého objektu jízdár-
ny, tvořící součást Národního hřebčí-
na v Topolčiankách, zařazeného mezi 
slovenské národní kulturní památky. 
Zejména pak sanace její kombinované 
ocelovo-dřevěné nosné konstrukce, 
která vykazovala viditelné a nepřiměře-
ně velké vodorovné průhyby, přičemž 
vytlačovala štítovou stěnu objektu.
Druhé zajímavé téma, zpracované Doc. 
Ing. Jánem Kanóczem, CSc. a jeho ko-
legy z Technické univerzity v Košicích, 
se týkalo současných trendů v oblasti 
navrhování moderních vyhlídkových 
věží, kde je podle autorů třeba zohled-
nit trojici základních principů:

 architektonický – navrhnout objekt 
s určitým osobním zájmem autora při 
respektování obecných pravidel archi-
tektonické tvorby,

Rozhledny TOKAJ nad obcí Malá Tŕňa a MAJKA nad obcí Východná, navržené podle 
současných trendů moderních vyhlídkových věží
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 konstrukční – navrhnout konstrukci, 
která je přirozenou součástí architek-
tonického projevu rozhledny, je jed-
noduchá, ale současně se v ní odráží 
nejnovější poznatky a trendy v oblasti 
navrhování dřevěných konstrukcí, spl-

ňuje platné technické normy a je bez-
pečná po celou dobu své životnosti,

 materiálový – při návrhu použít vhodné 
v současné době vyráběné konstrukč-
ní prvky z materiálů na bázi dřeva (lepe-
né lamelové dřevo, CLT panely apod.).

Tyto principy pak demonstrovali na 
několika příkladech již zrealizovaných 
vyhlídkových věží v různých lokalitách 
Slovenska. Např. na rozhledně TOKAJ, 
tvořící součást odpočívadla cyklistické 
stezky vinoucí se mezi vinicemi nad obcí 
Malá Tŕňa nebo na rozhledně MAJKA 
nad obcí Východná s nosnou konstrukcí 
navrženou tak, aby zapadla do místní-
ho prostředí s charakteristickou lidovou 
architekturou.
S rovněž nemalým zájmem se setkala 
i přednáška Doc. Ing. Bohumila Straky, 
CSc. „Dřevo v historických konstruk-
cích“. Ten se s účastníky podělil o po-
znatky a závěry (své a svých kolegů) zís-
kané na základě průzkumu dřevěných 
historických konstrukcí, analýzy jejich 
dlouhověkého působení v daných pod-
mínkách, návrhů sanace nosných prvků, 
případně celkové rekonstrukce historic-
kých objektů. A to na příkladech vybra-
ných typů nosných soustav historických 
konstrukcí – oblouků s mechanickými 
spoji systému de L’Orne, příhradových 
nosníků a rámů či historických krovů.
Nejen přítomní realizátoři dřevosta-
veb, ale i jejich projektanti a architekti 
si pak přišli na své při přednášce dnes 
již tradičního účastníka semináře Mikko 
Viljakainena, Tkl. z Finska, který zde 
představil díla 15 architektů, která byla 
v jeho vlasti zrealizována v loňském 
roce. Mezi nimi byl např. v centrální části 
Helsinek postavený plavecký areál s kry-
tým bazénem a dvěma venkovními ba-
zény, které se jakoby vznášejí na moři, 
dále pak objekt veřejné sauny v bývalém 
vojenském prostoru na ostrově Lonna, 
srubová stavba kavárny Majakka v přísta-
vu Nokkala či rodinný dům Wave (vlna), 
navržený jako srubová stavba v kombi-
naci kovu a skla.

Inspirativní vloni zrealizované finské dřevostavby – plavecký areál v centrální části Helsinek, veřejná sauna na ostrově Lonna…

…kavárna Majakka v přístavu Nokkala a rodinný dům Wave
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A opět domů s krátkou 
zastávkou v Jeruzalémě

S další pestrou přehlídkou realizací, 
tentokrát tuzemskou, se pak v odpoled-
ním přednáškovém bloku pochlubil Ing. 
Ondřej Jirka, ředitel pražské společnosti 
TESKO konstrukce s.r.o. (dříve závod 
TESKO a.s. České dřevařské závody 
Praha), která od konce roku 2014 fungu-
je jako dceřiná firma společnosti TAROS 
NOVA z Rožnova pod Radhoštěm. Z od-
poledního programu prvního dne semi-
náře pak nelze opomenout přednášku 
plk. Ing. Milana Brabce, náměstka pro 
prevenci a CNP HZS Jihočeského kra-
je v Českých Budějovicích, na téma 
„Požární ochrana ve vztahu k dřevostav-
bám“. Byla zaměřena na problematiku 
dřevostaveb z pohledu současně plat-
ných ČSN 72 0802, ČSN 73 0804, 
ČSN 73 0810 a navazujících technic-
kých norem, dále pak na specifika dře-
vostaveb ve vazbě na druh konstrukce 

a omezení ve vazbě na velikosti požár-
ních úseků (případně počtu podlaží 
v požárním úseku) a v neposlední řadě 
na specifickou kategorii – rekonstrukce 
starých objektů včetně přínosu ČSN 73 
0834 k řešení této problematiky.
Druhý den semináře si jak zúčastnění stu-
denti pořádající VOŠ, tak i někteří menší 
realizátoři dřevostaveb přivstali s cílem 
stihnout úvodní přednášku zástupce ře-
ditele školy Ing. Petra Červeného s ná-
zvem „Program ERASMUS+ – meziná-
rodní spolupráce ve vzdělávání v CNC 
technologiích opracování dřeva“. Šlo 
totiž o prezentaci činnosti školou dispo-
nujícího Vzdělávacího střediska (nadná-
rodního významu) pro zpracovatelský 
průmysl s technologií Hundegger. A to 
nejen pro potřeby vzdělávání studentů 
vybraných českých a slovenských škol, 
ale také v oblasti možné spolupráce 
s výrobními firmami při opracování dřevě-
ných prvků v rámci jimi realizovaných za-
kázek. V této souvislosti se škola respek-

tive její studenti podíleli např. na celkové 
rekonstrukci střechy kostela Povýšení sv. 
Kříže v Dobříši, spojené s kompletním 
zhotovením konstrukce 11 m vysokého 
osmibokého sanktusníku – štíhlé věže 
o průměru 1,7 m, založené na dvou vaz-
ných trámech krovu a dvou přidaných 
dřevěných průvlacích těsně u západní 
štítové stěny.
Se srovnatelným zájmem se pak set-
kala i další tuzemská přehlídka staveb 
s větším podílem dřevěných konstrukcí, 
v daném případě zrealizovaných v rámci 
projektů firmy Statika JSKK s.r.o. České 
Budějovice v regionu Jižních Čech.
Poté si většina účastníků nenechala 
ujít přednášku Ing. Zbyňka Šrůtka, pro-
jektanta a vedoucího realizátora Ester 
Tower (vyhlídkové věže) v Jeruzalémě, 
kde popisoval jednotlivé etapy jejího 
zrodu, od architektonického návrhu 
a projektu, přes zhotovení všech kon-
strukčních prvků v ČR a jejich následný 
komplikovaný transport do Izraele, až po 

V rámci projektů firmy Statika JSKK zrealizovaný bazén v Lipně nad Vltavou a stezka v korunách stromů v Janských Lázních

Průběh spolupráce VOŠ a SPŠ Volyně na rekonstrukci střechy kostela Povýšení sv. Kříže v Dobříši
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vlastní montáž, která navzdory mnoha 
úskalí proběhla za 19 pracovních dní. 
Této nevšední stavbě, představující ví-
těznou konstrukci v soutěži Dřevěná 
stavba roku 2018, věnujeme samostat-
ný prostor v některém z příštích vydání 
DM. 
To samé, co se zájmu účastníků týče, 
pak platilo i v případě následující před-
nášky „Lesy v lese“ Prof. Ing. Josefa 
Chybíka, CSc. z VUT Brno. V jejím úvodu 
zmínil u nás zatím nedostatečně vyřeše-
nou problematiku spojenou s větším vyu-
žitím dřevěných konstrukcí v pozemních 
stavbách s více jak čtyřmi nadzemními 
podlažími nebo ve velkých dřevěných 
budovách s půdorysnými rozměry něko-
lika desítek metrů. Po výčtu několika na-
opak úspěšně realizovaných projektů ta-
kovýchto staveb v zahraničí, přešel k de-
tailnímu představení projektu spojeného 
s výstavbou areálu nového administrativ-
ního centra Lesů ČR s.p., navrženého 
brněnskou kanceláří CHYBIK+KRISTOV 
ASSOCIATED ARCHITECTS, s.r.o. jako 

půdorysný průmět koruny stromu, který 
vrůstá do lesa a les do budovy. Komplex, 
který se v současné době projekčně 
připravuje, by svému účelu mohl začít 
sloužit koncem roku 2020.

Uplatní se v konstrukcích 
i netříděný dřevěný odpad?

Z programu druhého dne semináře pak 
nelze opomenout přednášku „Nosníky 
využívající dřevní odpad“ Ing. Karla 
Krontoráda, CSc. z Mendelovy univer-
zity v Brně, spojenou se zajímavým 
počinem její Lesnické a dřevařské fa-
kulty. „Obrátila se na nás společnost 
Kloboucká lesní, zda by nebylo možné 
smysluplně využít dřevný odpad, který 
vzniká v jejím pilařském provozu, neboť 
majiteli bylo líto jen tak jej posílat do ko-
telny. V souvislosti s tím vznikla myšlenka 
opatřit netříděný dřevný odpad nánosem 
lepidla a uložit jej do nosníku vhodného 
tvaru. Jako nejvhodnější se nám jevil kra-
bicový nosník s dutinou, jež přímo vybízí 

k zaplnění. Zhotovili jsme ho z lepeného 
borového dřeva a dutinu vyplnili dřevným 
odpadem, na který jsme nanesli tekuté 
PUR lepidlo,“ seznamuje Ing. Krontorád 
přítomné účastníky s právě řešeným úko-
lem a dodává, že první pokusy nebyly 
nijak zvlášť úspěšné, neboť bobtnání 
a sesychání dřeva v závislosti na vzdušné 
vlhkosti se znásobilo přítomností lepidla, 
které rovněž mění svůj objem při vytvrzo-
vání. Nakonec se však řešitelům podařilo 
tuto problematiku laboratorně zvládnout 
a byl vyroben nosník, jehož dutina byla 
zaplněna slepeným dřevným odpadem, 
který se samozřejmě lepí i na vnitřní stě-
ny nosníku. „V této fázi, kdy se myšlenka 
stala skutečností, došlo i k přihlášce užit-
ného vzoru na konstrukci nosníku, obec-
něji na výplň částicemi, neboť zatím ne-
prozkoumaným jevem je předpokládané 
vnitřní tlumení vibrací. Při něm samozřej-
mě budou hrát roli právě výplňové části-
ce, respektive jejich materiál,“ upřesňuje 
Ing. Krontorád s tím, že v této fázi bylo 
primární otázkou to, zda nosník takového 
typu bude vykazovat lepší vlastnosti při 
zatížení. Z tohoto důvodu byly zhotoveny 
dva nosníky shodného průřezu i materiá-
lu, z nichž jeden zůstal dutý a druhý byl 
vyplněn dřevným odpadem s nánosem 
lepidla. Poté byly oba nosníky testovány 
na zatížení, pouze pro srovnání, tříbodo-
vě, neboť se předpokládají další vývojové 
práce. „Výsledky srovnávací zkoušky nás 
příjemně překvapily. Destrukce nosníku 
s výplní nastala při zatížení silou o 70 % 
vyšší, než v případě prázdného nosníku. 
Provedené práce ukázaly, že tato cesta 
je možná a správná a nosníky tohoto 
typu bude možné i vyrábět,“ zkonstato-
val závěrem Ing. Krontorád s dovětkem, 
že Kloboucká lesní projevila zájem o vý-
sledky a naznačila, že v případě dalších 
úspěšných testů by v budoucnu měla 
zájem rozšířit portfolio svých výrobků 
i tímto směrem.

Ve fázi projektu se nacházející návrh areálu nového administrativního centra Lesů ČR 
s.p. v Hradci Králové

Detail provedení krabicového nosníku s výplní ve formě netříděného dřevného odpadu a jeho testování na zatížení



Barvu máme v krvi.

DALŠÍ INFORMACE

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

ADURO VITEA
PŘIROZENÝ VZHLED 

SPOLEHLIVÁ OCHRANA

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

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

http://www.adlercesko.cz
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Liniové osvětlení v kombinaci s nepřetržitou linií světla je bez-
pochyby trendem v současném interiéru. Cest k realizaci je 
spousta. Amatérské „bastlení“ se zprvu zdá levné, ale může 
se stát nákladově nejdražší realizací Vašeho života. Na první 
pohled pak vypadající dražší profesionální servis Vás ochrání 
před dodatečnými náklady při reklamaci.
Vyhovíme nejnáročnějším požadavkům a zajistíme pro Vaše 
realizace hladký průběh i náročné kolaudace. Odpovědí na to 
„jak?“ je rozsah nabízené komplexní péče, která zahrnuje:
1) Legislativní servis (znalost norem a předpisů)
2) Poradenství (včetně posouzení vlivu prostředí)
3) Návrh realizace
4) Přípravu rozpracované výroby nebo výrobků
5) Dodávku v dohodnutém čase
6) Standardní 3, 5 nebo až 7 leté záruční doby
7) Krytí pojištěním za újmu způsobenou odběrateli
Jistotou TRON jsou jak mnohaleté zkušenosti, tak špičkové 
technické vybavení, včetně termokamery, integrační koule, 
spektrálního goniometru. Vybavení, díky kterému Vám v pří-
padě požadavku, z TRON dodáme i data pro světelný projekt.

Stylizovaný čtyřlístek v logu TRON bude také pro Vás tím 
štěstím, které Vás bude provázet spoluprací s firmou, která 
dělá elektroniku 20 let a pro výrobce osvětlení v Evropě osadí 
nejvíce LED v České republice.
Základem pro poskytování kvalitního prodejního servisu je vždy 
kvalitní materiálová základna. TRON je oficiálním distributorem 
profilů TOPMET, dodavatelem profilů KLUŚ, vlastních pro-
filů TRON, oficiálním distributorem zdrojů MeanWell, LED 
diod CREE a LG Innotek, svorkovnic a spojovacího materiálu 
Wago, optik LEDIL, řízení SUNRICHER, projektovým doda-
vatelem řízení HELVAR a TRIDONIC.
TRON stál vždy skryt v pozadí za svými odběrateli, nicméně 
profesionálové z oblasti elektro instalací znají dlouholeté znač-
ky výrobkových linií PROFI a OPTIMUM.
Nezbývá nic než doporučit, aby jste vyzkoušeli profesionální 
servis v oblasti interiérového a exteriérového LED osvětlení firmy 
TRON také Vy a Vaše firma. Prohlédněte www.tron.cz.

Autor: Ing. Aleš Ingr

Komplexní služba v pojetí TRON

Hledáte pomoc při realizaci liniového osvětlení? Známe Vaše po-
třeby a splníme Vaše očekávání. Krátká věta: Děláme věci, které 
fungují, v sobě zahrnuje profesionální péči a poradenství, které 
spolu se servisem ruční dílny zajistí bezškodný průběh zakázek.

KÓD NA SLEVU 20%: DrMag2018
Jednorázový slevový kód pro nového zákazníka. Maximální výše 
slevy 10.000 Kč. Kód uveďte do předmětu objednávkového emailu, 
nebo sdělte našemu pracovníkovi. Platnost: do 31. 10. 2018

Kontakt

TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o.
Karásek 1J, 621 00 Brno-Řečkovice
tel.: +420 541 420 720
e-mail: info@tron.cz, www.tron.cz

http://www.tron.cz


http://www.okentes.cz
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Milano 2018

Milánský Salone Internazionale del Mobile 
je v životě nábytkářů velkou událostí každého 
jara. Občas ale něčím tak trochu zaskočí. Loni 
to bylo policejní komando na základně před-
chozího pumového atentátu ve Stockholmu, 
jindy neuvěřitelné zácpy a kolony na všech 
komunikacích. Také letos bylo nutné čelit 

fenoménu, který nelze ovlivnit, a tím je počasí. Salon totiž proběhl 
za tropických veder. I když jsou pavilony klimatizovány, přechod 
z jedné haly do druhé složitým systémem eskalátorů probíhal té-
měř s nasazením vlastního života a není divu, že za chvíli nebylo 
prakticky možné najít na trávníku mezi halami volné místo.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Fronty se tvořily před restauracemi, na 
WC, ale překvapivě i v expozicích. Už 
před lety se některé firmy rozhodly re-
gulovat pohyb návštěvníků. Společnost 
Kartell začala vydávat svoje vlastní povo-
lení ke vstupu, následovaly ji další a letos 
už mnohé významné firmy požadovaly 
vizitku a pouštěly zájemce po částech.
To vše člověk rád podstoupí v očekávání, 
že spatří něco nového, revolučního, bom-
bastického. Roční interval ale zřejmě ne-
stačí na to, aby firmy vyrukovaly s velkými 

novinkami, a tak se často rodí barevné, 
materiálové a skladebné varianty toho, 
co tu už bylo, a vystopovat nějaké nové 
trendy je stále složitější. Vše je dovoleno, 
vše lze kombinovat se vším. Dominující 
barvu nebo materiál určit nelze.
Přitom tu člověk občas hledá odpověď 
na to, proč je jedna expozice obsypá-
na zájemci a druhá s podobným zbo-
žím zeje prázdnotou? Miláno je adresa 
úspěchu, ale i riziko neúspěchu a zby-
tečně vynaložených peněz. Významné 

německé či skandinávské firmy, které 
udivují v Kolíně, působí na italské půdě 
mnohem skromněji. A kdo čeká úspěch 
po první účasti, ten je zpravidla zklamán. 
Zřejmě na to zná recept český TON, kte-
rý se akce tentokrát zúčastnil jako jediný 
zástupce naší země (další český produ-
cent se skrýval za belgickou firmou), 
ačkoliv zde má obrovskou konkurenci 
včetně ostatních „potomků“ slavného 
Thonetova impéria, kteří vsadili na skvělé 
designéry z celého světa. 

Zcela nečekaným prvkem byl jídelní stůl I table se skrytou indukční deskou. Piero 
Lissoni, Kartell

Philippe Starck si mistrně poradí i s 3D 
dýhou. Křeslo Woody, Kartell
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V Miláně TON premiérově předvedl pů-
vabná křesílka Chips Lucie Koldové, 
která použila klasickou technologii tento-
krát v téměř revolučních tvarech podtrže-
ných pastelovými barvami. Jednoduchá, 
světlá a vzdušná expozice TONu s ab-
sencí jakékoliv dekorace byla kontras-
tem vůči přeplněným kuchyňským pavi-
lonům, které se utápěly ve tmě. Můžeme 
TONu jen popřát, aby Chipsy v obrovské 
konkurenci zaujaly. 
V rámci nedostatku času zahajuji náv-
štěvu salonu v tzv. designových halách, 
kde vystavují skutečně ti nejlepší z nej-
lepších. První zastávkou výstavního ma-
ratonu je tradičně Kartell. Vedle nálepky 
největšího světového producenta plas-
tového sedacího nábytku a doplňků je 
charakteristický spoluprací s designér-
skými esy v čele s Philippem Starckem. 
Produkci plastů už ale dávno rozšířil 
o židle s textilním sedákem ve spoluprá-
ci s významnými módními tvůrci a letos 
všem předvedl, že umí pracovat i s 3D 
dýhou. Také letošní scénografie byla již 
tradičně netradiční. Jednotlivé skupiny 
exponátů byly seřazeny podle aktuálních 
témat jako materiál, barva, vzor, relax, 
dřevo, bio, ale také léto a smart living. 

IT technologie ve službách 
domácí techniky

Vždycky hledám na salónu perlu, něco, 
kvůli čemu ta cesta skutečně stála za 
vynaloženou námahu a peníze. Zpravidla 
se to podaří až na konci prohlídky, když 
už nejsou síly ani místo na kartě foto-
aparátu. Tentokrát jsem ji objevila hned 
u Kartellu. Byly to dva jídelní stoly s ne-
viditelnou integrovanou indukcí prezen-
tované jako smart table. Varná hnízda 
označují jen nenápadné grafické symbo-
ly. Toto řešení je vhodné třeba k udržo-
vání pokrmů během stolování v optimální 
teplotě, případně k přípravě efektních 
jídel přímo před zraky strávníků. 
Atraktivní indukční vaření se objevova-
lo ve spoustě souvislostí včetně panelů 
dvou výšek pro alternativní využití men-
ší či větší osobou dané domácnosti. 
Ergonomie je stále na pořadu dne stejně 
jako IT technologie ve službách domácí 
techniky. Mohou být zabudovány třeba 
v zrcadle (regulace osvětlení a teploty 
vody), případně se stále častěji používá 
ovládání hlasem. Příkladem mohou být 
třeba dřezy. Jeden „normální“ reaguje 
na hlasové pokyny o teplotě a množství 
vody a mini dřez určený do koupelen 
a relaxačních místností okamžitě dodá 
horkou vodu na uvaření čaje, aniž by se 
člověk čehokoliv dotknul. Pohádka „hr-

Čela lůžek včetně nočních stolků mají daleko k symetrii

Křeslo firmy A lot of Brasil Underconstruction, design Pedro Franco, lze dodat na 
základě požadované barevnosti jednotlivých částí textilního výpletu

GTV (Gebrüder Thonet Vienna) ve spolupráci s předními designéry hledají nové 
tvarosloví pro klasickou technologii ohýbaných bukových hranolků
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nečku vař“ se stala skutečností, stejně 
lze totiž ovládat i jinou domácí techniku.
Nové věci se tedy odehrávají především 
na poli techniky, která stále kráčí kupře-
du. Pokud jde o některé nové funkce 
– posouvání, roztahování atd., tak je člo-
věk bez odborného předvedení často ani 
nezaregistruje. Co se týče tvarosloví, tak 
rovněž nic významného. Stále aktuální 
je ve všech oblastech retro s náznakem 
industriálního pojetí všech nábytkových 
skupin včetně čalounění. 

Čalouněný nábytek

Stále zdůrazňovaným segmentem je ob-
last living – čalouněný nábytek, stolování 
+ úložné systémy. V oblasti čalouněného 
odpočivného nábytku lze definovat dva 
vývojové směry. Jednak sezení typicky 
italských obřích rozměrů, které občas 
nemá mnoho společného s ergonomií, 
zato je bohatě doplněno různými stolky, 
stolečky, vestavěnými úložnými prvky, 
úložnými prvky za zády atd. Druhá sku-
pina je spíše menších rozměrů často roz-
kládací, vhodná do malých bytů. Zde se 
dlouhodobě projevuje firma Campeggi 
zaměřená na flexibilní nábytek. Na sa-
lonu předvedla mimo jiné výškově stavi-
telný stůl přeměnitelný na sedací prvek. 
Stále jsou aktuální kovové podnože růz-
ného tvaru: subtilní i masivnější, šikmé 
i rovné nohy, oblíbeným materiálem 
zůstává mramor, který se dávno vymanil 
z oblasti stolových desek a prostoupil 
celý interiér včetně kuchyní. První ku-
chyně s mramorovými předními plocha-
mi byly v Miláně předvedeny už před 10 
lety a mnozí jim nedávali velkou šanci. 
Nesmíme však zapomenout, že tento 
materiál byl v Itálii oblíbený už v období 
antiky.
V oblasti čalouněného nábytku domino-
valy jednobarevné odstíny textilií, přede-
vším světlé pastelové barvy včetně fuch-
siové, světle zelené i bleděmodré, béžo-
vé či světle šedé. Případné vzorované 
textilie byly spíše extravagantního cha-
rakteru (např. pohovka s dezénem mo-
týlů u Moroso, případně plastová křesla 
a židle s textilním sedákem u Kartellu). 
Oproti tomu jsem na čalounění pozoro-
vala méně usní, ale ty si to vynahradily 
všude tam, kde je nečekáme: na před-
ních plochách skříně, na policích regálů, 
na pracovní ploše stolů. Technologicky 
zajímavé je klasické čalounění typu 
Chesterfield, které využívá vtahy ozdo-
bené knoflíky a překvapivě se objevuje 
v kombinaci s rovnými plochami.
Typologickou novinkou v oblasti čalou-
nění byly kulaté pohovky, na kterých 

Pracovní stůl s deskou dokončenou usní

Pohodlné židle dokončené usní doplňují mramorový stůl s otočnou deskou, Molteniu

Kombinace klasického čalounění (Chesterfield) s rovnými tvary
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lidé sedí zády k sobě a spousta variant 
pohovek tète â tète. Čalouněné sestavy 
byly doplňovány taburety různých veli-
kostí. Stále jsou oblíbená malá houpací 
křesla a zvyšuje se podíl outdoorové-
ho čalounění. Zde jsem zaregistrovala 
zvýšený počet zavěšených „domečků“. 
V této skupině se používá velké množství 
různých výpletů.

Variabilní systémy

Když pominu kuchyně, které sleduje ko-
lega, musím se zmínit alespoň o nábytku 
určenému ke stravování, pokud není po-
jednán jako součást kuchyňské sestavy. 
Jídelní stoly byly převážně dimenzované 
na větší okruh stravníků. Kruhová jídelní 
plocha obsahovala centrální otočnou 
desku pro snadnější přístup k pokrmům. 
Design stolu ovlivnil i materiál a tvar pod-
noží. K vidění byly ale také variabilní sys-
témy pro minibyty, které dokážou jídelní 
zónu mžikem přeměnit třeba v pracovnu 
(Clei).
Variabilní systémy byly rozvinuty přede-
vším v oblasti nábytku pro děti a teena-
gery, což je opět pro Miláno typické. 
Tyto systémy velmi ochotně předváděli 
mladí italští krasavci, avšak za striktního 
zákazu videozáznamu. Barevnost toho-
to nábytku se nesla spíše ve světlých 
barvách, což bylo v kontrastu s tmavými 
kuchyněmi, úložný nábytek pro denní 
pobyt se ale barevně blížil spíše k tma-
vým odstínům a stále se pohyboval na 
úrovni minimalistických netradičně ře-
šených sestav. Člověk si musí položit 
otázku, kam vlastně mají lidé svoje věci 

ukládat. Dřeviny jako mahagon, ovan-
gol nebo ořech občas probarvil nějaký 
prvek, např. barevná nika nebo vertikál-
ně či horizontálně posuvná dvířka. Bílá 
barva prakticky nebyla vidět. 
Problematika ukládání oděvů se řeší 
formou dokonalých šaten, jako novinku 
jsem objevila variantu skříň/šatnu s dvo-
jí hloubkou a překvapila mne i useň na 
dveřích. Ta se objevuje velmi často i na 
konstrukcích lůžek. Zvýšená lehací plo-
cha s pružinovými zdvojenými matracemi 
byla vidět méně často, než v Německu. 
Ložnicovým doplňkem byl často pracov-
ní stůl a stůl toaletní, noční stolky nutně 
nemusely být vždy stejné.

Nemůžu se nezmínit o produktech 
italských designérských es, jako je 
Gio Ponti, Vico Magistretti nebo Joe 
Colombo. Těší se stále velké oblibě 
a potvrzují fakt, že Itálie je skutečnou 
kolébkou evropského poválečného de-
signu a Miláno je jeho vlajkovou lodí. 
I když jsem neobjevila žádnou převrat-
nou novinku, návštěva Milána rozhodně 
stojí zato. Příjemný a funkční bytový in-
teriér je zřejmě důležitý pro návštěvníky, 
kterých byla téměř půlka milionu. I když 
v davu dominovala jednoznačně ruština, 
bylo slyšet i češtinu a slovenštinu. To 
by měl být signál, že všichni chceme 
dobře bydlet i žít.

Přední plochy úložného nábytku dokončené zrcadlem s patinou. Gervasoni, design 
Paola Navone

Systémy do dětských pokojů se vyznačují variabilitou a barevností, Tumidei

Vtipné řešení do předsíně
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Zvykli sme si na to, že EuroCucina nie 
je komerčnou výstavou. Nemožno tam 
teda očakávať kuchynskú zostavu, kto-
rá by hneď po výstave putovala ku kon-
krétnemu zákazníkovi. Na prvý pohľad 
zaujali kuchyne výškou. Často takou, že 
ukladanie resp. vyberanie predmetov 
z najvyšších políc je nepravdepodobné 
čo i jediný krát v roku.
Veľmi často namiesto horných skriniek 
použili police z prútových kovových 
konštrukcií neumožňujúce výškové 
nastavenia. Konštrukcia je monoblok, 
do ktorého sa len vkladajú police. Je 
to efektná zmena. Ťažko ju však ocenia 
ľudia, ktorým vadí prach na ukladaných 
predmetoch.
Vysoký lesk bol zastúpený veľmi 
skromne. Tak isto ako pastelové farby. 
Dekórom vládla sivá farba v rôznych od-
tieňoch, biela, čierna, béžová a kombi-
nácia s drevom. Matné až hlboko matné 
plochy sú skutočne elegantné. Zvlášť, 
keď už majú úpravu proti zachovávaniu 
odtlačkov prstov.
V kovaniach výrobcovia kuchýň ne-
predviedli žiadnu zásadnú novinku. 
Elektrické otváranie sa objavovalo 
častejšie na výklopoch v horných skrin-
kách ako v zásuvkách. Pri riešeniach 
zásuviek bez úchytiek servo nahrádza-
li profilom, záhlbňou či zafrézovaním. 
Zásuvky, až na puristov s drevenými 
zásuvkami položenými na pevných 
medzistenách, mali výborný chod a bez 
výnimky jemné dovieranie. Dominovali 

Titulok nie je náhodný. Naozaj, 
po vzhliadnutí svetovej výstavy 
nábytku zameranej na kuchyne 
v Miláne, môžeme konštatovať, 
že naši výrobcovia sa držia v tren-
doch, ktoré udávajú svetoví hráči.

EuroCucina 2018 – sme IN!

Autor: Mgr. Blanka Benková
Vedúca reprezentácie Julius Blum GmbH 

pre Slovensko
Kontakt: Blanka.Benkova@blum.com

Foto: autorka

Na prvý pohľad zaujali kuchyne svojou výškou – vyberanie predmetov z najvyšších 
políc je nepravdepodobné

Komerčné riešenie expozícií – ťažko nájdeme v praxi stromy priamo v kuchyni
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kovové boky zásuviek s rovnomernou 
hrúbkou v celej výške profilu. V použi-
tých materiáloch na zásuvkách sa po-
maly vytráca antikoro. Farby boli pocho-
piteľne aj aké, ktoré sú určené výhradne 
pre veľký priemysel. Aj napriek tomu, že 
EuroCucina je výstava diktujúca trendy 
do budúcnosti, chudobnejšie bolo za-
stúpenie zásuviek s vkladanými prvkami 
do bokov, ako napr. sklo, kameň a pod., 
aj napriek tomu, že dizajnový priestor 
previazať exteriér a interiér nábytku na 
to bol. Objavili sa už tenké materiály na 
predných plochách. Nezriedka použili 
výrobcovia tri závesy aj na tzv. štandard-
nej výške dvier (cca 720 mm), asymet-
ricky rozdelené tak, aby väčšiu páku pri 
otvorení istili dva závesy tesne pri sebe.
Aj napriek tomu, že kuchyne boli vysta-
vované v štyroch halách a servis okolo 
nich bol naozaj skvelý, je zaujímavé, 
že žiaden výrobca neurobil expozíciu 
naplnenú tovarom. Niekde boli lepen-
kové kartičky s vyobrazenými profilmi 
príboru, čo je dosť slabá náhrada. Ako 
na ktorejkoľvek inej výstave kuchýň, aj 
v Miláne sa našli ergonomické prešľa-
py. Zásuvky umiestnené nad úrovňou 
pohľadu naozaj evokujú aplikáciu so 
zámerom zabrániť dosahu nepovola-
ným osobám. 
Súčasťou výstavy EuroCucina je aj 
SaloneSatellite, ktorý dáva príležitosť 
mladým tvorcom do 35 rokov. Priestory 
boli zoradené do štandardných kójí 
s jednotným označením. Príležitosť do-
stali aj dizajnerské školy. Nepochybne 
vystavovať v tomto priestore je snom 
a ocenením mladých tvorcov. 
Ak veľmi jednoducho zhrnieme náš po-

streh z výstavy, naši výrobcovia kuchýň 
majú prístup k všetkým materiálom, kto-
ré sa používajú vo svete. Tiež nemožno 

povedať, že v tvaroch či farbách naši 
výrobcovia v niečom zaostávajú. To je 
príjemné zistenie.

SaloneSatellite – priestor pre mladých tvorcov
Tri asymetricky rozdelené závesy na 
dvierkach so štandardnou výškou

Bohato zastúpené kovové konštrukcie pre horné skrinky s otvorenými policami 
alebo presklenými vitrínami
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Zásuvky a výsuvy

Plynulý pohyb, minimálna námaha pri 
otvorení a maximálny komfort. Kedysi 
to bol trend, v súčasnosti úplne priro-

dzená vlastnosť kuchynského nábytku. 
Tlmenie je prirodzené a väčšinou ply-
nulé, bez odrazov a zastavovania tesne 
pred koncom dráhy. Nie všade je však 
rovnaká kvalita a rozdiely boli citeľné. Sú 

však aj také, ktoré dobrzdia pred kor-
pusom a následne zrýchlia. Farby boli 
ladené väčšinou do tmava a to dávalo 
zásuvkám pri osvetlení ich obsahu iný 
ráz. Citeľný bol nástup zásuviek s ten-
kými bokmi a v potravinových skriniach 
výsuvov s presklením. Šírka zásuviek 
ostala veľká, nie však prekračujúca ro-
zumné medze. Výška čielok bola často 
na výšku celého korpusu spodnej skrin-
ky, s dobrou stabilitou a s vnútornými 
výsuvmi. Z nášho pohľadu bol potešiteľ-
ný veľký podiel zásuviek značky Blum. 
Vnútorná výbava zásuviek a výsuvov bola 
často riešená nie zo štandardnej ponuky 
výrobcu kovania. Trend „bez úchytiek“ 
alebo trend hladkých plôch pretrval. 

Zvyčajne sa nábytok hodnotí 
pohľadom. Samozrejme nájde sa 
menšina, ktorá je ochotná náby-

tok aj „vyskúšať“ – otvoriť, vytiahnuť, vyklopiť. V prípade skriňového 
nábytku je to jednoduché. Z titulu našej odbornej príslušnosti (ná-
bytkové kovanie značky Blum) sme zobrali do zorného poľa veľtrhu 
EuroCucina v Miláne práve kuchynský nábytok a vývoj v kovaniach. 

EuroCucina 2018: 
Nielen vzhľad, ale aj funkčnosť

Autor: Ing. Norbert Šebo
Kontakt: norbert.sebo@blum.com

Foto: archív autora

Osvetlenie vnútorného priestoru zásuvky

Dymové sklo ako vkladaný prvok v čelnom výsuve LEGRABOX free

Tmavé zásuvky aj vnútorné vybavenie
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Otvorenie ale bolo dosiahnuté zväčša 
riešením čela ako technológiou pohybu 
kovania.

Výklopy 

Práve pri výklopoch sa najviac aplikuje 
elektrická podpora otvorenia. Je to po-
chopiteľné. Výklop sa vždy dostane až 
do hornej úvrate. Užívateľ získa veľkú 
slobodu pri otvorenom priestore skri-
niek a nie je obmedzovaný vlastnou 
výškou ani výškou spolupracujúceho 
partnera v kuchyni. Najčastejšie boli 
používané klasické výklopy. Objavili sa 
riešenia výklopov zafrézované do boku 
či medzisteny skriniek. Pohyb čiel bol 
plynulý. Možno nie len tým, že celá vý-
stava bola v prítmí, boli krytky výklopov 
tmavé. 

Závesy

Na výstave boli často prezentované 
vitríny. V nich našli uplatnenie už nie 
len štandardné, ale aj skryté závesy, 
ktoré boli zafrézované do dien a stro-
pov. Väčšinou boli použité pri tenkých 
hliníkových rámoch a mali veľmi dobrú 
stabilitu. Tenké dvere boli použité me-
nej často, ako sme očakávali. Z nášho 
pohľadu boli zaujímavé farebné kombi-
nácie – čierny záves, čierny korpus, no 
svetlé dvere.

Pravdepodobne ovplyvnením prognó-
zou sťahovania sa obyvateľstva do miest 
a požiadavky na minimalizáciu obytného 
priestoru sa oproti predchádzajúcim vý-
stavám vo väčšej miere objavili posuvné 
dvere (panely) zakrývajúce celú kuchy-
ňu. Zakrytím časti obývacieho či pracov-
ného priestoru sa dosahuje kompaktná, 
príjemná pohľadová plocha.

Riešenie úchopu na čelách bez úchytiek

Záves na tenké hliníkové rámy zafrézovaný do stropu skrinky

Svetlé dvere, ale tmavý korpus aj závesy

Výklop s rovnobežným zasúvaním čela

Tmavá skrinka a tmavá krytka na výklop
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Do popredia sa dostáva stále viac mo-
bilita, variabilita kuchynských zostáv. 
Svojmu užívateľovi chcú umožniť ma-
ximalizovanie pracovnej plochy a to 
napr. výsuvným varným panelom. Do 
kuchynských ostrovov sa okrem iného 
zabudovávajú hi-tech technológie, kto-
ré sa postupne stávajú vyhľadávaným 
artiklom pri zariaďovaní srdca domác-
nosti.
Kuchyňa sa integruje do obytného 
priestoru čím ďalej tým viac, no začína 
sa myslieť aj na možnosť jej zakrytia, 
čo väčšina výrobcov na výstave aj pre-
zentovala. Posuvné systémy si viacerí 
z nich vyvíjajú sami, no princíp posuv-
ných dvier je viac menej rovnaký.
Zvyšuje sa trend tenkých pracovných 
dosiek z umelých kameňov, kompakt-
ných dosiek, dosiek s antikorovým po-

Na šesť dní si každoročne milán-
ske výstavisko Rho prepožičiava 
jeden z najdôležitejších veľtrhov 

nábytku a zariaďovacích prvkov. Viacero miest organizuje výstavy 
dizajnu, no Miláno prináša niečo viac. Tohtoročný medzinárodný 
salón nábytku ponúkol ako každé dva roky aj výstavu zameranú 
na kuchyne a kuchynské technológie EuroCucina. V dňoch 17. 
až 22. 4. 2018 boli tieto 4 pavilóny predmetom záujmu väčšiny 
odbornej verejnosti.

Postrehy z EuroCucina 2018

Autor: Mgr. Zuzana Ulíková
DEZIRE INTERIORS s.r.o., Bratislava

Kontakt: ulikova@dezire.sk
Foto: archív autorky

Trend integrácie kuchynského a obytného priestoru nastoľuje aj požiadavku zakrytia 
kuchynského pracoviska

Zaujímavým detailom bol vystúpený lem kamenných pracovných dosiek
Dominantné umývadlo z kameňa vynik-
ne pri klasickom alebo rustikálnom štýle
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vrchom, a to väčšinou v hrúbkach 10, 
12 a 20 mm. Kuchynské linky tak nado-
búdajú svieži moderný dizajn.
Zaujímavým detailom bol vystúpený 
lem kamenných dosiek. Pri kamenných 
a keramických doskách sa spotrebiče 
zabudovávajú do jednej roviny, čím sa 
zachová čistota plochy. Dominantné 
umývadlo z kameňa vynikne pri klasic-
kom alebo rustikálnom štýle.
S výraznou inováciou prišiel výrobca 
umelého kameňa Lapitec s veľmi prak-
tickou zabudovanou indukčnou varnou 
platňou, ktorej varnú plochu tvorila silikó-
nová podložka reagujúca na vyhrievané 
body na pracovnej doske.
Hrany dvierok aj pracovných dosiek 
výrobcovia s obľubou navrhujú skose-
né do 45° uhlov. Je to veľmi efektné, 
praktické a kuchynský ostrovček tak 
vyzerá homogénne, čo ocenia najmä 
vyznávači minimalistických línií.
Zaujali nás aj skryté závesy pre sklene-
né bezrámové dvierka, ktoré prináša-
jú väčšiu možnosť zachovania čistoty 
a dizajnovej jednoduchosti pri tvorbe 
nábytku so sklom.
Kov sa stáva čoraz viac obľúbeným 
materiálom s rôznym využitím pri zaria-
ďovaní, v kuchyniach ho nájdeme ako 
priznaný konštrukčný prvok otvorených 
skriniek a políc, alebo v podobe úchyt-
kových zapustených profilov, ktoré vedia 
výrazne ovplyvniť vzhľad a štýl nábytku.
Výrobcovia ako LEICHT, SPARARREDA, 
AR-TRE cucine, BerloniGroup, NOLTE 
stavili na matné povrchy dvierkovín v prí-
rodných odtieňoch, kde občas pre-
kvapila aj machovo zelená v hlbokom 
mate v kombinácii so zemitými odtieň-
mi. Vysoký lesk ide do úzadia, necháva 
sa vyniknúť prírodným textúram dreva. 

Pri industriálnom dizajne sa s kovovým 
efektom stretneme na dvierkach aj na 
pracovnej doske. Dvierkoviny v matnom 

vyhotovení sa snažia dosiahnuť zamato-
vý povrch na dotyk a anti-touch úprava 
má zabezpečiť ich praktickosť.

Integrovaná indukčná varná plocha na 
kuchynskej pracovnej doske

Pri kamenných a keramických pracovných doskách sa spotrebiče zabudovávajú 
do jednej roviny, čím sa zachová čistota plochy

Čisté línie dosiahnuté skosenými hra-
nami

Zvýraznenie použitých kovových profilov vo forme konštrukčných prvkov

Sklenené bezrámové dvierka so skry-
tými závesmi
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Od veletrhů k výstavám

Všechny tři uvedené akce pořadatelé 
označují jako „veletrhy“. Velká část vy-
stavovatelů se ale shoduje na tom, že 
toto označení je s ohledem na skuteč-
nost značně nadnesené. „Svým roz-
sahem a návštěvností se již několik let 
pohybují na úrovni regionálních výstav 
a označení ‚veletrh‘ je tak dnes pouze 
zbožným přáním pořadatelů a připomín-
kou zašlé slávy kdysi prestižních a vel-
kolepých akcí,“ podotkl jeden z dlouho-
letých vystavovatelů. Stavební veletrhy 
v Brně, včetně veletrhu MOBITEX, za-
znamenávají od roku 2008 trvalý pokles, 
a přestože již před čtyřmi lety pořadate-
lé hovořili o očekávaném „odrazu ode 
dna“, přišel další pád i letos. BVV ve své 
předběžné závěrečné zprávě uvádí, že 
se na brněnském výstavišti prezentova-

lo více než 420 přímých vystavovatelů a 
celý komplex Stavebních veletrhů Brno 
(včetně veletrhů URBIS, DSB – Dřevo 
a stavby Brno, MOBITEX, SC EDEN 
3000 a Veletrh Ptáček) přivítal za čtyři 
dny podle odhadu 30 000 návštěvní-
ků. Oproti loňskému ročníku se jedná 
o citelný propad, a to jak z hlediska vy-
stavovatelů, tak návštěvníků. Celý kom-
plex veletrhů v roce 2017 podle oficiál-
ní závěrečné zprávy navštívilo 44 059 
návštěvníků a prezentovalo se na něm 
dle Katalogu vystavovatelů cca 550 pří-
mých vystavovatelů. Nejvýraznější po-
kles prezentujících se firem zaznamenaly 
Stavební veletrhy, a to téměř o čtvrtinu. 

Se 144 přímými vystavovateli (loni 190) 
tak zaznamenaly svůj historicky nejhorší 
výsledek. Generální ředitel společnosti 
Veletrhy Brno Ing. Jiří Kuliš to komento-
val slovy: „Říká se, že jaká je situace na 
trhu, takový je i veletrh. V případě letoš-
ních Stavebních veletrhů to ale, zdá se, 
neplatí. Přestože stavebnímu sektoru se 
v poslední době daří, na výsledku veletr-
hu se to nijak pozitivně neprojevilo. My 
umíme zorganizovat i větší veletrh, ale to 
je možné pouze za předpokladu, že firmy 
budou mít zájem vystavovat.“
Zásadní otázka tedy zní, zda firmy mají 
zájem resp. potřebu vystavovat právě 
v Brně, když je všeobecně známo, že 
hlavní dění v oblasti výstav zaměřených 
na stavění, bydlení a vybavování se 
v rámci republiky přesunulo do Prahy. 
Pořadatelé z BVV se s tímto faktem sice 
těžce smiřují, ale nakonec zřejmě bu-
dou muset přijmout skutečnost, že kdysi 
věhlasné brněnské veletrhy, jako byly IBF 
nebo MOBITEX, pomalu ale jistě získá-
vají charakter regionálních výstav. Dříve 
či později tak patrně budou postaveni 
před rozhodnutí, zda setrvat u stávajícího 

Brněnským Stavebním veletrhům 
se nedaří držet krok s ekonomikou

Od 25. do 28. dubna 2018 se na brněnském výstavišti konaly Stavební veletrhy Brno, veletrh ná-
bytku a interiérového designu MOBITEX a veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno. Přestože ekonomika 
roste již několik let v řadě a v posledních dvou letech se daří i stavebnímu sektoru, Stavební veletrhy 
v Brně dál klesají. Čím to, že se pořadatelům ani po pěti letech nepřetržitého růstu ekonomiky ne-
podařilo zastavit negativní trend a vrátit někdejší vystavovatele zpět na brněnské výstaviště? Jaké 
jsou šance na záchranu těchto skomírajících akcí?

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

Veletrh
Počet vystavovatelů podle 

katalogu

2015 2016 2017 2018

IBF 256 208 190 144

DSB 40 24 26 26

MOBITEX 82 72 70 71

Návštěvnost letošních Stavebních veletrhů a veletrhu MOBITEX předčila i ta nejhorší pesimistická očekávání vystavovatelů

Vývoj vystavovatelů od roku 2015
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modelu a pomalu je dovést k neodvrat-
nému konci, anebo zcela změnit jejich 
koncepci a na zbytcích kdysi prestižních 
veletrhů vybudovat novou reprezentativní 
regionální výstavu.

Co na to odborná porota?

V den zahájení veletrhu MOBITEX 
proběhlo také vyhodnocení soutěže 
GRAND PRIX MOBITEX. Vystavovatelé 
do ní přihlásili 17 exponátů, z nichž od-
borná porota vybrala 6 exponátů pro 
ocenění ve dvou kategoriích + 1 expo-
nát pro mimořádné ocenění. Nicméně 
členové hodnotitelské komise přiznali, 
že letos pro ně výběr toho „nejlepšího“ 
nebyl vůbec jednoduchý.
Kategorie Progresivní design
1. místo – Sedací souprava Maira
Vystavovatel: Polstrin design, s.r.o.
Hlavním rysem sedací soupravy Maira 
je lehkost a vzdušnost. To je docíleno 
subtilní kovovou konstrukcí na vyso-
kém podnoží. Lehká linie soklu plynule 
přechází v područku a poté v zádovou 
(opěrákovou) část, což umožňuje jed-

noduché napojování dílů do sestav.
2. místo – Bambusový ventilátor 
Stadler Form Otto
Vystavovatel: Bibetus s.r.o.
Zdánlivý protiklad průmyslových sou-
částek v kombinaci s exotickým bambu-
sem – to je ventilátor Otto, který navrhl 
švýcarský umělec a produktový designér 
Carlo Borer. Rám je vyroben z ohýbané-
ho bambusu, jehož přirozenost podtr-
huje vrstva teakového oleje. Díky svému 
neobvyklému netechnickému vzhledu 
působí Otto moderně a svěže.
3. místo – Předsíňová sestava 
VENTUM
Vystavovatel: Dřevotvar družstvo
Netradiční profesionální design, jed-
noduchá konstrukce, využití přírodních 
materiálů – dubová dýha a dubový ma-
siv, příjemná barevná kombinace přírod-
ní dřeviny a dobře udržovatelné základní 
plochy z laminodesky v šedém odstínu, 
kvalitní zpracování.
Kategorie Progresivní materiál/tech-
nologie
1. místo – MagniSmartech – biomet-
rická postel

Vystavovatel: Magniflex
MagniSmartech je inovativní systém 
jedinečného polohovatelného roštu 
a luxusní vysoké biometrické matrace 
s integrovanou technologií, která mo-
nitoruje a analyzuje spánek a navrhuje, 
jak jej zlepšit, a tím zlepšit kvalitu života.
2. místo – Flex Frame wood
Vystavovatel: Top Advert s.r.o.
Dřevěný světelný rám Flex Frame wood 
s nataženým textilním plátnem s potis-
kem, který má své univerzální využití v ja-
kémkoliv interiéru. Rámy se prosvětlují 
pomocí LED čipů a LED pásků.
3. místo – Tandem 3-segment
Vystavovatel: OFFICE PRO SERVICE 
s.r.o.
Výškově stavitelný stůl Tandem, 3-seg-
ment, 1 motor
Mimořádné ocenění – Böhm Music
Vystavovatel: Exit 112, s.r.o.
Zelená sametová pohovka se zabudo-
vaným subwooferem Bowers & Wilkins, 
navržená jako součást ozvučení po-
kojů s úplným „utajením“ zdroje zvuku. 
Ostatní reproduktory lze zabudovat do 
stěn, či nábytku.

Sedací souprava Maira Bambusový ventilátor Stadler Form Otto

Tandem 3-segmentFlex Frame wood
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Mezi vystavenými exponáty byl zastou-
pen sedací a stolový nábytek, svítidla, 
bytové doplňky, hračky a textilie. Nejvíce 
prací, celkem 43, vystavil Ústav nábytku, 
designu a bydlení Mendelovy univerzity 
v Brně. Úroveň letošního ročníku zhod-
notila Dagmar Koudelková, kurátorka vý-
stavy a předsedkyně hodnotitelské komi-
se. „Byla to prezentace trojrozměrných 
modelů, prototypů, někdy i výrobků, což 
na dřívějších ročnících nebývalo. Nejsou 
to jen návrhy a vizualizace, ale mnohdy 
hotové předměty, kde vidíme ergonomii, 
konstrukci, řemeslné detaily a provedení 
čalounění. V tom je velký skok od doby 
před třemi nebo čtyřmi lety a doufám, že 
tato tradice bude pokračovat.“

Oceněné výrobky

1. místo a finanční částka 10 000 
Kč od a.s. Veletrhy Brno
Dominika Sirná – Ořechový jídelní 
stůl Memo
LDF MENDELU Brno, Ústav nábytku, 
designu a bydlení, Vedoucí práce: doc. 
Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Tento jídelní stůl pro šest osob byl navr-
žen tak, aby jeho vzhled vyhovoval po-
žadavkům moderního i historizujícího 
interiéru ve stylu francouzského venko-
va. Vytvoření stolu bylo podníceno tou-
hou uchovat si vzpomínky na rodinné 
stavení, které dlouhá léta chránil právě 
ořešák královský, z jehož dřeva byl stůl 
zhotoven.
Materiál: ořechové dřevo
Rozměr: 200x90x75 cm
2. místo a finanční částka 5000 Kč 
od a.s. Veletrhy Brno
Lucie Černochová – Sedačka Chenille

LDF MENDELU Brno, Ústav nábytku, 
designu a bydlení, Vedoucí práce: doc. 
Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., Ing. arch. 
Martin Kovařík, Ph.D.
Dvojmístná sedačka Chenille je inspi-
rována členitým tvarem těla housenky. 
Nohy a podstava jsou zhotoveny z ma-
sivního dřeva, stejně jako odkládací plo-
cha v nižší loketní opěrce, která zastává 
funkci malého stolku. Obměnou pota-
hové látky zapadne sedačka takřka do 
jakéhokoli interiéru.
Materiál: masivní dřevo, textil
Rozměr: 200x80x70 cm
3. místo a finanční částka 3000 Kč 
od a.s. Veletrhy Brno
Kolektiv autorů – Hrnek pro Thun
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ateliér 
Průmyslový design. Autoři: Daniel Naď, 
Kateřina Novotná, Klára Němečková, 
Rostislav Zapletal, Petr Sehnoutka, Sabi-
na Stržínková, Alisa Mokrushina, Ondřej 
Puchta, Martin Mikeš, Martin Surman.

1. místo ve studentské sekci soutěže 
Grand Prix Mobitex získal ořechový stůl

Návštěvníci letošního veletrhu MOBITEX si v příjemném prostředí moderního pa-
vilonu F vedle expozic vystavovatelů mohli prohlédnout také přehlídku celkem 81 
autorských výrobků od studentů pěti českých škol a slovenské designérky Ivany 
Gondové z Technické univerzity ve Zvolenu. Jednalo se o výběr z více než stovky 
prací přihlášených do studentské sekce soutěže GRAND PRIX MOBITEX. Autoři 
osmi nejzdařilejších prací si převzali 9 cen spojených s finančními odměnami.

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

Vítězný výrobek Dominiky Sirné – ořechový jídelní stůl Memo



DM 6/2018 45

Projekt uskutečněný díky spolupráci 
s porcelánkou Thun 1794, a.s. a s vel-
kým úspěchem byl vystavován na 
Ambiente 2018 ve Frankfurtu. Studenti 
ateliéru navrhli hrnky, které odpovídají 
technologickým postupům běžně použí-
vaným ve výrobním provozu porcelánky.
Cena Klastru českých nábytkářů spo-
jená s finanční částkou 10 000 Kč
Tereza Němcová, Kamila Vyoralová 
– One elbow
LDF MENDELU Brno, Ústav nábytku, 
designu a bydlení, Vedoucí práce: doc. 
Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., Ing. arch. 
Martin Kovařík, Ph.D.
Název pojednává o celkové myšlence 
tohoto sedacího prvku, kdy je područka 
umístěna pouze na jedné straně křesla. 
One elbow nabízí možnost pravé i levé 
varianty. Zakončení kulatých zadních 
nohou bez viditelných spojů v kombina-
ci s křížovou podnoží poskytuje dosta-
tečné zpevnění. Materiál: dřevo, textil
Rozměr: 70x70x80 cm
Cena obecně prospěšné společnos-
ti Národní centrum nábytkového de-
signu, o. p. s.
Alžběta Michnová – Polohovací křes-
lo Strap
LDF MENDELU Brno, Ústav nábytku, 
designu a bydlení, Vedoucí práce Ing. 
arch. Martin Kovařík, Ph.D.
Snahou autorky bylo navrhnout pohodl-
né křeslo, které bude vyhovovat osobám 
malého i velkého vzrůstu. Polohováním 
je zajištěna dostatečná variabilita a kom-
fort pro sezení. Důraz byl kladen na co 
nejodlehčenější a snadno manipulovatel-
nou konstrukci z hlediska přemisťování 
výrobku i samotného polohování.
Materiál: dřevo, textil
Rozměr: 70x80x100 cm
Ceny společnosti Design ATAK do-
plněné šekem v hodnotě 2000 Kč 
a možností 14denní stáže v atelieru 
Design ATAK

Alexandra Brychtová – Akustické 
křeslo Soundie
LDF MENDELU Brno, Ústav nábytku, 
designu a bydlení, Vedoucí práce: doc. 
Ing. Jaroslav Svoboda, PhD.
Jasanová kostra kopírující tvar komolé-
ho kužele křesla Soundie je opatřena 
výplní z materiálů Dukta® a vlněné pls-
ti. Díky této skladbě křeslo disponuje 
izolačními vlastnostmi, které lze uplatnit 
ve veřejných interiérech se zvýšenou 
akustickou zátěží, a tím dopřát uživateli 
soukromí i na místech, jako jsou nákup-
ní centra či hotelová lobby.
Materiál: jasanová spárovka, Dukta®, 
plst, čalounění
Rozměr: 110x75x140 cm
Michaela Kubátová – Němý sluha Alfi
LDF MENDELU Brno, Ústav nábytku, 
designu a bydlení, Vedoucí práce: doc. 
Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., Ing. arch. 
Martin Kovařík, Ph.D.
Němý sluha Alfi řeší každodenní problém 
odkládání oblečení v domácnosti. Jeho 

tvar umožňuje snadné přehození více 
kusů oděvu bez pomačkání. Dřevěnou 
konstrukci němého sluhy doplňuje odní-
matelná textilní polička.
Materiál: dřevo, textil
Rozměr: 65x45x120 cm
Ceny čalounického řemesla Cechu 
čalouníků a dekoratérů, z. s.
Lucie Černochová – Sedačka Chenille
(viz 2. místo GPM)
Marian Ščipa – Vatra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ateliér 
Průmyslový design.
Vatra je celočalouněné křeslo vhodné 
do veřejných nebo soukromých prostor. 
Ústředním prvkem je dynamická boční 
silueta s výřezem opticky oddělujícím 
sedák a zádovou opěrku. Díky čtyřem 
variantám designu, třem typům podnoží 
a barevnému rozvrhnutí čalounění, nabí-
zí bohaté možnosti personalizace. Set 
obsahuje i konferenční stůl a taburet.
Materiál: PUR, látka
Rozměr: 56x42x64 cm

Křeslo One elbow (Tereza Němcová, 
Kamila Vyoralová)

Sedačka Chenille (Lucie Černochová)

Polohovací křeslo Strap (Alžběta Mich-
nová)

Akustické křeslo Soundie (Alexandra 
Brychtová)
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Ceny do Zvolena a Topoľčian

Hlavnú cenu v kategórii Drevospracujúca 
výroba získala SOŠ drevárska Zvolen za 

stoličku LONNY, ktorú navrhla a vyrobila 
maturantka Zuzana Chamulová. Zaujala 
drevenými ohorenými dielcami zaliatymi 
transparentnou živicou.
V rámci tejto kategórie udelil cenu Zväz 
spracovateľov dreva SR formou ročné-
ho predplatného časopisu Drevársky 
magazín. Cenu získal Nástenný vešiak 
autorky Radky Balážiovej zo SOŠ dre-
várskej Topoľčany, maturantky študijné-
ho odboru Tvorba nábytku a interiéru.
Nositeľom Ceny v kategórii Umelecké 
spracovanie výrobkov sa stala SOŠ 

sklárska Lednické Rovne. V rámci 
kategórie udelila cenu Slovenská živ-
nostenská komora pre SOŠ drevársku 
Zvolen za stoličku PABLO. Autorkou je 
Andrea Babelová, maturantka študijné-
ho odboru Tvorba nábytku a interiéru. 
Navrhla rozoberateľnú študentskú sto-
ličku, na ktorú pretransformovala obraz 
svetoznámeho maliara Pabla Picassa. 
Zvolenských žiakov SOŠ drevárskej 
v študijnom odbore Tvorba nábytku 
a interiéru viedli Ing. Ivana Chovancová 
a Mgr. Jiří Dvořáček. Po konštrukčnej 
stránke bol nápomocný Ing. Jozef 
Vaník, pri výrobe asistovali majstri od-
borného výcviku Mgr. Milan Hucovci 
a Mgr. Štefan Šupauer. 

Jednu z najkrajších expozícií 
mala SOŠ drevárska Vranov

Ceny predsedov samosprávnych krajov 
za najzaujímavejšiu expozíciu školy ude-
lili predsedovia samosprávnych krajov:

 Prešov – SOŠ drevárska Vranov nad 
Topľou

 Nitra – SOŠ technická Zlaté Moravce
 Trnava – SOŠ dopravná Trnava
 Trenčín – SPŠ Myjava
 Žilina – SOŠ polytechnická Dolný Kubín
 Banská Bystrica – SOŠ informačných 
technológií Banská Bystrica

Každoročným hosťom výstavy je Kraj 
Vysočina – cenu udelil SOŠ Stará 
Turá za mobilnú aplikáciu a počítačový 
program „Vzdialené ovládanie robotov“ 
autora Juraja Frola. V rámci inovácií 

Mladý tvorca 2018: 
Ceny za drevársky dizajn získali maturantky

Prezentácie prostredníctvo výstavy Mladý tvorca 26. – 27. apríla 
2018 v Nitre ukázali zručnosti stredoškolákov. Oproti minulým 
rokom bola účasť zúžená iba pre SOŠ (bez gymnázií). Z takmer 
stovky prezentácií škôl prihlásili 41 výrobkov do súťaží o cenu 
„TOP výrobok“ a „Inováciu a technickú tvorivosť“, pod garanciou 
Ministerstva hospodárstva SR. Počet kategórií organizátori postup-

ne znižujú a pre rok 2018 produkty zaradili do štyroch blokov podľa výrobných odvetví. Súťažné 
kategórie Strojárstvo a Elektrotechnika – energetika, školy z nášho odvetvia neobsadili. Bodovali 
iba v kategóriách Umelecké spracovanie a Drevospracujúca výroba.

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

Víťazný výrobok v kategórii Drevospra-
cujúca výroba – stolička LONNY a autor-
ka Zuzana Chamulová

Cena Zväzu spracovateľov dreva SR pre 
Nástenný vešiak autorky Radky Balážio-
vej zo SOŠ drevárskej Topoľčany
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ocenili exponáty vo vlastnom stánku 
pre Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad 
Sázavou. Typické drevárske výrobky 
mala SPŠ a SOŠ Pelhřimov.

Duálne vzdelávanie pomáha 
nábytkárskej výrobe

Expozície stredných škôl boli v pavi-
lóne M4. V rámci poskytovania vzde-
lávania s partnerskými firmami vytvá-
rali aj spoločné expozície v pavilóne 
M3. Takto SOŠ drevárska Topoľčany 
ponúkala duálne vzdelávanie s výrob-
nou nábytkárskou firmou DECODOM 
s.r.o. Topoľčany pre študijné odbory 
Operátor drevárskej a nábytkárskej vý-
roby, Technik drevárskych CNC – za-
riadení a učebný odbor Stolár. V rámci 
duálneho vzdelávania majú v školskom 
roku 2017/18 aj druhákov pre výrob-
cov nábytku: EUROPLAC s.r.o., IDONA 
s.r.o., DECODOM s.r.o. a KOČIŠ s.r.o. 
Výrobné firmy si sľubujú zlepšenie situ-
ácie výraznejším rozbehom duálneho 
vzdelávania. Podnietila ich vlaňajšia 
spolupráca v odvetví Ministerstva hos-
podárstva SR. Za školský rok 2016/17 
prevzali riaditelia škôl ocenenia:
1. Súkromná SOŠ technická Žiar nad 

Hronom – Beáta Tóthová

2. SOŠ technická Vráble – Ján Jamrich
3. SOŠ drevárska Topoľčany – Miloš 

Bobuľa

Vzdelávanie pre konkrétne 
firmy

Nezamestnanosť na Slovensku sa výraz-
ne znížila a firmy ponúkajú menej voľných 
miest. Ponuku na veľtrhu práce v 8. roč-
níku výstavy JOB EXPO 2018 predložilo 
171 slovenských a 52 zahraničných za-
mestnávateľov, aby naplnili 28 tisíc voľ-
ných pracovných pozícií. Paralelne pre-

biehal 20. ročník burzy práce European 
Job Days 2018. Konkrétne ponúkali 
13.328 miest pre slovenské firmy, 2145 
miest na prácu v zahraničí a 19 tisíc miest 
z pracovných portálov firiem. Aj keď je 
pracovná situácia v odvetví spracovania 
dreva pomerne stabilizovaná – hlavne 
menšie firmy nemajú dostatok remesel-
níkov, najmä stolárov. Stavebné firmy by 
potrebovali tesárov. Výrobcovia nábytku 
hľadajú čalúnnikov a šičky.
Obe výstavy podporilo 145 odborných 
prednášok, workshopov a prezentácií 
firiem.

Oceňovanie najlepších škôl v systéme duálneho vzdelávania. Bronzovú pozíciu 
získala SOŠ drevárska Topoľčany, cenu prevzal jej riaditeľ Miloš Bobuľa (vľavo)

PRIMEBOARD

XG  
EXTRÉMNÍ LESK

XT  
EXTRÉMNÍ MAT

Nová technologie úpravy
povrchu laminovaných desek 
do extrémního lesku XG 
a extrémního matu XT lakováním.

   
 www.drevoobchod.cz

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

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - 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.drevoobchod.cz
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Pátý ročník projektu SCÉNA: Inspirace 
& Trendy 2018 pro pořádající akciovou 
společnost ABF tradičně připravila in-
teriérová návrhářka a designérka Ing. 
Iva Bastlová, DiS. z pražského ateliéru 

LOXO. Expozice, zaměřená na před-
stavení několika směrů, postavených 
na současných interiérových trendech, 
zahrnovala přes 20 domácích a zahranič-
ních značek, od kterých zde bylo k vidění 

Interiérové trendy 2018
v názorné prezentaci

Součástí přehlídky interiérového designu DESIGN SHAKER na březnovém veletrhu FOR INTERIOR – 
jaro (22.–25. 3. 2018 v Praze – Letňanech) byla již popáté v řadě k vidění expozice s interiérovými 
trendy SCÉNA: Inspirace & Trendy 2018. Stejně jako v předchozích letech představila nejnovější 
světové interiérové trendy a po loňském účastníky kladně hodnoceném „vzoru“ ji i letos v první den 
veletrhu provázela také odborná přednáška. Po celý veletrh pak bylo možné si s autorkou domluvit 
komentovanou prohlídku, což využil nejeden zájemce z řad designérů, bytových architektů, odborných 
médií či běžných návštěvníků.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv Ing. Ivy Bastlové, DiS

Z prezentovaných a přírodou inspirovaných materiálů ve stylu URBAN GREEN Ing. Bastlová zmínila především korkové obklady, 
speciální obkladové desky z expandovaného korku s termo-akustickými vlastnostmi pro použití na stěny i stropy, designové reliéfní 
dýhované panely, dekorativní desky z lisované luční trávy, korkové podlahoviny dále pak různé vzory stěnových papírových a vlie-
sových obrazových tapet s přírodními motivy, dýhované HPL lamináty, kovolamináty, dekorativní kamenné dýhy, různé potahové 
a dekorační látky a textilie v zelenavých a hnědavých barvách a v neposlední řadě ve stejných barvách zhotovené vlněné koberce
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více jak 170 vzorků různých materiálů od 
skla, tapet a textilu až po lamináty a další 
speciality. Byla jako obvykle rozdělena do 
čtyř sekcí se zcela odlišnými inspiracemi 
– Urban Green, Imperfection Home, 
Color Power a Pastel Oasis, složených 
z působivého aranžmá a velkých vzorkov-
níků. První veletržní den ji doplnila ještě 

přednáška Ing. Bastlové na téma interié-
rových trendů pro bezmála stovku poslu-
chačů nejen z řad designérů a bytových 
architektů, ale i běžných návštěvníků. Po 
skončení přednášky se nám a některým 
dalším naskytla příležitost absolvovat v do-
provodu autorky komentovanou prohlídku 
po jednotlivých sekcích expozice.

URBAN GREEN

„Protože naše životy jsou stále více mimo 
přírodu, hledáme ji ve svých domovech, 
a to nejen v podobě živých rostlin, ale 
i jejich motivů. Listy, květy a organické 
motivy zde hrají hlavní roli stejně jako 
paleta zelených odstínů,“ sděluje nám  

Ve stylu IMPERFECTION HOME byly k vidění i některé pro výrobce nábytku použitelné výrobky. Zejména pak designové kovové 
a kompositové úchytky zásuvek nebo dřevěné rustikální ozdobné lišty a nábytková dvířka s povrchovou úpravou křídovými 
barvami Chalk Paint Spray na akrylovém základu, které lze patinovat, brousit, šablonovat, tupovat, kraketovat a z materiálů např. 
matovaná, ornamentní a lakovaná skla, vinylové podlahoviny, nepřeberné množství domácích i zahraničních tapet, potahových 
látek, korkové podlahoviny, textilie a keramika s digitálním potiskem, kovolamináty v měděném provedení, designové panely 
s dekory betonu a cementové stěrky v provedení pohledový beton v různých odstínech šedé a bronzové barvy

V sekci se stylem COLOR POWER s dominujícími barvami červená, modrá a fialová bylo možné spatřit různé druhy laminova-
ných MDF a DTD desek, HPL laminátů, kovolaminátů, magnetický laminát, různobarevné sklo, potahové látky, vinylové podlahy, 
tapety v různých dekorech a odstínech červené barvy…
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Ing. Bastlová při naší sou kromé prohlíd-
ce expozice na adresu prvního stylu 
URBAN GREEN, v němž zařízený inte-
riér, přestože jsme obklopeni městským 
životem, přímo vybízí k odpočinku. „Patří 
sem i vytváření komunit, městského pěs-
tování a filozofie sdílení,“ doplňuje autor-
ka s tím, že základem tohoto stylu jsou 
kromě širokého spektra zelených barev 
s příměsí hnědých i různé přírodní ma-
teriály, jako dřevo, korek, kámen apod.

IMPERFECTION HOME

Krása nedokonalosti, ruční práce 
a umění. Tak zní podle designérky 
Ing. Bastlové charakteristika směru 
IMPERFECTION HOME, jenž je pra-
vým opakem konzumního stylu. Nejde 
tu o dekorativnost, ale o pohodu a pří-
jemný život bez diktátu ke konkrétním 
pravidlům. Tento směr, jak říká, je inspi-
rován také japonskou filozofií „Wabi – 
Sabi“ (přijetí nedokonalosti), která miluje 

originální kousky s příběhem, jímž dává 
přednost před okázalými, vyumělkova-
nými a povrchově krásnými dekoracemi.

COLOR POWER

„Konečně je tu po delší odmlce vlna plná 
výrazných odstínů! Znovu opěvujeme 
sílu barev a jejich jednotlivých odstínů 
a tónů,“ zkonstatovala autorka s neskrý-
vaným nadšením v prostoru věnovaném 
stylu COLOR POWER, kde hlavní roli 
hrají modrá a červená barva ve všech 
svých podobách. Nechybí zde však ani 
jejich kombinace, tedy fialová – barva le-
tošního roku dle vzorníku americké spo-
lečnosti Pantone (Pantone Matching 
System – od roku 1963 fungující pa-
tentovaný systém pro výběr, určování 
a kontrolu barev, původně zavedený 
do grafického průmyslu a dnes vyu-
žívaný i v jiných oborech, který v sou-
časné době nabízí cca 1600 přímých 
barev).

PASTEL OASIS

Čtvrtý z prezentovaných stylů PASTEL 
OASIS je podle autorky v přímém kon-
textu se současnou stále stoupající 
cenou za bydlení a v důsledku toho 
zmenšující se plochou obytných pros-
tor. „Reakcí na malé byty jsou různé 
multifunkční prvky a palety z pastelo-
vých barev, jež jsou do těchto míst ide-
ální. Nejde však jen o barvy, materiály 
by měly mít přidanou hodnotu, jako je 
například snadná údržba, tzv. ‚easy 
care & easy clean‘, pod čímž se skrý-
vá např. speciální úprava potahu, omy-
vatelné nástěnné barvy apod.,“ končí 
Ing. Bastlová naši prohlídku poslední 
části expozice. Pro úplnost pak ještě 
uvedla, že každý, kdo nemohl letošní 
veletrh navštívit nebo SCÉNU náhodou 
z nějakých důvodů minul, si může vše 
online prohlédnout nebo stáhnout na 
www.scena-inspirace-trendy.cz.

…a také dekorativní stěnové betonové či vápenné stěrky v sytě 
červené a fialové barvě, antibakteriální nebo před UV zářením 
chránící sklo, vliesové tapety nebo tapety a textilie s digitálním 
potiskem

Ze vzorků materiálů v sekci pro malé byty PASTEL OASIS, hýří-
cí světlými odstíny pastelových barev a s předměty, které by 
podle autorky měly mít určitou přidanou hodnotu, vzpomenula 
nejrůznější dekorativní a potahové látky, akustické textilie, 
tapety, textilie a sklo s digitálním potiskem, popisovací sklo…

…dále pak dekorativní stěnové betonové či vápenné stěrky v různých strukturách, barvách a efektech (kámen, pískovec, samet 
apod.), podlahoviny, lamináty, kovolamináty a z možného vybavení jediný solitér letošní přehlídky – multifunkční pracovní stůl, 
u něhož lze stát i sedět
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O stručné vyjadrenie k obsahu normy 
a komentár sme požiadali spracovate-
ľa zmien týkajúcich sa viacpodlažných 
drevostavieb, prodekana Fakulty bez-
pečnostného inžinierstva Žilinskej uni-
verzity doc. Ing. Vladimíra Mózera, 
PhD. 

DM: Typická mylná predstava o sprá-
vaní sa dreva pri požiari zvýrazňuje, 
že drevo je horľavé a nemôže byť 
teda dobrým materiálom z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti stavieb. 
Ako sa dospelo k zmene stanoviska?
V. M.: V prvom rade je nutné povedať, 
že stanovisko sa nemení. Stále platí, že 
trieda reakcie na oheň, ktorá charakteri-
zuje „horľavosť“ stavebnej konštrukcie, 
resp. materiálu, z ktorého pozostáva, 
nemá žiadny súvis s jej požiarnou odol-
nosťou. Aj konštrukcia z nehorľavého 

materiálu môže pri požiari zlyhať veľmi 
rýchlo, ak nie je adekvátne dimenzo-
vaná alebo chránená. V slovenských 
predpisoch a normách sa však trieda 
reakcie na oheň (historicky stupeň 
horľavosti) materiálov stavebných kon-
štrukcií trochu nešťastne vnáša do ich 
schopnosti odolávať požiaru prostred-
níctvom systému konštrukčných prvkov 
a celkov. Samozrejme, že schopnosť 
zapáliť sa a šíriť plameň, ktorá je bežne 
vnímaná ako „horľavosť“, nie je možné 
zanedbať alebo bagatelizovať a tomu 
zodpovedajú aj požiadavky na ochranu 
drevených častí konštrukcií v revidova-
nej STN 92 0201-2:2017. 

DM: Aké obmedzenia týkajúce sa 
drevostavieb boli v platnosti pred 
revíziou STN 92 0201-2:2017?
V. M.: Ako už bolo uvedené, na Slovensku 
sa posudzuje tzv. druh konštrukčných 
prvkov a druh konštrukčného celku. Kým 
v zahraničí sú požiadavky na požiarnu 
odolnosť konštrukcií a ich triedu reak-
cie na oheň oddelené, v podmienkach 
SR sa prelínajú v systéme konštrukč-
ných prvkov a celkov. To znamená, že 
akonáhle je nosná časť vertikálnych 
konštrukcií z dreva, začínajú platiť veľmi 
prísne obmedzenia a vôbec sa pritom 
neodlišovalo, či je drevo v konštrukcii 
chránené alebo nie.
Do revízie STN 92 0201-2 boli prípustné 
2 nadzemné podlažia v stavbách na bý-
vanie a ubytovanie, 4 podlažia pri nevý-
robných stavbách, 3 podlažia pri výrob-
ných stavbách. Uvedené limity z pohľadu 
podlažnosti (výšky budovy), však so se-
bou prinášali aj značné obmedzenia na 

Drevostavby môžu mať na Slovensku 
až päť podlaží

Slovenské technické normy protipožiarnej bezpečnosti stavieb boli v oblasti drevostavieb veľmi 
prísne. Ich základné princípy boli zadefinované pred viac než štyrmi desaťročiami a reflektovali 
vtedajšiu materiálovú a technologickú základňu v stavebnom priemysle. Situácia v tomto odvetví 
sa však odvtedy výrazne zmenila a to nielen v oblasti drevostavieb. Dlhodobú stagnáciu v oblasti 
požiadaviek na drevostavby sa podarilo prelomiť v minulom roku, keď vstúpila do platnosti revízia 
STN 92 0201-1:2017 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné 
konštrukcie.

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

Doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. (vľavo) s konateľmi realizačných drevostavbárskych 
firiem Ing. Igorom Kuzmom (ForDom, s.r.o. Zvolen) (v strede) a Ing. Ivanom Kolárikom 
(Kontrakting krov hrou, s.r.o. Žilina) (vpravo) na exkurzii slovenských architektov 
v Rakúsku
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využitia, vyjadreného najvyšším prípustným požiarnym rizikom. 
Žiadali vysoké požiadavky na požiarnu odolnosť konštrukcií.

DM: Revidovaná norma pripúšťa viac podlaží pre dre-
vostavby, no zároveň prijala opatrenia na zvýšenie ich 
protipožiarnej bezpečnosti. Ako sú tieto zmeny formu-
lované?
V. M.: Revízia STN 92 0201-1:2017 Požiarna bezpečnosť 
stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštruk-
cie prináša viaceré zmeny naprieč celým spektrom stavieb. 
Výsledkom je okrem iného aj možnosť stavať 5-podlažné 
drevostavby v prípade splnenia určitých podmienok. Logika 
návrhu a požiadavky na konštrukcie drevostavieb vychádzajú 
z Eurokódu 5. Rovnako sa začalo zohľadňovať, či je kon-
štrukčný prvok drevostavby chránený alebo nie. Cieľom reví-
zie nebolo paušálne zvýšiť dovolenú podlažnosť drevostavieb, 
ale odstupňovať ju na základe úrovne ochrany konštrukcií 
z dreva. Úroveň ochrany v tomto ponímaní znamená hlavne 
uzatvorenie – „zakapotovanie“ – drevených častí kon-
štrukcií ochrannými obkladmi a vyplnenie dutín, ak sa 
tieto v konštrukciách nachádzajú, nehorľavými materiálmi.

DM: Aké sú hlavné rozdiely v úrovni ochrany konštrukč-
ných prvkov?
V. M.: Najzákladnejším rozdelením je „priznané drevo“ a „chrá-
nené drevo“. V prípade priznaného dreva (konštrukčný pr-
vok druhu D3) sa aplikujú najprísnejšie výškové obmedzenia. 
Samozrejmosťou je aj v tomto prípade dosiahnutie požado-
vanej požiarnej odolnosti, najčastejšie prostredníctvom nad-
dimenzovania prierezu prvku.
V prípade chráneného dreva, či už sa jedná o masívnu alebo 
stĺpikovú konštrukciu, je základnou požiadavkou, aby počas 
doby požadovanej požiarnej odolnosti nedošlo k zapáleniu 
alebo tleniu dreva pod ochranným opláštením. Aj napriek 
ochrannému oplášteniu bolo však nutné prijať ďalšie opatrenia 
týkajúce sa dutín v týchto konštrukčných prvkoch. Zahraničné 
skúsenosti poukázali na problém skrytého šírenia sa požia-
ru vnútrom drevených konštrukcií, najmä ľahkých skeletov, 
v prípade, že tieto dutiny neboli vyplnené alebo boli vyplne-
né horľavým, prípade ohňu slabo odolávajúcim materiálom. 
Preto pre najvyššie podlažnosti drevostavieb do normy STN 
92 0201-2:2017 pribudla požiadavka na nevyhnutnú výplň 
všetkých dutín nehorľavými materiálmi (trieda reakcie na oheň 
A1 alebo A2), ktoré sú schopné odolávať teplote najmenej 
1000 °C a sú uložené tak, aby nedochádzalo k ich sadaniu 
alebo vypadávaniu (konštrukčný prvok druhu D2 – „prísnej-
ší“). V prípade, ak takáto výplň nie je prítomná (konštrukčný 
prvok druhu D2 – „štandardný“), znižuje sa aj maximálna 
prípustná podlažnosť drevostavby.
Požiadavkou na povinnú výplň sa nadväzuje na logiku  

Ukážka z výstavby viacpodlažnej obytnej drevostavby vo Viedni

http://www.braz.cz
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Eurokódu 5, kedy aj po zlyhaní ochran-
ného obkladu dochádza k odhorievaniu 
stĺpika len z jednej – užšej – strany. Tým 
pádom sa dosiahne aj výrazne pomalšia 
redukcia prierezu, v porovnaní z prípa-
dom kedy by širšie strany stĺpiku neboli 
chránené takouto odolnou výplňou a od-
horievanie by prebiehalo z troch strán.

DM: Takže, aké vysoké budeme vlast-
ne stavať drevostavby po novom?
V. M.: V zásade platí, že drevostavby 
budú môcť mať najviac 5 nadzemných 
podlaží, resp. 12 m výšková úroveň 
podlahy posledného nadzemného 
podlažia, v prípade, že budú realizované 
z konštrukčných prvkov s chráneným 
drevom a nehorľavou, vysokým teplo-
tám odolnou výplňou všetkých dutín, 
ako „prísnejšia“ D2. V tomto prípade sa 
považuje, že drevostavba má zmiešaný 
konštrukčný celok. Hodnota 12 m je 
výškovým limitom, nad ktorým je nutné 
v obvodových stenách realizovať tzv. po-
žiarne pásy a tieto nie je možné z dre-
vených konštrukčných prvkov vyhotoviť. 
Požiadavky na požiarnu odolnosť nos-
ných a požiarne deliacich konštrukcií 
sa pohybujú na úrovni 45 až 60 minút.
Ak je však drevostavba realizovaná z pri-
znaného dreva, prípadne výplň dutín 
nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, 
považuje sa za stavbu s horľavým kon-
štrukčným celkom a obmedzuje sa aj 
maximálna dovolená výška. V takomto 
prípade je možné realizovať nevýrobné 
stavby do výšky najviac 9 m (úroveň 
podlahy posledného nadzemného pod-
lažia), stavby na bývanie a ubytovanie 
najviac s 3 podlažiami a stavby výrobné 
do 4 (chránené drevo bez požadovanej 
výplne dutín), resp. 3 (priznané drevo) 

podlaží. Požiarna odolnosť nosných 
a požiarne deliacich konštrukcií sa po-
hybuje na úrovni 60 až 90 minút.

DM: Aké ďalšie požiadavky sú klade-
né na drevostavby z pohľadu proti-
požiarnej bezpečnosti?
V. M.: Okrem požiarne odolných kon-
štrukcií sú veľmi dôležité únikové 
cesty. Viacpodlažné stavby znamenajú 
dlhšiu únikovú cestu v prípade požia-
ru. Prakticky nevyhnutné je vytváranie 
chránených a čiastočne chránených 
ciest. Konkrétny typ závisí od druhu 
užívania stavby, počte osôb a vzdiale-
nosti do bezpečia, ktorá je daná poč-
tom podlaží drevostavby a ich rozlohou. 
Zabezpečenie čiastočne chránenej úni-
kovej cesty v podmienkach drevostavieb 
znamená vybudovanie najmenej dvoch 
požiarne oddelených schodísk, avšak 
je možné ich realizovať v tom istom kon-
štrukčnom systéme ako drevostavbu sa-
motnú. Naproti tomu chránená úniková 
cesta je prípustná aj ako jediná úniková 
cesta, avšak je nevyhnutné ju vyhotoviť 
z konštrukčných prvkov s nehorľavý-
mi nosnými časťami a opláštením, tzv. 
konštrukčných prvkov D1 (železobetón, 
murovaná alebo oceľová konštrukcia – 
architektonicky prispôsobené koloritu 
drevostavby). Rovnako tak je nutné rea-
lizovať z konštrukčných prvkov D1 všetky 
výťahové a inštalačné šachty.
Ďalšou požiadavkou, s ktorou sa v sú-
časnosti stretávame, je dostatočný po-
čet parkovacích miest pre akúkoľvek 
stavbu. V prípade, že je požiadavka na 
realizáciu garáží v 1. nadzemnom pod-
laží drevostavby, je nevyhnutné, aby toto 
1. nadzemné podlažie bolo realizované 
z konštrukčných prvkov druhu D1. 

V prípade drevostavieb realizovaných 
v zmiešanom konštrukčnom celku je 
požiadavka, aby exteriérové obklady, 
kontaktné (vrátane ETICS) alebo odvet-
rané, boli vyhotovené iba z nehorľavých 
materiálov (trieda reakcie na oheň A1 
alebo A2).

DM: A čo samotná výstavba drevo-
stavieb?
V. M.: Pri výstavbe drevostavieb je ab-
solútne nevyhnutné dodržiavať všetky 
zásady protipožiarnej bezpečnosti. Je 
potrebné si uvedomiť, že drevostavby sú 
najzraniteľnejšie práve vo fáze realizácie 
a preto platí, že opatrnosti nikdy nie je 
dosť. Medzi základné zásady patrí pra-
videlné odstraňovanie drevného odpadu 
(najmä piliny a odrezky) zo stavby a jeho 
čo najskoršie vyvážanie mimo stavenis-
ka. O prísnom zákaze fajčenia už há-
dam ani netreba hovoriť. Zvýrazniť treba 
kontrolu používania nástrojov, ktoré pro-
dukujú teplo, plameň alebo iskry (zvá-
ranie, brúsenie). Aplikácia ochranných 
obkladov – „zaklápanie“ konštrukcií – by 
mala prebehnúť čo najskôr, spolu s po-
stupujúcou výstavbou nosných častí 
konštrukcií. Dôležité je aj adekvátne 
zabezpečenie staveniska, ktorého úro-
veň bude samozrejme závislá na veľkosti 
stavby; minimom je však zabezpečenie 
perimetra a kontrola vstupu.

DM: Spomenuli ste normy. Ako sa 
v tejto problematike majú zoriento-
vať architekti, projektanti a realizač-
né firmy?
V. M.: V prvom rade je potrebné upo-
zorniť na fakt, že informácie, ktoré sú 
prezentované v tomto článku sú zovše-
obecnením zmien, ktoré prináša revízia 
STN 92 0201-2:2017 pre potreby ich 
prezentácie širšej odbornej verejnosti. 
Cieľom bolo predstaviť základné limity, 
požiadavky na vyhotovenie konštrukcií 
a ďalšie parametre drevostavieb, pri 
ktorých došlo k zmenám oproti minulos-
ti. Vzhľadom na komplexnosť problema-
tiky protipožiarnej bezpečnosti stavieb 
je najlepším riešením konzultovať archi-
tektonickú štúdiu, či návrh projektu so 
špecialistom požiarnej ochrany čo naj-
skôr. Identifikuje sa tak najefektívnejší 
a ekonomicky najvýhodnejší variant za-
bezpečenia požiadaviek právnych pred-
pisov a technických noriem protipožiar-
nej bezpečnosti stavieb. Súčasne sa 
zabráni prípadným kolíznym situáciám 
v neskorších fázach projektovej prípra-
vy, či dokonca realizácie drevostavieb.

DM: Ďakujeme za rozhovor.

Výstavba 24 poschodového drevodomu HoHo vo viedenskej štvrti Seestadt Aspern



DM 6/2018 55

informácie zsd sr

Drevostavby na Slovensku rastú 
aj napriek ťažkostiam

Na svojom pravidelnom zasadnutí sa členovia Sekcie drevostavieb Zväzu spra-
covateľov dreva SR (SD ZSD SR) dňa 16. 5. 2018 stretli na výjazdovom stretnutí 
v novootvorenej filiálke spoločnosti JAF Holz Slovakia, s. r. o. v Sielnici pri 
Zvolene. Súčasťou programu bola aj prehliadka a predstavenie firmy, pri ktorej 
Ing. Miroslav Malženický a Ing. Elena Klátiková oboznámili prítomných s port-
fóliom produktov, ktoré sú k dispozícii výrobcom nábytku ale aj drevostavieb. 

JAF Holz Slovakia, s. r. o. je význam-
nou členskou spoločnosťou SD ZSD SR 
a aj vďaka úzkemu kontaktu s kolegami 
z ostatných spoločností sa darí vzájom-
ne riešiť problémy a nedostatky v dodáv-
kach tovaru, aby sa výstavba drevených 
domov na Slovensku rozbehla ešte in-
tenzívnejšie. JAF Holz Slovakia, s. r. o. 
má v Sielnici k dispozícii na dvoch podla-
žiach viac ako 3000 m2 skladovej plochy 
a sortimentom plne vyhovuje požiadav-
kám výrobcov nábytku ale aj montova-
ných drevených konštrukcií. Začiatkom 
tohto kalendárneho roka otvárali novú 
pobočku s desiatimi zamestnancami, 
dnes ich je viac ako dvojnásobok – aj 
to svedčí o potenciáli, ktorý je skrytý 
v rozvoji drevospracujúceho priemyslu 
na Slovensku. Zástupca firmy Ing. Tomáš 
Lebeda v rámci rokovania prezentoval 
jednotlivé výrobky spoločnosti, ktoré sú 
vhodné pre drevostavby. 
Členské spoločnosti SD ZSD SR sa ob-
divne vyjadrili k možnostiam, ktoré majú 
aj prostredníctvom priamej komunikácie. 
Venovali sa však aj svojim témam, me-
dzi ktoré v prvom rade patrí obnovenie 
spolupráce s bankami a riešenie nedo-
statku pracovnej sily v našom odvetví. 
Generálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter 
Zemaník informoval o možnostiach, 
ktoré sa zväz snaží využiť a prezentovať 
v prospech svojich členských spoloč-
ností. Na základe prieskumu v členských 
spoločnostiach bol vyšpecifikovaný zo-

znam profesií a následne bola oslovená 
agentúra. Je potrebné doplniť ďalšie 
požiadavky (mzdové, ubytovacie...) 
a zorganizovať seminár o legislatívnych 
podmienkach pri zamestnaní zahranič-
ných pracovníkov. Situácia na trhu je aj 
vďaka problémom na trhu prácu síce 
stabilizovaná, no napätá. 
Ing. Róbert Lukáč, predseda SD ZSD SR, 
informoval, že v súčasnosti je stále ne-
dostatok pracovnej sily, nedostatok 
materiálu, hrozí nárast cien (minerálna 
vlna) a aj dodacie doby sú veľmi dlhé. 
Prísľub od dodávateľských členských 
spoločností na stabilizáciu podmienok 
vzali prítomní optimisticky na vedomie. 
Ing. Ivan Kolárik (Kontrakting krov hrou, 
s.r.o.) otvoril aj tému komplikácií, ktoré 

spôsobuje súčasný stavebný zákon, kto-
rý nezabraňuje tomu, aby sa zbytočne 
nenaťahovalo udeľovanie a vybavenie 
stavených povolení. Je to síce regionál-
ne rôznorodé, no zlé príklady z praxe 
svedčia o tom, že stavebníci zápasia 
s týmto problémom predovšetkým vo 
veľkých mestách a ich okolí. 
PhDr. Peter Zemaník zhodnotil výstavu 
Coneco 2018 v Bratislave, Hala B2. 
V rámci výstavy sa uskutočnilo vyhláse-
nie výsledkov odbornej komisie súťaže 
Drevostavba roka 2017 spolu s prezen-
táciami prof. Ing. Jozefa Štefka, CSc. 
a prof. Ing. Antona Osvalda, CSc. 
Ďalšie zasadnutie sekcie je plánované 
na 27. júna 2018 v spoločnosti ISOVER, 
výrobný závod Trnava.

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

Z výjazdového zasadnutia Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR vo 
filiálke JAF Holz Slovakia, s. r. o. v Sielnici pri Zvolene. Foto: archív ZSD SR

http://www.zsdsr.sk
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Inšpirácia krásou dreva

Jedným z nadšených advokátov dreva a drevených konštrukcií je na 
Slovenku prof. Ing. Jozef Štefko, PhD. vedúci Katedry drevostavieb 
Drevárskej fakulty na Technickej univerzite vo Zvolene. Aj vďaka 
jeho odborným príspevkom do kvalifikovanej diskusie o výhodách 
drevených konštrukcií nielen na bývanie, vďaka osobnej angažo-
vanosti v témach, ktoré sa týkajú realizátorov drevostavieb, ale 
i vďaka jeho záujmu o drevenú matériu sa dobré meno drevostavieb 
na Slovensku šíri do odbornej i laickej verejnosti. Autor: PhDr. Peter Zemaník

Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: autor

V roku 1993 prestúpil z vtedajšej SVŠT 
Bratislava, kde pôsobil na Katedre sta-
vebných konštrukcií pozemných sta-
vieb Stavebnej fakulty. Bolo to aj kvôli 
tomu, že si na Bratislavu ako na veľké 
mesto nezvykol. Z prozaického dôvodu. 
K veľkým mestám neinklinuje. Preto ho 
potešila ponuka z Technickej univerzity 
vo Zvolene, kde mal drevostavby na sta-
rosti Ing. Ivan Hrčka, CSc., ktorý bol na 
TU zakladateľom tohto študijného sme-
rovania a jeho zásluhou sa v prospech 
diverzifikácie štúdia otvorili študijné od-
bory, ktoré sa týkali dizajnu, manažmen-
tu a programy spojené aj s drevostavba-
mi a drevenými konštrukciami. 

DM: Vyzerá to, že ponuka prišla v pra-
vý čas, a že to bola jedna z tých, ktorá 
sa neodmieta. 
J. Š.: Pravdupovediac sa mi ani nesní-
valo, že skončím na Drevárskej fakulte, 
keďže som ani nebol drevár ani lesník, 
ale osud to asi tak chcel. Najprv som 
prišiel na čiastočný úväzok. Postupne 
sa oddelenie rozširovalo. Najprv to bolo 
Oddelenie drevených stavebných kon-
štrukcií, ešte za Ing. Ivana Hrčku, CSc., 
neskôr pod vedením prof. Ing. Jána 
Zemiara, PhD., ako Katedra nábytku 
a drevárskych výrobkov až po založe-
nie Katedry drevených stavieb, kde mi 
padlo do vienka vedenie tejto katedry. 
S tým súvisí aj koncipovanie študijných 
programov, ktoré sú v troch študijných 
stupňoch, bakalársky, inžiniersky a dok-
torandský zamerané na drevené kon-
štrukcie a drevostavby. Keďže mám ko-
rene odtiaľto, zo Zvolena, narodil som 
sa a vyrastal na Margočinke – to je stará 
časť Zvolena – neskôr na Zlatom poto-
ku, kde rodičia dostali byt, takže som 
rodený Zvolenčan, bolo moje rozho-
dovanie veľmi jednoduché. Chcel som 
sa vrátiť k mojim koreňom. Veľa času 
som najmä cez prázdniny prežil u mo-
jich starých rodičov v dedine Tŕnie, po 
ktorých sme zdedili dom, ktorý sme si 
začali opravovať ako chalupu a neskôr 
po návrate z Bratislavy sme si ho prispô-
sobili na trvalé bývanie. Rozhodovanie 
mi uľahčilo aj to, že v Bratislave som 
býval v paneláku – a vtedy a tam som si 
dal záväzok, že ja v živote už v paneláku 
bývať nebudem – tak som si domček po 
starých rodičoch začal pospôsobovať 

na bývanie a pre potreby mojej rodiny. 
A teraz už nie som Zvolenčan, ale Tŕňan.

DM: Dá sa povedať, že na tej chalupe 
– dome si si overoval svoje teoretické 
skúsenosti so stavbárčinou a teda aj 
drevostavbárčinou?
J. Š.: To môžem potvrdiť. Často sa ma 
pýtajú, či bývam v dome na báze dre-
vených konštrukcií, ako sa to tak pek-
ne odborne volá. Som fanúšikom dre-
vostavieb, tak ich aj na každom kroku 
obhajujem, nielenže o nich rozprávam, 
ale zdôrazňujem aj ich výhody a azda 
preto si ľudia myslia, že v drevostavbe aj 
bývam. Ale, nie je to také jednoznačné, 
pretože bývam v klasickom kamennom 
dome z roku 1911, ktorý má isto aj svo-
je výhody, najmä v zime, keď je v ňom 
teplo, keďže mám kachľové pece, kto-
ré ho dokonale vykúria. Ale ocením aj 
bývanie v lete – navyše, keď sa teraz 
mení klíma – keď príjemne chladí. Ale 
aspoň podkrovie som si prestaval na 
plnohodnotnú drevostavbu s drevenou 
konštrukciou a masívnou tepelnou izo-
láciou v pasívnom štandarde, takže som 
taký pol na pol.

DM: Spomínal si, že si sa vrátil z SVŠT 
ako stavebný inžinier. Naskočil si vo 
Zvolene do rozbehnutého vlaku, ale-
bo si sa musel s matériou drevených 
konštrukcií a drevostavieb obozna-
movať od začiatku?
J. Š.: Priznám sa, že mne sa o drevo-
stavbách ani nesnívalo. A už vôbec nie 
v tej súvislosti, žeby som sa mohol tej-
to téme profesijne venovať. Tiež som 

prof. Ing. Jozef Štefko, PhD.
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v podstate podliehal vtedajšiemu trendu 
akejsi nedôvery k dreveným stavbám, 
tiež som musel prekonávať mýty a stere-
otypy, ktoré aj dnes ovplyvňujú rozhodo-
vanie investorov, projektantov či archi-
tektov. Ale na druhej strane sa mi páčili 
tie klasické, pôvodné stavby. Zhliadol 
som sa v drevených zruboch, chodieval 
som do skanzenov pôvodnej architek-
túry, obdivoval som a obdivujem staré 
drevenice, drevené artikulárne kostoly, 
ktorých máme neúrekom na východnom 
Slovensku, ale aj neďaleko v Hronseku. 
Vnímal som to ako čosi výnimočné, 
úžasné, ale naozaj som nečakal, že sa 
spojím s touto matériou aj profesijne, že 
to – dokonca – budem učiť ďalšie gene-
rácie inžinierov. Ale netrvalo dlho a bol 
som v dreve doma. Najmä tie prvé roky 
boli veľmi pekné, keď som mal pocit, 
že som súčasťou celku, kde vytváram 
niečo jedinečné, nové. Bola to nová vý-
zva. A vždy, keď mám novú výzvu, tak 
ma posunie dopredu, dokáže ma mo-
tivovať, aby som nepodľahol, ale s ňou 
bojoval. Bol to asi najväčší zlom v mojej 
kariére stavbára a pedagóga a veľmi ma 
to posunulo dopredu aj po odbornej aj 
po pedagogickej stránke. 
Moje povolanie je pre mňa aj záľuba 
aj koníček, nakoniec aj sám si robím 
drobné drevostavby. Práve dokončujem 
stromodom pre detváky a je to naozaj 
ďalšia výzva. Pred dvoma týždňami som 
začal a pred týždňom dokončil prístre-
šok pre ovce, čo sa zdá byť jednoduchá 
konštrukcia, ale aj pri nej treba rozmýš-
ľať. Nesmierne ma to baví a už mám aj 
celkom slušné materiálové vybavenie, 
dielňu, takže s istou dávkou neskrom-
nosti tvrdím, že by som si mohol dovoliť 
postaviť aj menší drevený objekt. 

DM: Spomínal si sám, že na Slovensku 
ešte stále bojujeme s mýtmi, ktoré 
drevostavbám neprajú. Poďme po 
poriadku a začnime vetrom. Vraj 
drevostavbu odfúkne vietor.
J. Š.: Nuž, drevostavby sú často pova-
žované za ľahkú, primitívnu konštrukciu. 
Ale v dnešných časoch už s vetrom po-
čítame, preto sú moderné drevostavby 
ukotvené na základoch, ktoré aj s kotve-
ním vetru odolajú. Keď sa drevostavba 
správne vypočíta, navrhne a postaví, 
tak dokáže odolávať aj ničivým účinkom 
rôznych smrští, o čom sme sa už neraz 
presvedčili aj v našich končinách. Všetko 
je to otázka znalosti materiálov a kon-
štrukčných systémov, základných sta-
tických znalostí, nadimenzovania prvkov, 
správneho ukotvenia stavby. Tá stavba je 
plnohodnotná. 

DM: Druhou výhradou býva konšta-
tovanie, že drevostavba zhorí ľahšie, 
než silikátová stavba.
J. Š.: Iste, je jasné, že drevo je horľa-
vý materiál. Tomu sa nedá zabrániť. 
A pokiaľ drevostavba nie je chránená 
pred požiarom, tak zhorí. Napríklad, 
keď komín, ktorý je – prirodzene – zo 
silikátového materiálu, zle odizolujeme, 
alebo skonštruujeme, tak je najčastejšou 
príčinou vzniku požiaru v drevostavbách 
– ale aj v silikátových stavbách. To isté 
platí aj o zdroji tepla a tepelného žiare-
nia, ktorý musí byť napojený na teleso 
komína bezpečne a spoľahlivo. Požiar 
sa aj v drevostavbe dá „regulovať“, totiž 
zabezpečiť väčšiu požiarnu odolnosť. 
Rýchlemu šíreniu ohňa medzi priestormi 
sa dá zabrániť správnou skladbou izolač-
ných materiálov a použitím požiarnych 
retardérov. Pred niekoľkými rokmi som 
bol spoluautorom experimentálneho 
požiaru drevostavby, ktorú financovali 
niektoré členské spoločnosti Zväzu spra-
covateľov dreva SR v skúšobnom ústave 
v Batizovciach. Pri tomto experimente 
sme aj s prof. Ing. Antonom Osvaldom, 
CSc., dokázali, že moderná drevostav-
ba odoláva ničivému požiaru vo svojom 
interiéri viac ako 50 minút. Priznám sa, 
že príjemne prekvapilo aj nás, že po 
zahasení ohňa boli všetky drevené kon-
štrukčné prvky pod sadrokartónovým 
obložením neporušené. To nie je otázka 
iba výberu materiálu, ale samotného ná-
vrhu konštrukcie stien, obkladov, podláh 
i strechy. Takže ani drevostavba, ak je 
postavená dobre, nie je nebezpečná, 
skôr naopak. A dokazujú to aj štatistiky, 
ktoré nerobia podstatné rozdiely medzi 
požiarmi v drevostavbách a ostatných si-
likátových konštrukciách. Keby sme si 
tie štatistiky premietli a vyhodnotili, tak 
zistíme, že nie samotné drevo je príčinou 
požiaru, ale nedbanlivosť, zlý návrh alebo 
zlé odtienenie zdroja požiaru. Či už je 
to elektroinštalácia alebo to spomínané 
zlé napojenie komína či vykurovacieho 
telesa. Alebo sa, napríklad, zanedbá de-
lenie na požiarne úseky. Nedávno sa stal 
požiar v radovej zástavbe, kde zanedbali 
stavbu požiarneho múra, tzv. „fajermúr“, 
ktorý delil jednotlivé stavby, okrem prvé-
ho domu, ktorý týmto múrom oddelili. 
Ten nezhorel a všetky ostatné chytili od 
tretieho v poradí, pretože do ostatných 
oheň popreskakoval bez prekážky. Keby 
sa bolo postupovalo v zmysle predpisov 
a projektu, tak by sa to nemuselo stať. 

DM: Ďalším údajným nebezpečen-
stvom pre drevostavby je vlhkosť a tvr-
denie, že údajne drevené domy zhnijú. 

J. Š.: To sa dá elegantne vyriešiť kon-
štrukčnou ochranou a nemusí to byť 
len chemická ochrana. Drevo nehnije 
a nevlhne, pokiaľ je správne zabudova-
né a ochránené pred vlhkosťou. V pr-
vom rade musí byť dokonale suché, 
také drevo je mimoriadne trvanlivé. Do 
suchého dreva nejde ani huba ani dre-
vokazní škodcovia, hmyz a ďalšie bio-
tické a ani fyzikálne činitele. Pokiaľ bu-
dovu dostatočne prekryjeme presahom 
strechy, ako je to v zrubových stavbách, 
tak dokážeme zabezpečiť ich dlhú život-
nosť. O tom svedčia tristo, štyristoročné 
stavby aj tie spomínané kostolíky, ale aj 
množstvo ľudových obydlí, ktoré sú na-
ďalej zachované a nielen v skanzenoch. 
Drevo je materiál, ktorý má svoju trvanli-
vosť a dlhú životnosť aj v rámci morálnej 
životnosti. O morálnej životnosti hovorí-
me z pohľadu užívateľa, do akej miery 
stavba jemu vyhovuje a vyhovuje moder-
ným štandardom bývania. Nenamietam 
a súhlasím, že muzeálne drevenice dnes 
nevyhovujú štandardom bývania, ale po-
rovnajte to trebárs aj s prvými murovaný-
mi bytovkami vo Zvolene v robotníckych 
kolóniách, ktoré sa dnes rekonštruujú 
a prerábajú. Zistíme, že aj keď sú zatep-
lené a izolované, ani tie už moderným 
štandardom nevyhovujú veľkosťou okien 
alebo veľkosťou miestností a ich dispo-
zíciou. Alebo staré pavlačové byty, ktoré 
majú osemdesiat rokov, čo je v porovna-
ní s drevenicami zanedbateľný vek, ale 
pokiaľ majú spoločné toalety na jednej 
chodbe, tak už tiež nevyhovujú dnešným 
štandardom bývania a mnohé z nich už 
morálne dožili. V tejto súvislosti sa vy-
nára otázka, čo s našimi panelákmi, 
keď morálne dožijú. Možno budú mať 
aj nejaké statické poruchy, nebude sa 
dať v nich bývať, ale čo s ich likvidáciou? 
Kam sa podeje všetok ten betón, železo 
a stavebný materiál, ktorý je v nich mo-
mentálne ukrytý? A tu treba vidieť všetky 
súvislosti, prečo hovoríme o tom, že mo-
derné drevené konštrukcie sú perspek-
tívne aj z hľadiska udržateľnosti nielen 
bývania, ale ľudskej existencie vôbec. 

DM: Z tohto sa zdá, že morálna ži-
votnosť je pre drevostavby a ich 
realizátorov, či už architektov, pro-
jektantov alebo stavbárov, asi naj-
väčšou výzvou. Okolo nás, myslím 
tým Slovensko, sú drevostavby na 
vzostupe, u nás sa pomaly ale isto 
dostávajú do popredia záujmu in-
vestorov a nemám teraz na mysli len 
individuálnu bytovú výstavbu, ale aj 
hospodárske, kancelárske, športové 
budovy. Len nedávno sa nám podarilo  
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prekonať hranicu dvoch nadzemných 
podlaží pri povoľovaní drevostavieb. 
Považuješ to za prelomový krok? 
J. Š.: Dozaista je to veľký krok pre bu-
dúcnosť drevostavieb. Skôr som však 
presvedčený o tom, že tá bariéra nebola 
a ani nie je v počte podlaží, ale je skôr 
v myslení užívateľov a realizátorov sta-
vieb. Tých viacpodlažných budov, ktoré 
pribudnú po uvoľnení normy a vyhlášky, 
nebude až tak dramaticky veľa. Možno 
vznikne niekoľko viacpodlažných byto-
vých domov, niekoľko kancelárskych 
budov, ale najviac budú realizátori 
stavieb bojovať s tým, ako získať dô-
veru klientov v drevené stavby. A to je 
odstraňovanie a prekonávanie práve 
tých mýtov, o ktorých som pred chví-
ľou hovoril. Často používam príklad, že 
ak také užívateľsky a normami náročné 
krajiny, ako Nemecko, Švajčiarsko, 
Rakús ko, škandinávske krajiny z roka 
na rok zaznamenávajú zvyšovanie podie-
lu drevostavieb na novostavbách, tak to 
svedčí o tom, že aj najnáročnejší klien-
ti dôverujú takýmto stavbám. Pretože 
takí nároční klienti a užívatelia, ako žijú 
v týchto krajinách, by si zrejme nevzali 
na seba riziko neúspechu či nebodaj 
ohrozenia. Či už z hľadiska pohodlia, 
užívania, údržby atď. A sú to dosť často 
veľmi náročné a drahé solitéry, stav-
by, ktoré reprezentujú architektonickú 
a projektantskú i realizátorskú špičku. 
My na Slovensku stále máme akési ne-
pochopiteľné zábrany. A to aj napriek 
tomu, že vieme postaviť porovnateľné 
stavby. A to aj z pohľadu architektúry, 
komfortu, užívateľských výhod či sta-
vebno-fyzikálnych vlastností. Čo sa týka 
energetickej náročnosti a hospodárnos-
ti vieme postaviť rovnocennú, možno aj 
lepšiu budovu, porovnateľnú s tou, čo je 
postavená na silikátovej báze, len máme 
akúsi bariéru nedôvery. Zatiaľ. Verím, že 
sa to láme k lepšiemu. 
Čo ma však veľmi mrzí, v súčasnosti sme 
svedkami podsúvania rôznych fám, ktoré 
majú škodiť drevostavbám. Vraj sú dre-
vostavby škodlivé pre svojich užívateľov. 
Vraj drevostavba už nie je drevostavba, 
ale konštrukcia plná chémie. V ktorej 
sú dosky alebo rohože z minerálnych 
vlákien, ktoré, ako vieme, sa vyrábajú 
s prímesou živíc fenolformaldehydových 
alebo podobných, ktoré môžu zname-
nať určité riziko. Neprajníci drevostavieb 
namietajú, že steny sa oplášťujú drevo-
vláknitými doskami, ktoré sú niečím, čo 
úplne škodí človeku, tvrdia, že užívateľ sa 
uzatvára do nejakej parozábrany a nemô-
že voľne dýchať a podobné nezmysly. 
Z toho vzniká dojem, že celá drevostav-

ba je niečo, čo škodí svojmu užívateľo-
vi. Bohužiaľ, veľa ľudí im sadlo na lep 
a bohužiaľ práve, keď sa už podarilo 
presvedčiť veľkú časť verejnosti o tom, 
že drevostavba nepredstavuje nebezpe-
čenstvo z hľadiska požiaru, že z hľadiska 
tepelno-technických vlastností, energe-
tickej efektívnosti môže byť dokonca lep-
šia, že ani akustika nie je problémom. 
Keď verejnosť prijala fakt, že drevostav-
ba je plnohodnotný stavebný systém, 
tak zrazu sa objavujú strašidlá, ktoré 
útočia na pocit ohrozenia zdravia. Je to 
nezmysel a myslím si, že všetky zdravot-
ne certifikované materiály sú bezpečné. 
Skôr si myslím, že by sa mali užívatelia 
zamýšľať nad tým, čo obsahujú ostatné 
zložky ich bytov, v ktorých sa pohybujú 
a existujú. Z čoho majú nábytok, z čoho 
majú koberce, závesy, aké potraviny si 
kupujú a podobne. A či dobre vetrajú. 
Overený a certifikovaný staviteľ nebu-
de riskovať svoje dobré meno tým, že 
postaví drevostavbu z nekvalitných  ma-
teriálov. Všetky certifikované materiály 
prešli zdĺhavým a náročným testovaním 
a akékoľvek obavy zo zdravotnej škodli-
vosti sú nezmysel a čistá lož. 

DM: Drevostavby na Slovensku preží-
vajú renesanciu a boom. Vidíš to tak 
aj ty? A je to badateľné aj na tvojej 
katedre, že je väčší záujem o štúdium 
drevostavieb? 
J. Š.: Určite súhlasím, že drevostavby na 
Slovensku pribúdajú. Odpoveď je jed-
noznačná. Stačí sa len pozrieť po väč-
ších developerských celkoch, kde sa 
stavajú rodinné domy a zistíme, že dre-
vené konštrukčné systémy si našli cestu 
k zákazníkom na Slovensku. Určite pri-
búdajú aj tzv. ikonické, reprezentatívne 
drevostavby. Vidieť to aj z roka na rok 
pri vyhodnocovaní súťaže „Drevostavba 
roka“, či už pod krídlami ZSD SR, alebo 
v rôznych ďalších súťažiach či prezentá-
ciách. A nie sú to len rodinné domy, ale 
aj väčšie celky. Športové haly, centrá, 
kancelárske budovy, dokonca školy či 
penzióny. Asi by som to ale ešte nena-
zval boom, ale registrujeme významný 
posun. Na tú druhú časť otázky musím 
tiež odpovedať áno, hoci sa u nás bo-
ríme všeobecne s poklesom záujmu 
o štúdium technických vysokých škôl, 
tak napriek tomu je záujem o všetky typy 
štúdia na našej katedre veľký. Veľmi vý-
znamne nám v tomto pomôžu aj stredné 
odborné školy, z ktorých v tomto roku 
prvý krát vzídu maturanti z experimen-
tálne overovaného študijného odboru 
technik drevostavieb, ktorý inicioval 
práve Zväz spracovateľov deva SR. 

V priemere sa na bakalárske štúdium 
hlási ročne okolo 50 – 60 študentov. 
Nastúpi asi 45, samozrejme, že nie 
všetci ho dokončia, pretože štúdium na 
technickej vysokej škole je exaktné a nie 
jednoduché. Asi aj preto, lebo, naprí-
klad, úroveň vedomostí z matematiky na 
strednej školy je na Slovensku drama-
ticky nízka a naše vedomostné sito je 
kruté, takže prvý stupeň dokončí spra-
vidla 25 – 27 absolventov. Na druhom 
stupni pokračuje veľká časť z nich a tí aj 
štúdium dokončia. Je to vždy nad dvad-
sať inžinierov ročne. Do tretieho stupňa 
prechádza necelá desiatka doktoran-
dov. Máme aj detašované pracovisko na 
Vyššej odbornej škole v českej Volyni, 
kde je veľký záujem o tento odbor, pre-
tože o drevostavby je obrovský záujem 
aj v Čechách a dá sa povedať, že všetci 
naši absolventi už majú dopredu o robo-
tu postarané. Každý rok je to asi 10 až 
20 končiacich absolventov. 

DM: Keby si mal jednou vetou pove-
dať svoje profesionálne motto, ktoré 
aplikuješ vo svojej práci aj na Katedre 
drevostavieb, ako by si ho vyjadril? 
J. Š.: Robiť to, čo ma baví a byť moti-
vovaný krásou toho, čo už bolo vytvore-
né pred nami. Predovšetkým drevenou 
krásou. 

DM: Ďakujeme za rozhovor.

Stručné míľniky profesionálne-
ho pô sobenia:

 2006 – súčasnosť
 Vysokoškolský profesor, vedúci 

Katedry drevených stavieb na 
Drevárskej fakulte TUZVO

 Externý učiteľ na Vyššej odbornej 
škole vo Volyni (Česká republika) 

 Pedagogická a výskumná čin-
nosť v oblasti drevených staveb-
ných konštrukcií a energetickej 
efektívnosti budov

 1993 – 2006
 Vysokoškolský učiteľ – docent, 

vedúci Oddelenia drevených sta-
vebných konštrukcií na Katedre 
nábytku a drevárskych výrobkov

 1985 – 1993
 Vysokoškolský učiteľ 
 Pedagogická a výskumná čin-

nosť v oblasti teórie a konštrukcií 
pozemných stavieb

 Slovenská technická univerzita, 
Stavebná fakulta, Bratislava

 Vzdelávanie, výskum a vývoj
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DOVOZCI - VÍTE OPRAVDU CO DOVÁŽÍTE? 

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

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

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

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

Předejdete �m případným pos�hům při kontrole.

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

www.uhul.cz

*  Ke každým objednaným 5 balením D hřebíků s plynem 
dostanete 1 balení D34 31×90 BK GAS BUC v hodnotě 
1 083 Kč bez DPH zdarma.

 Akce platí do 30. 6. 2018 nebo do vyprodání zásob!

1× zdarma*

www.kmr-cs.cz

http://www.uhul.cz
http://www.okentes.cz
http://www.kmr-cs.cz
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osobnosti odboru

Zo životopisu jubilanta sme vybra-
li časť hodnotenia kolegu prof. Igora 
Čunderlíka: „Jubilant sa hlboko zapí-
sal do histórie Katedry náuky o dreve, 
Drevárskej fakulty, aj Technickej univerzi-
ty Zvolen. Ovplyvnil odborný rast a sme-
rovanie mnohých kolegov, za čo mu patrí 
veľká vďaka. Dosiahol veľa, ale možno 
mohol siahať aj na vyššie méty. Dvere 
na pracovni B-202 posledný raz zatvoril 
30. septembra 2017. Dvere však na tej-
to pracovni zostávajú pre prof. Babiaka 
otvorené stále. Ukončenie pracovného 
pomeru na Technickej univerzite bolo 
len právnym krokom a budeme ho ešte 
často stretávať na zvolenskej akademic-
kej pôde. Bohaté odborné a pedagogic-
ké skúsenosti odišiel síce odovzdávať 
na Lesnícku fakultu Českej Zemědelskej 

Univerzity v Prahe, vo Zvolene zostáva 
pôsobiť na štvrtinový úväzok.“
Už štvrťstoročie, od roku 1992, zastupu-
je Drevársku fakultu Technickej univerzi-
ty Zvolen v The International Academy of 
Wood Science a v roku 2011 bol zvolený 
za jej stáleho člena. V súvislosti s jeho 
voleným členstvom bola DF poverená 
organizovaním plenárneho svetového 
kongresu IAWS a neskôr aj organizo-
vaním svetového kongresu Society of 
Wood Science and Technology (2014).

Za vysokoškolskou katedrou 
od roku 1976

Marián Babiak sa narodil 15. februára 
1948 v obci Trubín (okr. Žiar nad Hronom) 
v rodine lesníka. Po maturite na gymná-
ziu v Banskej Bystrici (1966) nastúpil na 
Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity 
Karlovej v Prahe. Štúdium ukončil v od-
bore Geofyzika (1971). Následne absol-
voval internú ašpirantúru na Drevárskej 
fakulte VŠLD vo Zvolene, v odbore 39-

13-9 Náuka o nekovových materiáloch, 
špecializácia Náuka o dreve. Vedeckú 
hodnosť kandidáta technických vied zís-
kal v roku 1976 obhájením dizertačnej 
práce. Vedecky sa zaoberal vedením 
tepla v dreve a meraním základných te-
pelno-fyzikálnych charakteristík. Zostal 
pracovať na Katedre náuky o dreve ako 
vedecký pracovník a neskôr ako odborný 
asistent. Vzdelanie si doplnil rigoróznou 
skúškou (1982) na Univerzite Karlovej 
v Prahe, v špecializácii Fyzika tekutín. 
Jeho vedecké smerovanie významne 
ovplyvnil 5-mesačný študijný pobyt v USA 
(1980), kde študoval transparentné pro-
cesy na Department of Wood  Products 
Engineering SUNY Syracuse a na 
Department of Forest Product Virginia  
Polytechnic Institute SU Blacksburg. Po 
návrate (1983) absolvoval 3-semestrál-
ny postgraduálny kurz vysokoškolskej 
pedagogiky na Univerzite Komenského 
v Bratislave. V roku 1984 začal pracovať 
na ŠDVÚ v Bratislave ako vedecký pra-
covník, kontakty s DF však neprerušil. Na 

„Profesor emeritus“ pre sedemdesiatnika 
prof. Mariána Babiaka

Odborný seminár „Drevo – štruktúra a vlastnosti“ (vo februári 2018) bol sumarizáciou tém a všetkých 
oblastí, ktoré Dr. h. c. prof. RNDr. Marián Babiak, PhD. rozvíjal v prednáškach a vedecky dokazo-
val počas takmer 40-ročného pôsobenia na Technickej univerzite Zvolen. Jubilejnú medailu rektora 
mu počas seminára odovzdal dekan Drevárskej fakulty prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. Vedecká rada 
univerzity mu následne (v apríli 2018) pri príležitosti 70-ročného životného jubilea schválila udelenie 
čestného titulu „Profesor emeritus“. 

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

Dr. h. c. prof. RNDr. Marián Babiak, PhD.
Z odborného seminára „Drevo – štruktúra a vlastnosti“ na počesť Dr. h. c. prof. 
RNDr. Mariána Babiaka, PhD.
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novom pracovisku dostal príležitosť vedecky pracovať aj ako 
člen redakčnej rady vedeckého časopisu Drevársky výskum 
(1988). Stal sa vedeckým redaktorom a editorom. Editorom 
Wood Research zostáva 30 rokov (dodnes).

Vo Zvolene dekanom, prodekanom, 
prorektorom, predsedom senátu

Zvolenská Drevárska fakulta vypísala v roku 1990 konkurz na 
funkciu dekana. RNDr. Marián Babiak dostal mandát na výkon 
funkcie od prevažnej väčšiny všetkých členov akademickej 
obce. V tom roku sa habilitoval v odbore Náuka o dreve (1990).
Funkciu dekana Drevárskej fakulty zastával v rokoch 1990–
92. V rokoch 1999–2001 bol vymenovaný za prodekana 
Drevárskej fakulty pre vedu a výskum. V rokoch 2004–06 za-
stával funkciu prorektora TU Zvolen pre vedecko-výskumnú čin-
nosť. Jedno volebné obdobie bol aj predsedom Akademického 
senátu TUZVO. Bol dlhoročným zástupcom zvolenskej univerzi-
ty v Rade vysokých škôl v SR a pôsobil ako podpredseda rady. 
Funkciu vedúceho Katedry náuky o dreve v rámci Drevárskej 
fakulty Technickej univerzity zastával v období 2010–15.
Pedagogickú činnosť začal prof. Marián Babiak už počas 
internej ašpirantúry, keď bol dekanom poverený prednášať, 
cvičiť a skúšať predmet „Teória šírenia tepla, tekutín a anizotro-
pia dreva“. Hlavnú časť pedagogického úväzku zameriaval 
na vedenie cvičení z predmetu „Náuka o dreve“, kde cvičil 
časť „Fyzikálne vlastnosti dreva“ i časť „Mechanické vlastnosti 
dreva“. Podieľal sa na vydaní niekoľkých návodov na cvičenia 
a učebných textov Náuky o dreve. Pracoval v autorskom kolek-
tíve na vydaní učebnice „Štruktúra a vlastnosti dreva“. Autorom 
udelili za jej vydanie Cenu rektora TU Zvolen. Počas svojej 
dlhej pedagogickej činnosti cvičil a prednášal predmety Náuka 
o dreve II., Fyzika dreva, Mechanika dreva, Teória sušenia 
dreva, Inžinierske procesy. Kládol dôraz na hlbšie pochopenie 
fyzikálnych a mechanických vlastností dreva, na ich exaktné 
fyzikálne vyjadrenie, na riešenie praktických problémov a prí-
kladov s využitím počítačového softvéru.
Publikačná činnosť prof. Babiaka je rozsiahla, zahrňuje celú 
oblasť jeho vedecko-výskumnej činnosti. Slovenská lesnícka 
a drevárska knižnica eviduje 127 publikácií. O kvalite publikač-
nej činnosti svedči 843 evidovaných ohlasov v jej databáze.

Spolupráca s drevármi v krajinách Česká 
republika, USA, Maďarsko, Čína

Významná aplikačná aktivita a realizácia výsledkov sa v praxi 
prejavila získaním spoluautorstva troch patentov, autorského 
osvedčenia č. 251 983 „Okrasné dyhy a masívy z dreva s ne-
výraznou štruktúrou a spôsob ich výroby“. Má realizované dve 
metodiky zamerané na meranie tepelno-fyzikálnych charak-
teristík a na meranie priepustnosti dreva pre plyny. V oblasti 
medzinárodnej spolupráce za slovenskú stranu koordinoval 
projekt INCO COPERNICUS „Technology for High Quality 
Products from Black Locust“. Projektom sa otvorila veľmi ši-
roká spolupráca medzi West Hungarian Univerzity v Šoproni 
a Drevárskou fakultou TU Zvolen: ako hlavnému koordináto-
rovi mu v Šoproni (Maďarsko) udelili cenu „Pro Universitate 
Soproniensis“ v roku 2000 a čestný titul „Doctor honoris cau-
sa“ v roku 2003.
Veľkú zásluhu má na nadviazaní bilaterálnej spolupráce medzi 
DF TU Zvolen s Research Institute of Wood Industry Chines 
Akademy of Forestry. Nasledovali po dve výmenné návštevy 
čínskych a slovenských kolegov.

Barva 
Materiál 
Povrchová 
Úprava

To
sedí!

Služby, rozmanitost a tempo

n a  v š e c h n y  h r a n y

www.ostermann.eu
Ostermann Česko spol. s r.o.
VOLEJTE ZDARMA:    800 143 142 – sales.cz@ostermann.eu

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

V letošním ročníku bylo vybráno 14 finálo-
vých projektů zpracovaných v programu 
TurboCAD. Finalisté byli z těchto škol:

 Mendelova univerzita v Brně
 Střední škola nábytkářská a obchodní 
Bystřice pod Hostýnem

 Vyšší odborná škola a střední škola 
technická Česká Třebová

 Střední uměleckoprůmyslová škola 
hudebních nástrojů a nábytku Hradec 
Králové

 Střední škola stavebních řemesel Brno 
– Bosonohy

 Střední škola stavební a dřevozpracu-
jící Ostrava

 Stredná Priemyselná škola P. Bystrica
 Stredná škola drevárska Zvolen

Projekty stejně jako v minulých roční-
cích hodnotila odborná porota, složená 
ze zástupců vysokých škol, středních 
škol, nábytkářských firem a zástupce 
firmy ŠPINAR – software s.r.o.
Ceny v hlavní kategorii získali:
1. místo – Jan Křižák ze Střední ško-
ly stavební a dřevozpracující Ostrava 
za projekt stavby „v koruně stromu“
Stavba souzní s okolní krajinou a uživa-
teli umožňuje výhledy do přírody. Dům 
nebo spíše altán je zasazen na kraj lesa 
přilehlého jezera a s okolním terénem 
ho spojuje visutý most. Funkce tohoto 
objektu je relaxační a odpočinková. Dům 
je přichycen ke stromu pomocí pásovi-
ny, která je vypodložena dřevěnými klíny 
(špalíky). Stromu je tak umožněn další 
růst bez následného poškození. Princip 
zavěšení spočívá v třecí síle mezi stro-
mem, špalíky a pásovinou.
2. místo – Jan Klus ze Střední školy 
nábytkářské a obchodní Bystřice pod 

Hostýnem za projekt zařízení rodin-
ného domu
V rámci projektu řešil ložnici, koupelnu 
a obývací pokoj, ve kterých obvykle 
trávíme nejvíce času. Jeho vize spočí-
vala v jednoduchém prostorném inte-
riéru, který je zároveň moderní a útulný. 
Projekt vypracoval na základě stavebních 
výkresů reálného rodinného domu. Pro 
vybavení použil převážně dřevěné a ka-
menné prvky s lehkými barevnými tóny. 
Jako dominantní barvu zvolil modrou, 
která dokáže „ošálit mysl“ a pocitově 
zchladit tělo.
3. místo – Manka Lustigová a Filip 
Snášel ze Střední uměleckoprů-
myslové školy hudebních nástrojů 
a nábytku Hradec Králové za projekt 
dětského pokoje
Na počátku návrhu stála inspirace 
mořským světem, konkrétně korálo-
vými útesy. V jejich duchu studenti vy-
tvořili dominantní obytný prvek, v němž 

Nejlepším Studentským projektem 
je stavba „v koruně stromu“

Dne 12. 4. 2018 proběhlo hodnocení projektů zpracovaných v programu TurboCAD ve finále soutěže 
STUDENTSKÉ PROJEKTY 2017/2018. Jedenáctý ročník byl organizován ve spolupráci se Střední 
školou stavebních řemesel Brno – Bosonohy a zakladatelem soutěže firmou ŠPINAR – software 
s.r.o. Každý ročník soutěže se koná ve spolupráci s jinou školou v ČR a SR a během jedenácti let 
podpořila řadu studentských projektů. Svoji kultivovanou formou vytvořila jednu z dobrých forem 
fungování spolupráce mezi školami a podnikatelskou sférou.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Rendery: autoři projektů

Stavba „v koruně stromu“ (Jan Křižák)



jsou zahrnuty postele, v patře herna – 
schovávačka a šatna. Šatna se skrývá 
v útrobách prvku za postelemi. Motiv 
korálů je vyjádřen barevností, kulatými 
otvory zároveň tvořícími úchytky, které 
charakterizují jejich pemzovitou struktu-
ru. Pracovní stoly dětí jsou spojeny se 
skříňovým systémem, na ukládání knih, 
školních potřeb a jiných pokladů. Na 
dveřích skříní jsou rovněž otvory – úchyt-
ky, kterými můžeme zahlédnout vnitřek 
skříně. Úhel zkosení stolové desky od-
povídá proporcím „korálového útesu“ 
s postelemi.
Nejlepší projekt ve stavařské ka-

tegorii zpracoval Andrej Mitašík ze 
Strednej priemyselnej školy Považská 
Bystrica – návrh dřevěné stavby pro 
drobná hospodářská zvířata
Práce představuje návrh dřevěné stavby 
pro chov králíků. Navržená králíkárna 
sestává ze šesti kotců, které odděluje 
takzvaná šikmina. Tato šikmina zabraňu-
je prosakování moči do spodních pater 
a spolehlivě odvádí moč. Součástí kot-
ců jsou napáječky a krmítka – jesle na 
objemové krmivo (tráva, seno, letnina).
Další ročník soutěže se bude konat ve 
spolupráci se Střední školou tvorby 
a designu nábytku, s.r.o., Liberec.

Dřevěná stavba 
pro chov králíků 
(Andrej Mitašík)

Zařízení rodinného domu (Jan Klus)

Dětský pokoj (Manka Lustigová a Filip Snášel)

Leitz 
BrillianceCut

Řezání transparentních plastů 
v nejvyšší kvalitě!

www.leitz.org
CZ: leitz@leitz.cz  SK: leitz@leitz.sk
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školy

Z dřívější regionální úrovně 
na celostátní

Letošní 1. ročník Mistrovství republiky 
oboru truhlář neoficiálně navázal na 
uplynulé ročníky regionální soutěže škol 
Jihomoravského kraje Truhlář Junior. Ta 
byla pořádána Integrovanou střední ško-
lou Slavkov u Brna střídavě s některými 
dalšími školami v kraji za účelem zvyšo-
vání kvality a rozšiřování péče o talento-
vané žáky s cílem umožnit jim pravidelně 
měřit své dovednosti v daném oboru. 
Při jejím loňském jubilejním 15. ročníku, 
konaném 11. 4. 2017 na odloučeném 
pracovišti slavkovské ISŠ v Rousínově, 
kterého se zúčastnily i školy z jiných krajů 
republiky a zahraničí, se organizátoři 
netajili myšlenkou dostat tuto soutěž na 

celorepublikovou úroveň. A to podle Ing. 
Vojtěcha Bábka, zástupce ředitele pro 
praktické vyučování, se záměrem zvýšit 
propagaci, prestiž a atraktivnost oboru 
truhlář na veřejnosti, zapojit co největší 
počet firem a dodavatelů do vzdělávání 
a především získat nové zájemce pro ten-
to obor a tím uspokojovat požadavky na 
trhu práce. Pro realizaci této myšlenky 
se jim prostřednictvím výrobního družstva 
Dřevodílo Rousínov podařilo oslovit před-
sedkyni Klastru českých nábytkářů (KČN) 
Ing. Luciu Haraslínovou, Ph.D., kterou, 
jak sama říká, záměr pořadatelů okamžitě 
nadchnul, neboť je v přímém souladu se 
zájmy členů klastru, jež zastupuje.

Jak nová soutěž probíhala?

Výsledkem navázané spolupráce pak 
bylo vytvoření propozic proběhnuvšího 
mistrovství, pořádaného jako tříkolová 
soutěž jednotlivců složená ze školních 
a krajských kol a celostátního finále. 
„Školní kola většinou probíhala koncem 

loňského roku a z každé školy vyučující 
daný obor postupovali max. 2 žáci do 
některého z místně příslušných regio-
nálních kol. V těchto kolech, proběhnu-
vších během února a března na sedmi 
s námi spolupracujících školách v Praze, 
Hluboši, Domažlicích, České Třebové, 
Chotěboři, Olomouci a Bystřici pod Hos-
týnem, se vždy utkali žáci škol z jednoho 
až tří vzájemně sousedících krajů s vý-
jimkou Karlovarského, jehož školy se do 
1. ročníku nezapojily. Z regionálních kol 
pak vždy nejlepší žák z každého kraje 
postoupil do dnešního celostátní finále,“ 
sdělil nám Ing. Vojtěch Bábek v zahajo-
vací den veletrhu MOBITEX před začát-
kem finálového klání, kterého se na po-
zvání pořadatelů zúčastnily i 2 zahraniční 
školy jako hosté bez stanovení pořadí.

Kdo a v čem se utkali ve 
finále?

Na pomyslnou startovní čáru finálové-
ho kola se tak postavilo 13 nejlepších 

Mistrem ČR mezi truhlářskými juniory 
je Vojtěch Klézl ze SŠTaZ Nový Jičín

Na výstavišti v Brně proběhlo ve středu 25. 4. 2018 při příležitosti mezinárodního veletrhu nábytku 
a interiérového designu MOBITEX finálové kolo 1. ročníku Mistrovství republiky oboru truhlář, 
vyhlášeného Klastrem českých nábytkářů pro žáky tříletého učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář. 
V soutěžním klání, pořádaném ISŠ Slavkov u Brna, se utkalo 17 adeptů truhlářského řemesla z celé 
ČR a také z Polska a Maďarska.

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

Při zhotovování výrobku včetně spojů (čep a dlab, čep na pokos) mohli žáci používat pouze klasické ruční nářadí



DM 6/2018 65

školy

žáků z výše zmíněných regionálních kol 
reprezentujících ISŠ Slavkov u Brna, 
Švehlovu SŠ polytechnickou Prostějov, 
VOŠ a SŠ technikou Česká Třebová, 
SOŠ a SOU Mladá Boleslav, SŠ tech-
nickou a zemědělskou Nový Jičín, SOŠ 
energetickou a stavební, Obchodní 
akademii a Střední zdravotnickou ško-
lu Chomutov, SOU stavební Plzeň, SŠ 
řemeslnou Jaroměř, SOŠ Jarov sídlící 
v Praze 9, SPŠ a SOU Pelhřimov, ISŠ 
Semily, SOŠ a SOU Písek a SŠ ná-
bytkářskou a obchodní Bystřice pod 
Hostýnem. K nim se přidala ještě dvojice 
žáků ze Soproni Szakképzési Centrum 
Handler Nándor Szakképzö Iskolája 
(Maďarsko) a 2 reprezentanti Zespól 
Szkól im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Kalwarii Zebrzydowskiej (Polsko). 
Vlastní finále soutěže zahrnovalo cca 5 
hodin trvající praktickou část. Úkolem 
soutěžících bylo zhotovit dle předem 
obdržené výkresové dokumentace 
318 mm vysokou stoličku o půdorysu 
300x300 mm ze smrkové spárovky 
a hranolků, vzájemně spojovaných na 
čep a dlab. U trnoží byly čepy provedené 
na pokos, sedák byl přišroubován vruty 
pomocí ocelových úhelníčků. Jejich vý-
kony hodnotila odborná komise tvořená 
předsedkyní Ing. Luciou Haraslínovou, 
Ph.D. (KČN) a trojicí odborníků z pra-
xe – Ing. Michalem Vyhlídalem, zástup-
cem společnosti SOLLUS NÁBYTEK 
Tučapy a dvěma provozovateli truh-
lářských živností Vlastimilem Haizlerem 
a Miroslavem Skřivánkem z Podbřežic. 
Ti společně s předsedkyní hodnotili u vý-
robků dodržení rozměrů dle výkresové 
dokumentace, provedení konstrukčních 
spojů, broušení a úpravu povrchu, mon-
táž výrobku a lepení a u soutěžících pak 
jimi zvolený technologický postup a or-
ganizaci práce a v neposlední řadě také 
dodržování BOZP.

Za pořádnou práci 
také patřičná odměna

Při hodnocení mohli soutěžící od poroty 
získat maximálně 100 bodů. K této hrani-
ci se nejvíce přiblížil (se ziskem 97 bodů) 
první juniorský mistr republiky oboru 
truhlář Vojtěch Klézl ze SŠ technické 
a zemědělské Nový Jičín. Za tento výkon 
byl při slavnostním vyhlašovacím cere-
moniálu odměněn kromě diplomu také 
např. poukazem na 5000 Kč od KČN, 
pokosovou pilou od SOLLUS NÁBYTEK 
Tučapy s.r.o., elektrickým hoblíkem od 
pořádající ISŠ a spolu s druhým a třetím 
soutěžícím v pořadí také poukazem na 
roční předplatné Dřevařského maga-
zínu. O 9 bodů za vítězem se na druhé 
pozici umístil Roman Vilášek ze SŠ 
nábytkářské a obchodní Bystřice pod 
Hostýnem a třetí příčku vybojoval (s cel-
kovým počtem 84 bodů) Jan Mimra ze 
SPŠ a SOU Pelhřimov. Odměnou pro ně 
byla kromě diplomu a předplatného např. 
ruční frézka od s.r.o. DOZETR Vojkovice 

(zakázková výroba nábytku) či Aku vrtač-
ka od výrobního družstva DŘEVODÍLO 
Rousínov, přímočará nebo lupénková 
pila od ISŠ Slavkov, dárkové tašky od 
dalších sponzorů apod. Nejlepším za-
hraničním soutěžícím s celkovým sou-
čtem 91 bodů byl Zsolt Babos z ma-
ďarské Soproni Szakképzési Centrum 
Handler Nándor Szakképzö Iskolája, 
který si domů odvezl např. lamelovací 
frézku od vyškovské s.r.o. Vrána (výroba 
oken a dveří) a Aku šroubovák do firmy 
EDP Komořany. S malou pozorností 
pořadatelé nezapomněli ani na ostatní 
soutěžící ze 17členného startovního 
pole, kteří obdrželi spolu se společným 
fotem a pamětním listem dárkové tašky 
od města Slavkov u Brna, pořádající ISŠ 
a KČN.
Po skončení soutěže byly všechny vý-
robky (včetně dvou nedokončených) 
ponechány na hoblicích jednotlivých 
soutěžících, kde zůstaly až do konce ve-
letrhu, aby si je mohli prohlédnou všichni 
zájemci z řad jeho návštěvníků.

Čtveřice nejlepších truhlářů juniorů zleva: Mistr republiky Vojtěch Klézl, stříbrný Roman 
Vilášek, bronzový Jan Mimra a nejlepší zahraniční účastník Zsolt Babos z Maďarska

Počínání soutěžících po celou praktickou část sledovala hod-
notící komise složená z odborníků z praxe

Cílem snažení každého soutěžícího byla 318 mm vysoká stolič-
ka o půdorysu 300x300 mm ze smrkové spárovky a hranolků
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Slovenské kolo Skills Slovakia – SUSO 
2018 prebieha podľa stanovených re-
gúl, ktoré sa každoročne opakujú v hod-
notení súťaže. Kritéria sú rovnaké ako 
v postupových kolách v ČR. Najskôr je 
to teoretický test s otázkami zo štruktúry 
a opracovania dreva. Potom dostanú za-
danie na výrobu predmetu z masívneho 
dreva. Základ práce je v ručnom opra-
covaní. Porota hodnotí nielen funkčnosť 
a kvalitu spojov čap a dlab, ale aj celko-
vý vzhľad výrobku.
Sponzori súťaže odmenili jednotlivcov 
s najlepšími výsledkami. Najlepšia dvo-
jica získala navyše mimoriadnu cenu – 
trojdňovú študijnú stáž vo VOŠ a SPŠ 
Volyně.
Víťazná dvojica má viacero skúseností. 
Martin Dacho a Viliam Púček štartovali 
aj vlani, keď skončili na 2. mieste nielen 
v slovenskom kole SUSO, ale aj v praž-
skom finále. Talent a zručnosť dokázali 
už aj v slovenskom kole SUSO 2016, 
ktoré vyhrali. 

 SOŠ drevárska Spišská Nová Ves: 
Martin Dacho, Viliam Púček        267

 SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina: Ja-
kub Frolo, Jakub Katrenčík        256

 SOŠ technická Prešov: Branislav Fiľa-
kovský, Roman Kahanovský        248

 SOŠ lesnícka a drevárska Lipt. Hrádok: 
Radovan Šípka, Martin Fúčela     241

 SOŠ drevárska a stavebná Krásno: 
Miroslav Grochal, Ľuboš Šeliga    234

 SOŠ obchodu a služieb Trnava: Patrik 
Dritomský, Denis Štrbík              229

 SOŠ technická Košice: Tomáš Čigaš, 
Richard Ujpal                              223

 SOŠ Stará Ľubovňa: Jozef Pastorčík, 
Martin Kuľanda                            200

Slovenské kolo SUSO 
umožnilo Spišiakom reparát

Dvojica budúcich stolárov zo SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves – Martin Dacho 
a Viliam Púček sa stala víťazom (267 bodov) slovenského kola SUSO 2018 
v Nitre. Mali pomerne vyrovnané výkony s družstvom SOŠ sv. Jozefa Robotníka 

Žilina – Jakub Frolo a Jakub Katrenčík (256). Obe školy postúpili na vyvrcholenie súťaže v Prahe. 
V pozícii náhradníka pre česko-slovenské finále zostala SOŠ technická Prešov (248).

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

Víťazné družstvo zo SOŠ drevárskej Spiš ská Nová Ves – Martin 
Dacho a Viliam Púček

Stupeň víťazov slovenského kola SUSO 2018 v Nitre

Dvojica súťažiacich zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina – Jakub 
Frolo a Jakub Katrenčík

Výsledková listina súťažiacich škôl SUSO 2018 v Nitre
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výber aktualít

Vážení čitatelia,

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

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

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

EPIMEX oslavil 25 let svojí existence
Uverejnené: streda, 30. máj 2018
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 uspořádala společnost EPIMEX ve svém showroomu v Klášterci nad Ohří 
oslavu při příležitosti 25. výročí svého založení.

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

Súťaž dizajnu orientovaná na remeslo
Uverejnené: streda, 30. máj 2018
Kruhy na vode vstupujú do jubilejného 10. ročníka. Súťaž v dvojročnej periodicite vypisuje ÚĽUV 
ako možnosť pre kreativitu nápadov vyrábať spomienkové predmety z dreva a ďalších prírodných 
materiálov. Prináša nové dizajnové produkty inšpirované tradičným remeslom. Je dialógom o his-
torických hodnotách uchovávaných v podobe súčasného remesla, úžitkového umenia a dizajnu.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Dny pasivních domů 2018 s možností výhry
Uverejnené: utorok, 29. máj 2018
Centrum pasivního domu (CPD) pořádá již 15. ročník prestižní mezinárodní akce Dny pasivních 
domů 2018. Od pátku 8. do neděle 10. června můžete navštívit pasivní domy po celé České 
republice.

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

Verejné dražby dreva: Doplnková forma predaja spracovateľom
Uverejnené: utorok, 29. máj 2018
LESY SR š.p. realizovali v 1. štvrťroku 2018 verejné dražby cenných sortimentov dreva. Plánované 
dražby sa uskutočnili v 16 odštepných závodoch. Do dražieb ponúkli dreviny a sortimenty v objeme 
5134,58 m3. Vydražili 97 % ponuky. Najväčšie zastúpenie v dražbe mali dreviny dub (2453,49 m3) 
a buk (1371,43 m3).
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Trendy sušenia dreva
Uverejnené: pondelok, 28. máj 2018
Technologické centrum KRÁL v Žiline môžu navštevovať odborníci z výrobných firiem a študenti, 
aby získali nové poznatky o najnovších technológiách.

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

České firmy očekávají další nárůst exportu do Německa
Uverejnené: piatok, 25. máj 2018
Význam Německa jako exportního odbytiště pro téměř polovinu českých firem z řad malých a střed-
ních podniků za poslední tři roky vzrostl. 69 % z nich předpokládá, že vývoz k našemu největšímu 
sousedovi v letošním roce ještě navýší, a plánují proto rozšiřovat výrobní kapacity. Vyplývá to 
z průzkumu a aktuální analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Národné výstavisko v Nitre má nového riaditeľa
Uverejnené: streda, 23. máj 2018
Funkciou riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre poverilo Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Branislava Borsuka. Funkcie sa ujal 15. mája 2018 na základe 
splnenia kritérií výberového konania.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis
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Mistrovství ČR v oborech 36-64-H/01 – 
TESAŘ a dále pokrývač a klempíř bylo 
již tradičně vyhlášeno Cechem klempířů, 
pokrývačů a tesařů (CKPT) a proběhlo 
společně se soutěží v dalším staveb-
ním oboru kominík. Konalo se pod pat-
ronací Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a akciové společnosti 
Veletrhy Brno a jeho uspořádaní se jako 
vždy úspěšně zhostila místní SŠ staveb-
ních řemesel Brno-Bosonohy (SŠSŘ). 
Generálním partnerem a sponzorem 
sou těže v oboru TESAŘ byla společnost 
PANAS, která kromě cen pro nejlepší tro-
jici družstev zajistila také dřevo a všechny 
potřebné doplňky pro soutěž.

Letos i tesařští junioři 
ze Slovenska a Maďarska…

Brněnského finálového kola se zúčast-
nilo celkem 8 dvojčlenných družstev 
z odborných škol z České republiky, 
Slovenska a Maďarska. Tři z nich (SPŠ 
stavební Valašské Meziříčí, SOU staveb-
ní Opava, SŠ stavební a dřevozpracující 
Ostrava – Zábřeh) postoupily ze zemské-
ho kola pro oblast Moravy, proběhnuvší-
ho 23.–24. 1. 2018 v Ostravě-Zábřehu. 
Druhá trojice družstev (SŠ řemeslná Jaro-
měř, SPŠ stavební Pardubice – Rybitví, 
SOŠ a SOU Trutnov) si účast vybojovala 
v českém kole (28. 2. – 2. 3. 2018) na 
půdě Akademie řemesel Praha – SŠ 
technické v Praze 4 na Zeleném pruhu. 
Sedmé soutěžní družstvo tvořili žáci obo-
ru 3663 H – Tesár ze SOŠ stavebnej 
Nitra, jež byla jedním z účastníků letošní-
ho Mistrovství Slovenska střechařských 

řemesel žáků odborných škol s meziná-
rodní účastí, které se konalo 11.–12. 4. 
2018 v Bratislavě v rámci mezinárodního 
stavebního veletrhu CONECO. Startovní 
pole pak doplnila ještě dvojice budoucích 
tesařů z maďarské Székesfehérvári SZC 
Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája. Reprezentanti 
Maďarska, kteří se mistrovství ČR zú-
častnili vůbec poprvé v jeho šestnáctileté 
historii, patřili ve startovním poli k nej-
rychlejším a praktickou část soutěže 
ukončili zhruba s hodinovým předstihem 
před budoucími vítězi. To se ale bohužel 
odrazilo na kvalitě provedení soutěžního 
modelu krovu, který byl podle jednoho 
z porotců zhotoven ve smyslu „však ono 
se to pod krytinou schová“. Pravým opa-
kem byli žáci ze Slovenska, kterým podle 
Ing. Romana Hypra ze spolupořádající 
SŠSŘ i navzdory jistému profesnímu 
hendikepu nechyběla píle a snaživost. 

Juniorskými tesařskými mistry ČR 
jsou již potřinácté žáci SŠ řemeslné Jaroměř

Na brněnském výstavišti proběhl ve dnech 25.–26. 4. 2018 při příležitosti Stavebních veletrhů 
Brno v pořadí XVI. ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěžích odborných 
dovedností oborů vzdělání klempíř, pokrývač, tesař a kominík, zařazených do Věstníku MŠMT ČR 
a do Přehlídky České ručičky pro rok 2018. Mistrovský titul v oboru TESAŘ zde po jednoroční loňské 
pauze již potřinácté v historii soutěže získali žáci Střední školy řemeslné Jaroměř Ondřej Porubek 
a Adam Kapitánik, svěřenci mistra odborného výcviku Bc. Ladislava Kubiase.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv SŠSŘ Brno-Bosonohy

První finálový den se soutěžící věnovali vyrýsování všech řezů 
a prvků na připravenou desku a postupnému zhotovování jed-
notlivých prvků krovu

Druhý finálový den se soutěžící zabývali nezbytnými doděláv-
kami všech prvků a vlastní montáží krovu
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„Jedná se o to, že se na jejich škole ne-
učí vlastnímu základu při realizaci krovu, 
bez kterého se pak těžko pokračuje dál. 
Tedy tomu, jak si nejprve podle výkre-
sové dokumentace vyrýsovat jednotli-
vé řezy a prvky na připravenou desku 
a z ní pak vše přerýsovat na materiál. 
Oni pracují tak, že co naměří, to vyřežou 
a postupně přidělávají a obkreslují, což 
je nejen hodně zdlouhavé, ale hlavně je 
to škoda, neboť jsou to šikovní kluci se 
zájmem o řemeslo. Mimochodem když 
včera odpoledne viděli, jak jsou jejich 
soutěžící kolegové oproti nim rychlí, po-
žádali mě, zda bych si nenašel čas a ne-
ukázal jim, jak se to kreslí, že by to také 
chtěli umět,“ sdělil nám druhý soutěžní 
den Ing. Roman Hypr.

…a se stejným modelem 
krovu jako loni

Vlastní soutěž zahrnovala teoretickou 
část a výše zmíněnou cca 13 hodin 
trvající praktickou část, která probíha-
la tradičně venku na volné ploše mimo 
výstavních pavilónů brněnského výsta-
viště. Letos ale nově mezi pavilónem P 
(dějiště Stavebních veletrhů Brno a DSB) 
a sousedním pavilónem F se souběžně 
probíhajícím veletrhem MOBITEX, aby 
byla přímo na očích všem návštěvní-
kům pendlujících mezi oběma veletrhy 
a sou těž jako taková splnila svůj hlavní 
cíl – popularizovat stavební řemesla 
mezi širokou veřejností. V praktické 
části měli žáci stejně jako loni za úkol 
zhotovit podle zadaného výkresu model 
krovu pultové střechy s úžlabím, navrže-
né ve tvaru „L“ s různým sklonem spádu 
na každé straně. Šlo tedy o ne zrovna 
lehké zadání krovu s jinou šířkou na 
každé straně střechy (100 a 120 cm), 
jehož úžlabní krokev propojující obě 
střešní roviny nebyla promítnuta přímo 
ve středu, ale ležela bokem. V teoretic-
ké části pak soutěžící museli během 20 
minut absolvovat písemný test s dvaceti 
otázkami z jednotného zadání závěreč-
ných zkoušek pro daný obor. Ten, jak 
tomu v posledních letech bývá zvykem, 
většina družstev zvládla bez ztráty bodu 
a o vítězi proto rozhodovala především 
praktická část soutěže. V ní měli žáci 
nejprve za úkol provést Ing. Hyprem 
již vzpomenuté vyrýsování řezů krovu 
spolu s úžlabní krokví, včetně námět-
ků. Současně přitom mohli pracovat 
na prvcích krovu, jako jsou pozednice, 
vaznice, sloupek a pásek. Poté museli 
jednotlivé prvky orýsovat na připravený 
materiál, vše vyřezat a nakonec s pomo-
cí tesařských spojů (osedlání, plátování, 

čepování, lípnutí – spojení námětkové 
krokve s úžlabní) a vrutů provést vlastní 
montáž krovu. To vše pouze za použití 
klasického ručního nářadí s výjimkou 
povolené aku vrtačky s bity pro zašrou-
bování vrutů sloužících jako jistící prvky. 
Výkony žáků hodnotila odborná porota. 
První soutěžní den pracovala pod vede-
ním zástupce CKPT Luboše Jirků, jedna-
tele společnosti KROVYS s.r.o. z Telče, 
ke kterému se druhý soutěžní den přidal 
za CKPT rovněž delegovaný Ivan Dvořák, 
jednatel společnosti Dvořák – Střešní 
pláště s.r.o. z Pardubic. Na hodnocení 
se spolu s nimi podíleli ještě Ing. Eva 
Hellerová z Pyšel (soudní znalec v obo-
ru střech a střešních plášťů) a Marek 
Jaša, zástupce společnosti PANAS. Tato 
čtveřice se při hodnocení mimo vlastních 
prací spojených s krovem (rýsování na 
připravenou desku, přerýsování na ma-
teriál, vyřezání prvků, dodržení rozměrů 
a celkový dojem výrobku) zaměřovala 
také na průběžný pořádek na pracovišti 
či dodržování zásad BOZ.

Titul po roční pauze opět 
směřoval do Jaroměře

Jedním z dalších důležitých úkolů poro-

ty bylo vybrat mezi soutěžícími jedince, 
který ji svým zodpovědným přístupem, ta-
lentem a dovednostmi přesvědčil o kvali-
tách budoucího řemeslníka svého oboru, 
a který byl při slavnostním vyhlášení vý-
sledků (v pátek 27. 4. 2018) nominován 
na nejvyšší ocenění žáka v ČR – zlatou 
plaketu „Českých ručiček“, udělovanou 
v rámci stejnojmenného projektu za-
měřeného na popularizaci učňovského 
školství. Všechny předpoklady pro tuto 
nominaci splnil Ondřej Porubek ze SŠ 
řemeslné Jaroměř. Společně se spolužá-
kem Adamem Kapitánikem se stali abso-
lutními vítězi XVI. ročníku Mistrovství ČR 
v kategorii Tesař s celkovým počtem 440 
dosažených bodů a s třináctibodovým 
náskokem před držiteli stříbrných medai-
lí. Ty si za 427 získaných bodů odvezli 
v celkovém pořadí druzí Patrik Koleček 
a Martin Dostál ze SPŠ stavební Valašské 
Meziříčí. Třetí příčku a bronzové medaile 
vybojovali (s celkovým počtem 426 bodů) 
Michal Hromádko a Martin Kovář ze SPŠ 
stavební Pardubice – Rybitví. Tato trojice 
družstev za svůj předvedený výkon kromě 
zmíněných medailí obdržela ještě hod-
notné věcné ceny v podobě elektrické-
ho ručního nářadí od hlavního sponzora 
soutěže společnosti PANAS.

Nejlepší trojice družstev tesařských juniorů a jejich pedagogů (zprava) ze SŠ ře-
meslné Jaroměř, SPŠ stavební Valašské Meziříčí a SPŠ stavební Pardubice – Rybitví

Letošní juniorští tesařští mistři ČR Ondřej Porubek (vlevo) a Adam Kapitánik spolu 
se svým učitelem odborného výcviku Bc. Ladislavem Kubiasem
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Nadace dřevo pro život, jejíž „pracov-
ní“ náplní je obecně řečeno šířit osvětu 
o lese, dřevě a životním prostředí, se 
již léta zúčastňuje nejrůznějších obo-
rových veletrhů a jiných odborných 
akcí. Donedávna tomu však bylo pouze 
jejím zapojením se do doprovodného 
programu příslušného veletrhu, nebo 
formou putovních výstav, kde prostřed-
nictvím pravidelně aktualizovaných roll-
-upů seznamuje veřejnost s výsledky 
realizovaných projektů.
V letošním roce si Nadace dřevo pro 
život odbyla i svoji skutečnou prezen-
tační premiéru na pražském veletrhu 
Dřevostavby. Zde kromě výše zmíně-
né putovní výstavy umístila také vlastní 
stánek s obslužným personálem, čímž 
dala zájemcům šanci získat detailnější 
informace o tom, že v našich lesích roč-
ně naroste více dřeva, než se vytěží, že 
kácením stromů a využíváním dřeva ne-
škodíme životnímu prostředí, ale naopak 
mu pomáháme apod. Nejednomu z náv-
štěvníků pak stánek mohl pomoci při ře-
šení dilema, zda mít raději např. krmítko 
pro ptáky z plastu, ponožky ze silonu, 
dům z cihel, kapesník z bavlny, a nebo 
tohle všechno ze dřeva. Součástí stán-
ku byla totiž také interaktivní výstavka 
s názvem Ze dřeva? Každého, kdo ji 

zhlédl, měla vést k zamyšlení, kde všude 
může být dřevo využíváno. K vidění zde 
bylo ptačí krmítko, dětská stavebnice, 
kuchyň ské prkénko, zubní kartáček 
(všechno ve variantě ze dřeva/plastu), 
dále pak vzorek podlahy (ze dřeva/ke-
ramické dlažby), vzorek stavebního ma-
teriálu pro dům (dřevo/cihly), kapesník 
(z papíru/látky), ponožky (z bukové vis-
kózy/silonu), vánoční ozdoba (ze dřeva/
skla) a příbor (ze dřeva/kovu). 
Výstavku provázela soutěžní anketa, 
v níž každý návštěvník mohl uvést, kte-
rý materiál u daného výrobku preferuje. 
Jejím výsledkem pak byl fakt, že z více 
jak 400 do ankety zapojených účastní-
ků se většina vyslovila pro dřevo hned 

u osmi z celkové desítky vystavených 
výrobků. Výjimkou byl pouze příbor 
a zubní kartáček, u nichž hlavní roli 
v neprospěch dřeva sehrála obava z ne-
dostatečné hygieny, u příboru také větší 
pevnost kovového a v případě zubního 
kartáčku i to, že mnozí vůbec netušili, 
že by mohl být vyráběn i ze dřeva.
Ve snaze vyvolat v lidech ještě větší zaní-
cenost pro dřevo byli z účastníků anke-
ty vylosováni čtyři vítězové, z nichž tzv. 
absolutní vítěz Matěj Melich byl Nadací 
odměněn nástěnnými dubovými hodi-
nami. Další tři Alžběta Strnadová, Ivana 
Tvarohová a Zdeňka Zavadilová dostali 
dřevěné zubní kartáčky.

Autor: Ing. František Novák

Ze dřeva? Ze dřeva!

Projekt „Erasmus+ Forma odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP)“ s ná-
zvom Remeslo 2018 v SOŠ drevárskej 
Spišská Nová Ves realizovali prostred-
níctvom ôsmich stáží. Počas školského 
roku 2017/18 preferovali získavanie 
nových poznatkov pre učiteľov, aby 
mohli prinášať do odborného vzde-
lávania skúsenosti z výučby a praxe 
v zahraničí. Žiaci na stáži získali nielen 
nové znalosti. Počas pobytov spoznali 
nových ľudí, bližšie zažili skutočný ži-
vot v inej európskej krajine a vytvorili si 
nové priateľstvá či užitočné kontakty do 
budúcnosti. 
Učitelia začali už cez letné prázdniny 
v SUPŠ HNN v Hradci Králové, kde 
porovnali systém vzdelávania umelec-
ko-remeselných odborov pri spracovaní 
dreva v oboch krajinách. Prakticky ob-
javili technológie historických povrcho-
vých úprav hudobných nástrojov, výrobu 
gitár a nové trendy v sústružení dreva. 

Ďalší učitelia študijných odborov Tvorba 
nábytku a interiéru, Dizajn, Technik dre-
vostavieb sa vzdelávali vo VOŠ a SPŠ 
Volyně, kde sa v 2 turnusoch zúčastni-
li odborných seminárov so zameraním 
na Interiéry a Drevostavby. Súčasťou 
stáže bolo porovnanie výstupov štu-
dentských prác oboch škôl, vybavenie 
učební a dielní, spôsob práce. Veľmi 
pekné zážitky a informácie si priviezli 
učiteľky z Vilniusu (Litva) a blízkeho 
okolia. Boli tam spolu aj so študentmi 
z odboru Mechanik počítačových sietí. 
Odborných stáží sa zo Spišskej Novej 
Vsi zúčastnilo 18 učiteľov a majstrov.
Prax vo výrobných firmách, získanie 
nových praktických postupov, naučiť 
sa byť zodpovedný za prácu, náročný 
k sebe a ku kolektívu, vidieť reálny život 
v navštívených krajinách bolo pre žiakov 
obrovskou hodnotou. Túto príležitosť 
využilo 24 žiakov na stážach v Prahe, 
litovskom Vilniuse a v estónskom Pärnu. 

Súčasťou získavania poznatkov boli aj 
praktické jazykové skúsenosti, samo-
statnosť, zážitky z leteckej dopravy, 
pobytu vo veľkomeste alebo pri mori. 
V rámci projektu „Erasmus+ OVP“ sa 
zapojili do Európskeho týždňa odbor-
ných zručností. Výsledkom je fotosú-
ťaž na tému „Remeslo má zlaté dno“. 
Získané poznatky doplnili zručnosťou 
žiakov. Verejnosť mohla sledovať po-
stup výroby a realizácie modelového 
dreveného domu, ktorý stavajú žiaci 
študijného odboru Technik drevosta-
vieb priamo v átriu školy.
Do vyučovania v SOŠ drevárskej Spišská 
Nová Ves v apríli zapojili partnerov – 
učiteľov a žiakov z Vilniaus Statybininku 
Rengimo Centras z Vilniusu. Pochválili 
sa učebnými metódami, zariadením ško-
ly a vzdelávacími praktikami. Nadšení 
boli aj z krás spišského regiónu.

Autor: Ing. Hana Čekovská

Učitelia a žiaci SOŠ drevárskej v školskom roku 2017/18 spoznávali Európu
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Poslední letošní postupové kolo, kte-
ré ve dnech 11. a 12. května hostilo 
českobudějovické výstaviště v rámci 
výstavy Hobby, uzavřelo nominační 
část 22. ročníku Soutěžní přehlídky 
stavebních řemesel SUSO.
Jihočeského kola se zúčastnilo 32 ře-
meslníků v podobě 11 družstev truhlářů 
a 5 družstev zedníků. Dva nejlepší týmy 
každého oboru postoupily do finále 
při veletrhu FOR ARCH v Praze. Mezi 
truhláři si nejlépe vedli Jan Macháček 
a Milan Vondra ze Středního odbor-

ného učiliště Hluboš. Druhé místo 
obsadili Tomášové Müller a Marek ze 
Střední školy stavební Jihlava. Na třetí 
nepostupové pozici se umístili Pavel 
Šulc a Tomáš Chmelař ze SPŠ a SOU 
Pelhřimov. Nakonec ale díky malé změ-
ně v pravidlech se i oni utkají s ostat-
ními finalisty s Praze. „Rozhodli jsme 
se umožnit dvojici, která předvedla nej-
lepší výrobek napříč postupovými koly, 
postoupit také do finále. Stal se jím tým 
truhlářů ze SPŠ a SOU Pelhřimov právě 
z posledního jarního kola,“ informoval 

David Surmaj, manažer soutěže SUSO. 
Ve finále tak bude 11 družstev.
„Je znát, že kluci jsou nejlépe připra-
veni právě v Českých Budějovicích. 
Napříč předešlými koly probíhal u něk-
terých pedagogů malý průzkum, který 
ukázal, že zde jsou výsledky nejlepší. 
Rozdílové družstvo tu ale přeci jen bylo. 
Práce truhlářů ze SPŠ a SOU Pelhřimov 
byla opravdu na úrovni,“ doplnil hlavní 
porotce oboru truhlář Libor Malý.

Zdroj: SUSO

Poslední regionální kolo soutěže SUSO proběhlo v Českých Budějovicích

26. března 2018 proběhla volba no-
vého děkana Lesnické a dřevařské fa-
kulty Mendelovy univerzity v Brně. Stal 
se jím prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, 
vedoucí Ústavu ochrany lesů a mysli-
vosti. Libor Jankovský se ujal nejvyšší 
pozice na fakultě 3. dubna 2018 po 
jmenování do funkce rektorkou.
Ve svých volebních tezích vytýčil Libor 
Jankovský svoje priority, mezi které pa-
tří zásadní zlepšení vnitřní komunikace 
na fakultě a celková změna firemní kul-

tury LDF. K dalším prioritám nového dě-
kana patří zlepšení úrovně a vzájemné 
informovanosti o činnosti v pedagogi-
ce, vědě, výzkumu a jiné tvůrčí činnosti, 
odstranění bariér mezi ústavy s cílem 
podpořit spolupráci v tvůrčí činnosti, 
řešení přetrvávajících personálních 
problémů na ústavech, podpora za-
pojení studentů do tvůrčí činnosti týmů 
formou stipendií a pracovních pozic pro 
studenty a mnohé další.
S novým děkanem přišly změny i na 

postech vedoucích některých ústavů. 
Např. z funkce vedoucího Ústavu dře-
vařských technologií byl 23. 4. odvolán 
Ing. Karel Krontorád, CSc. a na jeho 
pozici ho vystřídal doc. Ing. Vladimír 
Gryc, Ph.D. Ke změně došlo také na 
Ústavu nábytku, designu a bydlení, 
kde 2. 5. odvolanou vedoucí doc. Ing. 
Danielu Tesařovou, Ph.D. vystřídal doc. 
Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

Autor: Radomír Čapka

Personální změny na LDF MENDELU v Brně

Dne 18. 5. 2018 to bylo již 18 let, co 
byla založena Asociace dodavatelů 
montovaných domů (ADMD) – orga-
nizace, která sdružuje kvalitní certifi-
kované výrobce a dodavatele montova-
ných rodinných domů a staveb bytové 
i občanské vybavenosti na bázi dřeva.
Základním úkolem ADMD je prosazo-
vání staveb na bázi dřeva, popularizace 
technologií konstrukcí z dřevní hmo-
ty, kultivování podnikatelského pros-
tředí a zabezpečení kvality pro tento 
segment stavebnictví prostřednictvím 
certifikace dle Dokumentu národní 
kvality (DNK), který zajišťuje norma-
mi požadovanou vysokou technickou 
a kvalitativní úroveň výroby a montáže 
staveb na bázi dřeva, které členské 
organizace ADMD na trhu v České 
republice realizují.
V současné době sdružuje Asociace 
dodavatelů montovaných domů celkem 
23 členů (certifikovaných výrobců dře-
vostaveb) a 36 partnerů (tj. firem z obo-

ru stavebnictví, které s ADMD úzce 
spolupracují). Členové ADMD vychá-
zejí z poznání, že výrobky – montované 
stavby na bázi dřeva, které uvádějí na 
trh, musí dlouhodobě zabezpečovat zá-
kladní potřeby člověka a lidské společ-
nosti a jsou na ně tudíž kladeny vysoké 
nároky z hlediska řady různých funkcí 
po dobu jejich užívání.
Všechny členské společnosti ADMD 
garantují vysokou kompetenci při reali-
zaci stavby montovaného domu, a to od 
projektové přípravy až po předání domu 
investorovi. Jednou z podmínek přijetí 

do Asociace je mimo jiné i to, že doda-
vatel domu musí, kromě povinné certifi-
kace a pravidelných dohledů dle DNK, 
prokázat kompetence a zkušenosti 
v oboru výroby a montáže dřevosta-
veb po dobu minimálně tří let a musí 
také předložit reference na minimálně 
dvacet realizovaných domů. Objednat 
si svůj nový dům u společnosti, která 
výše uvedené podmínky nesplňuje, tj. 
není členem ADMD, může být pro in-
vestora rizikové.

Autor: Ing. Vratislav Blaha, předseda ADMD

Asociace dodavatelů montovaných domů slaví 18 let

Rok
Počet dokončených 

RD
Počet dokončených 

dřevostaveb
Podíl dřevostaveb 

na trhu

2000 10 235 133 1,30 %

2016 14 015 2013 14,36 %

Za dobu, co ADMD na trhu dřevostaveb v České republice působí, došlo k výraz-
nému kvantitativnímu i kvalitativnímu rozvoji oboru. Zdroj: ADMD
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NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Predám kmeň 100ročnej hrušky dĺžka 4,6 m. V najhrubšej 
časti má 50 cm, v strede 45 a na konci 40 cm.
Kontakt: mobil: +421 948 234 920

 Prodáme truhlářské a stavební řezivo, palivové dřevo. 
Truhlářské řezivo – široký sortiment dřevin, dveřovky, euro-
hranoly. Stavební řezivo – omítané, prizmované, střešní latě, 
vazby, krovy, palubky. Přesně opracované dřevěné konstruk-
ce. Palivové dřevo – řezané (tvrdé, měkké), palivo (dlouhé, 
metrové). Cenu lze určit dle ceníků nebo dohodou.
Kontakt: tel.: 495 484 525, 732 143 617, 603 574 614, 
e-mail: info@resonancnipila.cz

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

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Nabízíme 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

 Vyrábíme polotovary eurooken. Polotovar obsahuje: vy-
frézované a slepené křídlo s rámem, zasklívací lišty, rámovou 
a křídlovou okapnici s koncovkami. Dále můžeme dodat celo-
obvodové kování, těsnění a sklo. Výroba polotovarů vchodo-
vých dveří včetně alu prahu, bezpečnostního kování, bezp. 
kliky a pantů.
Kontakt: mobil: 737 883 380, e-mail: p.grubner@seznam.cz

 Vyrábíme a prodáváme vyspravovací lodičky ze všech 
druhů dřeva (i z dodaného dřeva zákazníkem), větvové suky, 
spojovací lamelky a nábytkové kolíky. Vše kvalitně vytříděno 
a vyrobeno s maximální přesností.
Kontakt: Rostislav Hejduk, tel.: +420 777 555 784, e-mail: 
rostislav.hejduk@seznam.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodám vozíky na nábytkové dílce – 4ks. Kolečka otočné, 
rozměr 1600x600 mm. Cena dohodou.
Kontakt: tel.: +420 733 180 340, e-mail: a.szturc@szturc.cz

 Prodám menší truhlářskou pásovou brusku. Délka stolu 
205 cm. Cena dohodou. Bruska je v Jindřichově Hradci, 
ČR. Cena dohodou. 
Kontakt: tel.: +420 604 369 730

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Tradiční výrobce kvalitních a lety prověřených dřevěných 
obalů Drevos obaly s.r.o. Hnojice nabízí zakázkovou výrobu 
palet, beden, transportních základen a ostatních dřevěných 
obalů. Kontakt: e-mail: drevos@drevos.cz

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 SOSNA spol. s r.o., Sučany, výrobca masívneho nábytku, 
prijme do zamestnania pracovníkov (pracovníčky) na pozí-
cie: Vedúci výroby (kumulovaná funkcia), Stolár – montážnik 
nábytku, Pracovník na povrchovú úpravu.
Kontakt: Ing. Jaroslav Haliena, tel.:+421 903 533 788

 Mladá, dynamická truhlářská firma z okresu Liberec nabízí 
volnou kapacitu pro spolupráci či výrobní program na výrobu 
nábytku, kuchyňských linek, skříní, recepce atd. z lamina 
a laminátem potažených desek. Nabízíme také výrobu dílců 
dle vašeho zadání (řezání, olepování, vrtání, frézování, na-
střelování kolíků). V případě zájmu jsme vám rádi k dispozici.
Kontakt: HTW – Holztechnik Weissbach s.r.o., e-mail: 
htwcz@drogoin.de

 Společnost HTW – Holztechnik Weissbach s.r.o., indivi-
duální výrobce nábytku, k realizaci náročných projektů hledá 
v nejbližším možném termínu: 1 truhláře, 1 pomocníka do vý-
roby, 1 dřevařského inženýra technologa, 1 spolupracovníka 
pro marketing/prodej. Očekáváme flexibilitu, samostatnost, 
zodpovědnost. Vaše životopisy zasílejte na uvedený kontakt.
Kontakt: Sabina Matysková, e-mail: htwcz@drogoin.de

 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

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.



DM 6/2018 73

burza DM, pozvánka

 Do týmu Studia Paletky hledáme šikovného truhláře s lás-
kou ke dřevu – práce převážně s masivem. Studio Paletky 
zachraňuje a využívá krásné dřevo z exotických palet. Naší 
srdcovkou jsou workshopy, kde učíme lidi práci s paletami 
a naším chlebem je vytváření nábytku a interiérů na míru 
pro různé klienty. Nevytváříme trend, ale alternativu k tra-
dičnímu nábytku z masivu. Děláme nábytek nadstandardní 
životnosti z použitého dřeva, které kombinujeme s dalšími 
materiály. Věříme, že recyklace a up-cycling je správná 
cesta. Pracujeme i s klasickým masivem, vytváříme náby-
tek v nadčasovém designu. Do týmu hledáme nového truh-
láře – vytváření nábytku, práce s truhlářskými stroji, různý-
mi druhy exotických dřevin, spolupráce s ostatními členy 
týmu. Vyučení v oboru není podmínkou, důležitější je Tvůj 
vztah k řemeslu, láska ke dřevu a nabyté zkušenosti, praxe. 
Samostatnost, spolehlivost, efektivní komunikace a práce, 
estetické cítění, smysl pro detail, dotažení věcí, technické 
myšlení, invence. Aktivní uživatel PC (MS Excel, kreslení 
podkladů pro výrobu, Internet). Úvazek – plný/částečný/ŽL/
flexibilně – dle domluvy. Dílna Praha 4 Hodkovičky. Platové 
ohodnocení dle tvých schopností/zkušeností. Těšíme se 
na Tvou ukázku práce a CV. Pojď s námi tvořit originální 
nábytek a interiéry!
Kontakt: e-mail: info@paletky.cz, tel.: +420 777 436 365

 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

 Přijmeme servisního technika s odborností mechanik a elek-
trikář, znalost AJ nebo NJ výhodou, řidičský průkaz skupiny B.
Kontakt: tel.: +420 548 539 287, e-mail: asamerbrno@volny.cz

POPTÁVKA
DŘEVO A ŘEZIVO

 Koupíme kamion omítaných desek tl. 24 mm, šířky 100+, 
délky 3 m, 4 m, 5 m, kapované, proložené, I. stavbení třídy 
(S10). Nabídněte cenu včetně dopravy.
Kontakt: e-mail: obchod@pilacigna.cz

Na výstavisku v Klagenfurte 
pripravujú popredný európsky 
drevársky veľtrh Internationale 
Holzmesse 2018. Menej ako 
o sto dní bude areál prístupný 
piliarskej technike a technoló-
giám, drevostavbám, stolárskej 
praxi, doprave dreva z lesa, vy-

užívaniu odpadu z dreva na bioenergiu. Novinkou bude 
poľovníctvo (Treffpunt Jagd).
Na drevársky veľtrh do Klagenfurtu v termíne od 29. au-
gusta do 1. septembra 2018 je už prihlásených 505 vy-
stavovateľov z 20 krajín. V 55. ročníku obsadia plochu 48 
tisíc m2 v 6 základných halách a na okolitej voľnej ploche. 
Predstavia všetko od využívania lesa až po spracovanie ma-
sívneho dreva. Pozornosť očakávaných 22 tisíc odborných 
návštevníkov sa sústredí na stroje s možnosťou tvárnenia 
a opracovania dreva, ručné náradie, inovácie výrobných 
procesov, hotové výrobky z dreva. Výhodou je, že až 84 % 
návštevníkov má rozhodovaciu právomoc vo firmách – aby 
mohli priamo v expozíciách uzatvárať konkrétne objednávky 
a obchody. Až ⅔ návštevníkov je z Rakúska a z rakúskej 
spolkovej krajiny Korutánsko.
Súčasťou drevárskej a lesníckej časti bude paralelný 4. roč-
ník veľtrhu Holz&Bau 2018 zameraný na využitie dreva 
v stavebníctve, technologické ukážky spracovania dreva pre 
moderné bývanie, materiály, technika a produkty pre drevo-
stavby. Atraktívne budú ukážky rodinných domov v Kärtner 
Fertighaus-Zentrum (v areáli výstaviska) s prioritným využitím 
moderných stavebných materiálov na báze dreva – nosné 
prvky pre hotové konštrukcie, fasády, stavebné doplnky, 
interiérové vybavenie.

Súčasťou veľtrhu budú aj desiatky odborných seminárov, 
sympózií (Holzbau – Fachtagung), kooperačné podu jatie 
(Kooperationsbörse/ B2B Ges präche), Drevársky deň 
(Holztag), prognózy a stratégie lesného a drevospracujúce-
ho odvetvia (Forst und Holzimpulze), stretnutia roľníckych 
majiteľov lesa (Landeswaldbauerntag).
Areál výstaviska – v centre Klagenfurtu (hlavné mesto spol-
kovej krajiny Koru tánsko) bude denne prístupný od 9:00 do 
18:00 (denná vstupenka 14 €). V tohtoročnom programe 
výstaviska je 11 veľtrhov, 5 výstav a vyše 200 hosťujúcich 
podujatí.

Autor: Dr. Anton Mrník

Holzmesse prinesie ukážky od využívania lesa po spracovanie masívneho dreva

Lesníctvo na Internationale Holzmesse 2018 bude prezento-
vané cez zakladanie lesa, starostlivosť o jeho rozvoj, údržbu, 
metódy ťažby, až po spracovanie guľatiny v malých a stred-
ných prevádzkach. Foto: autor
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 HRAČKOBRANÍ 11. – 15. 7.
 Festival hraček ze dřeva a jiných přírodních materiálů a prezen-

tace jejich výrobců – 13. ročník • Kamenice nad Lipou – zámek 
• Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, www.
hrackobrani.cz

 VESELOKOPECKÝ JARMARK 21. – 22. 7.
 Prodej výrobků tradičních lidových výrobků s možností sledo-

vat jejich výrobu, výtvarné dílničky pro děti, kulturní program • 
Vysočina – Veselý Kopec u Hlinska (Soubor lidových staveb) • 
Soubor lidových staveb Vysočina, www.vesely-kopec.eu

 JOSEFKOL 21. – 22. 7.
 Mezinárodní setkání kolářů, kočárníků, tesařů a dalších 16ti ře-

mesel spojených s historickými kočáry – 11. ročník • Čechy pod 
Kosířem – zámecký park • Muzeum historických kočárů, www.
historickekocary.cz

 DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ 28. – 29. 7.
 Prezentace kovářů, kolářů, tesařů, šindelářů, bednářů, kameníků 

a dalších řemeslníků – 28. ročník • Rožnov pod Radhoštěm – 
Valašské muzeum v přírodě (Dřevěné městečko), www.vmp.cz

 KŘIVOŘEZÁNÍ 29. 7. – 4. 8.
 Veřejné řezbářské sympozium našich a zahraničních řezbářů – 23. 

ročník • Hrad Křivoklát • Státní hrad Křivoklát, www.krivorezani.cz

Slovenská republika

 SPIŠ EXPO 2018 13. – 15. 7.
 Celoslovenská výstava stavebníctva a bývania s medzinárodnou 

účasťou – 51. ročník • Spišská Nová Ves – zimný štadión • 
Spiš-View-Trading, spol. s r.o., www.svt.sk 

Zahraničí

 DESIGN MIAMI  12. – 17. 6.
 Globální fórum pro design nábytku, osvětlení, uměleckých předmětů 

• Basilej, Švýcarsko • Design Miami, basel2018.designmiami.com
 FURNITURE INTERIOR 13. – 16. 6.

 Mezinárodní veletrh interiérového a kancelářského nábytku. 
Souběžné výstavy: ARCHITECTURE & DESIGN – mezinárodní 
veletrh architektů a designérů, TIMBER & WOODWORKING – 
mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, materiálů a zařízení pro dřevo-
zpracující a nábytkářský průmysl • Almaty (Alma-Ata), Kazachstán 
• Atakent-Expo, www.atakentexpo.kz

 DENFAIR 2018 14. – 16. 6.
 Veletrh designu a umění • Melbourne, Austrálie • Level 1, www.

denfair.com.au
 QIFF 2018  16. – 19. 6.

 Mezinárodní veletrh nábytku a materiálů, komponentů a technolo-
gií pro nábytkářský průmysl • Qingdao, Čína • SZFA Corporation, 
www.szfa.com, www.qiff.net

 EXPO AMPIMM 19. – 21. 6.
 Veletrh strojů, zařízení, materiálů a komponentů pro nábytkářský 

průmysl • Mexico City, Mexiko • AMPIMM, www.ampimm.org
 THE HOTEL SHOW AFRICA 24. – 26. 6.

 Veletrh výrobců a dodavatelů vybavení, technologií a služeb pro 
pohostinství • Johannesburg, Jihoafrická republika • DMG 
Events, www.dmgeventsme.com, www.thehotelshowafrica.com

 HEIMTEXTIL INDIA 27. – 29. 6.
 Mezinárodní veletrh bytového textilu a textilu pro veřejný sektor. 

Souběžná výstava: AMBIENTE INDIA – mezinárodní veletrh in-
teriérového zařízení, dekorací a přidruženého průmyslu • New 
Delhi, Indie • Messe Frankfurt GmbH, heimtextil-india.in.mes-
sefrankfurt.com, ambiente-india.in.messefrankfurt.com

 HOUSE + GARDEN SHOW 29. 6. – 8. 7.
 Veletrh vybavení domů a zahradní • Durban, Jihoafrická republika 

• H & G ExhibitionPartnership, www.housegardenshow.co.za

 TENDENCE 30. 6. – 3. 7.
 Mezinárodní veletrh interiérového vybavení, nejnovějších trendů 

domácností a dekorací • Frankfurt nad Mohanem, Německo • 
Messe Frankfurt, tendence.messefrankfurt.com

 DESIGN TOKYO 4. – 6. 7.
 Přední japonský veletrh designových výrobků – 9. ročník • Tokio, 

Japonsko • Reed Exhibitions Japan Ltd., www.designtokyo.jp
 ARCHIDEX 2018 4. – 7. 7.

 Mezinárodní výstava stavebnictví, architektury a interiérového 
designu – 19. ročník • Kuala Lumpur, Malaysia • C.I.S. Network 
SND BHD., archidex.com.my

 KOREA BUILD 2018 5. – 8. 7.
 Veletrh stavebních materiálů a konstrukcí, nábytku a interiérového 

designu • Soul, Jižní Korea • eSang Network, eng.koreabuild.co.kr
 TRENDSET 7. – 9. 7.

 Mezinárodní veletrh trendových produktů z oblasti interiérového 
vybavení a moderního životního stylu • Mnichov, Německo • 
TrendSet GmbH, www.trendset.de

 CBD 2018 8. – 11. 7.
 Mezinárodní veletrh vnitřního vybavení, výzdoby a zařízení pro 

tzv. inteligentní domácnost • Guangzhou, Čína • CBD-IBCTF 
Shanghai, en.cbd-china.com

 SOLEX  10. – 12. 7.
 Letní outdoorová výstava se zaměřením na zahradní nábytek, osvětle-

ní, pergoly a potřeby pro grilování • Birmingham, Velká Británie • 
The Premier Promotions and Exhibitions Limited, www.lofa.co.uk

 FORMÓBILE  10. – 13. 7.
 Mezinárodní veletrh strojů a zařízení pro dřevozpracující a nábyt-

kářský průmysl • Sao Paulo, Brazílie • Informa Exhibitions, www.
formobile.com.br

 KITCHEN, BATH, SAUNA & POOL 10. – 13. 7.
 Mezinárodní výstava zařízení do kuchyní, koupelen, saun a bazénů 

• Teherán, Írán • TITEX, www.titexgroup.com/kbsp-introduction
 WOODEX FOR AFRICA 12. – 13. 7.

 Konference a výstava zaměřená na zpracování dřeva • Johannes-
burg, Jihoafrická republika • Woodex for Africa, EasyClip, www.
woodexforafrica.com

 INDIA MATTRESSTECH EXPO 12. – 14. 7.
 Mezinárodní veletrh technologií a materiálů pro výrobce matrací 

a čalouníky • Chennai, Indie • Unitech Exhibitions Pvt Ltd., www.
indiamattressexpo.com

 MANCHESTER FURNITURE SHOW 15. – 17. 7.
 Přehlídka nejnovějších trendů v oblasti nábytku a nábytkářského 

průmyslu • Manchester, Velká Británie • Clarion Events Company, 
www.manchesterfurnitureshow.com

 HFMSE 2018 18. – 19. 7.
 Přehlídka nábytkových novinek, služeb, vybavení a inovativních 

strojů a technologií pro bytový průmysl • Atlanta, USA • HFMSE, 
LLC, www.hfmse.com

 OFFICE EXPO ASIA 18. – 20. 7.
 Veletrh kancelářského nábytku, vybavení a potřeb pro kanceláře 

• Singapur, Singapur • BIZLINK Exhibition Services Pte Ltd, 
officexpoasia.com

 ESBUILD 2018 18. – 20. 7.
 Veletrh stavebnictví a architektury ze dřeva • Šanghaj, Čína • 

WORLD EXPO (GROUP) Shanghai International Modern Exhibition 
CO., LTD, www.expojc.com

 DECOR + DESIGN 19. – 22. 7.
 Veletrh interiérového designu a vnitřního vybavení. Souběžná výsta-

va: AIFF – Australský mezinárodní veletrh nábytku • Melbourne, 
Austrálie • Informa exhibitions, www.decordesignshow.com.au

 FEI MOBILI 24. – 26. 7.
 Veletrh nábytku • Sao Paulo, Brazílie • Cardoso Almeida Evento, 

www.feimobili.com.br

 ABIMAD 24. – 27. 7.
 Veletrh současného brazilského bytového nábytku • Sao Paulo, 

Brazílie • Associacão Brasileria das Indústrias de Alta Decoracão, 
www.abimad.com.br

 HOMEDEC 27. – 29. 7.
 Výstava interiérových dekorací a designu • Johor Bahru, Malaysia 

• C.I.S. Network SND BHD., www.homedec.com.my
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školy

Romantické spomí-
nanie na vôňu sto-
lárskych dielní, gleja 
a hoblín vyvoláva 
pohľad na nábytok 
„v demonte“, ako je 
s obľubou ponúkaný 
v rýchloprodukčných 

a konzumnozásobovacích, veľkopriesto-
rových a (zdanlivo) pro-klientsky oriento-
vaných marketoch – čiže obchodných 
domoch. A pritom by to mohlo byť také 
jednoduché! Mať nablízku „svojho“ sto-
lára, tesára, nábytkára, ktorý by dokázal 
uživiť seba i svoju dielničku s niekoľkými 
učňami i tovarišmi a jeho dobré meno by 
sa šírilo doďaleka ako dobrý chýr o jeho 
zručnosti a kvalitnom nábytku, ktorý vyrá-
ba na mieru a individuálne pre každého, 
kto sa dostane ako zákazník na jeho ob-
jednávkovú listinu. Rozprávka? Tak sa to 
dnes javí. Ale spomeňme si na časy nie 

tak dávne, keď sme podobné dielničky 
a dielne stolárov obdivovali takmer v kaž-
dom väčšom či menšom meste alebo 
dedine. Áno, rýchla, elektronicky defino-
vaná doba a existencia v globalizovanom 
svete nás doviedla do stavu, keď zohnať 
človeka, aby nám zhotovil policu na mie-
ru, alebo zariadil spálňu či kuchyňu, či 
opravil posteľ, je takmer nemožné. Ale 
skúsme sa opýtať manažérov...
Nebudem plakať nad rozliatym mlie-
kom, lebo úvodné zamyslenie by mohlo 
navodiť dojem, že všetko je zabudnuté, 
stratené, dezorganizované. Našťastie, 
máme hneď niekoľko dobrých dôvodov 
si myslieť, že hore načrtnutý romantic-
ký rozprávkový obrázok pomaly ožíva. 
Presviedčame sa o tom z roka na rok 
pri návšteve stredných odborných škôl 
drevárskych, ktoré sa rok čo rok snažia 
získať ďalších mladých ľudí a presvedčiť 
ich o tom, že vôňa dreva, dotyk s ním 
a tvarovateľnosť vekov je nenahraditeľ-
ná skúsenosť, o ktorú sa oplatí pobiť.

„My sme zvolenskí drevári!“

Napríklad Stredná odborná škola 

drevárska vo Zvolene. Jej začiatky 
siahajú až do roku 1922, keď vznikla 
jej predchodkyňa – jednoročná Štátna 
drevársko-piliarska škola v Liptovskom 
Hrádku. Až v roku 1962 bola Stredná 
priemyselná škola presťahovaná do 
Zvolena. V budove Strednej priemy-
selnej školy strojníckej Zvolen sa za-
čal vyučovať študijný odbor piliarstvo 
a pridružená výroba v dvoch triedach. 
Toľko hovorí história. A mohli by sme 
pokračovať o vode, ktorá pretiekla 
odvtedy dolu Hronom i o nespočítateľ-
nom množstve absolventov, ktorí našli 
uplatnenie všade vo svete drevárskeho 
remesla i technológií. Radšej sa však 
sústreďme na obdobie toť nedávne. 
Napríklad prezentácia usilovnosti a prá-
ce súčasníkov, terajších študentov, ab-
solventov. Spoznáte ich ľahko. Sú hrdí 
na príslušnosť k svojej škole. „My sme 
zvolenskí drevári!“, hovoria o sebe. 
Môžete ich stretnúť na tradičných podu-
jatiach, kde sa z roka na rok prezentujú 
lepšími a lepšími produktmi. Dni otvo-
rených dverí školy „Javor“ usporiadali 
v roku 2017 už po 22. krát. Pravidelne 
informujeme v Drevárskom magazíne  

Premeny dreva – premeny školy

Už niekoľko rokov sa zamestnávatelia sťažujú na nedostatok kvalifikovanej odbornej pracovnej sily. 
V tomto čase viac ako predtým platí tradičné a overené porekadlo: remeslo má zlaté dno. V drevár-
skej a nábytkárskej branži to platí azda dvojnásobne. 

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: archív SOŠD Zvolen

Ing. Pavel Laššák, riaditeľ SOŠ drevárskej vo Zvolene pri otvo-
rení výstavy Záujem o vystavované exponáty prejavili nielen žiaci školy
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o úspechoch študentov v súťaži „Etudy 
z dreva“, v ktorej získavajú popredné 
ocenenia pre mladých dizajnérov a tvor-
cov predmetov z dreva. Mladý tvorca 
v Nitre ich víta každým rokom a aj v tom-
to roku zaujali odbornú porotu výrobky 
– konkrétne stoličky – dvoch študentiek 
„zvolenskej drevárky“. 
Možno majú šťastie na to, že sú vo 
Zvolene. S tým sa dá súhlasiť, pretože 
Zvolen je vnímaný ako hlavné mesto 
lesníctva a drevárstva na Slovensku. 
Ale aj tomu šťastiu treba ísť naproti. 
Samozrejme, opierať sa o tradíciu ne-
stačí. Aj keď umiestnenie školy ju priam 
predurčuje na dokonalú spoluprácu 
s najväčším zamestnávateľom v blízkom 
i širšom okolí. Bučina DDD, spol. s r.o. 
(člen nadnárodnej skupiny Kronospan) 
je dokonalým partnerom pri motivácii 
i výchove odborníkov pre svoje prostre-
die. Kým však mladý človek definitívne 
ukotví svoje predstavy v realite, musí si 
mnoho vecí vyskúšať. Zvolenská drevár-
ka mu to umožňuje aj vďaka dlhoročnej 
spolupráci s Lesníckym a drevárskym 
múzeom vo Zvolene. 

Premeny dreva 2018

V tomto roku sa uskutočnil už jubilejný 
20. ročník výstavy maturitných projek-
tov dizajnérov Strednej odbornej školy 
drevárskej vo Zvolene práve v priesto-
roch Lesníckeho a drevárskeho múzea. 
„Za tie uplynulé dve desiatky rokov sme 
sa snažili aj touto formou prezentácie 
predstaviť širokej verejnosti úroveň ško-
ly, ale hlavne poukázať na tvorivosť jej 
absolventov v spojení s drevom, ako 
hlavným materiálom, ktorý sa používal 
vo všetkých historických obdobiach až 
po súčasnosť pri výrobe nábytku či iných 
doplnkov bývania,“ hovorí o tejto aktivite 
Ing. Pavel Laššák, riaditeľ školy. 
A je to naozaj tak, že pri pohľade na 
nábytok, ktorý je súčasťou nášho kaž-
dodenného života, si väčšina z nás 
možno vôbec neuvedomuje, že za jeho 
súčasnou podobou sa skrývajú stovky 
až tisícky rokov hľadania a realizovania 
najrozmanitejších nápadov technického 

Svoj pôsobivý flexibilný pracovný stôl na 
výstave prezentuje Nikol Hochholczero-
vá, ktorej sa v ňom podarilo dokonale 
uplatniť princíp tzv. „zlatého rezu“. Zdá 
sa, že by si mohol nájsť aj cestu k výrob-
com, pretože svojou jednoduchou, no 
premyslenou konštrukciou vypĺňa dieru 
na trhu s podobnými produktmi

Ďalším pútavým exponátom sú stoličky pod názvom „PABLO“ od Andrey Babeľovej, 
ktorá pretransformovala obrazy od svetoznámeho umelca, maliara Pabla Picassa 
do podoby rozoberateľných študentských stoličiek

Zuzana Chamulová, autorka víťazného 
modelu stoličky s názvom „LONNY“

S odkazom na ľudové tradície a čičmian-
sku architektúru sa predstavuje Lucia 
Ihradská s čajovým stolíkom „ČIMI“
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prevedenia konštrukcie a výzdoby nábyt-
ku. Jeho tvorcovia sa vždy snažili v sú-
lade s dobovými štýlovými i praktickými 
požiadavkami vytvoriť maximálne účelný, 
no zároveň estetický nábytok. Je teda na 
mieste otázka, či je z hľadiska funkčnos-
ti, použiteľnosti materiálov a dizajnových 
trendov, či je vôbec možné, aby bol ná-
bytok naďalej vyrábaný z takých tradič-
ných materiálov, ako je drevo a zároveň 
spĺňal súčasné požiadavky na módnosť 
a modernosť. Odpoveďou môžu byť aj 
exponáty, ktoré sme na tohtoročnej ver-
nisáži mohli vidieť. Aj keď z hľadiska ne-
ustále sa zrýchľujúceho životného tempa 
sa stalo masívne drevo postupom času 
nepraktické a čoraz viac uprednostňu-
jeme lacnejšie a na údržbu ľahšie ma-
teriály. V posledných rokoch nás viac 
ako drevo lákajú hlavne plasty alebo iné 
moderné materiály, ktoré sa na drevo len 
podobajú. Je preto žiaduce, aby na náš 
trh vstúpili vo väčšej miere výrobky, ktoré 
v sebe budú spájať tradíciu, prírodné ma-
teriály, modernosť aj funkčnosť zároveň. 
Tento trend si ale vyžaduje odborníkov, 
dizajnérov, konštruktérov a samotných 
výrobcov nábytku – stolárov, ktorí rozu-
mejú materiálom, medzi nimi aj drevu, 
z ktorého vďaka vlastnému estetickému 
cíteniu, kreativite a zmyslu pre detail 
a s využitím jeho vlastností môžu potom 
samotnému nábytku vdýchnuť silnú 
emóciu. 
„Podpora kreativity by mala byť nevy-
hnutnou súčasťou vzdelávania na každej 
škole. Ak študent na niečom pracuje, 

prípadne niečo tvorí, dáva do toho svoje 
myšlienky, pocity a nápady. No a práve 
vďaka podpore kreativity sa potom žia-
kom otvárajú možnosti na zlepšenie ich 
tvorivého myslenia, fantázie, ale naprí-
klad aj tímovej práce a zodpovednosti,“ 
tvrdí Ing. Pavel Laššák. Práce „jeho“ 
študentov mu dávajú za pravdu. 
Pozornosť upútala stolička s názvom 
„LONNY“ od Zuzany Chamulovej, ktorá 
získala 1. miesto na celoštátnej výstave 
Stredných odborných škôl „Mladý tvor-
ca 2018“ v Nitre v kategórii „drevárstvo“ 
a 3. miesto v súťaži Študentskej vyso-
koškolskej odbornej činnosti v kategó-
rii „stredných škôl“, ktorú organizovala 
Drevárska fakulta Technickej univerzity 
vo Zvolene. Stolička „LONNY“ zaujme 
drevenými ohorenými dielcami zaliatymi 
transparentnou živicou. 
S odkazom na ľudové tradície a čičmian-
sku architektúru sa predstavuje Lucia 
Ihradská s čajovým stolíkom „ČIMI“. 
Lucia získala so svojím „ČIMI“ stolíkom 
2. miesto v krajskom kole Stredoškolskej 
odbornej činnosti v kategórii „umenie“ 
a postúpila so svojou prácou do celoštát-
neho kola Stredoškolskej odbornej čin-
nosti. 
Ďalším pútavým exponátom sú stoličky 
pod názvom „PABLO“ od Andrey Babe-
ľovej, ktorá pretransformovala obrazy od 
svetoznámeho umelca, maliara Pabla 
Picassa do podoby rozoberateľných štu-
dentských stoličiek. Jej stoličky zaujali 
hodnotiacu porotu a získali taktiež oce-
nenie na výstave „Mladý tvorca 2018“ 

v Nitre v kategórii „umelecké spracova-
nie dreva“. 
Svoj pôsobivý flexibilný pracovný stôl na 
výstave prezentuje Nikol Hochholczero-
vá, ktorej sa v ňom podarilo dokonale 
uplatniť princíp tzv. „zlatého rezu“. Zdá 
sa, že by si mohol nájsť aj cestu k výrob-
com, pretože svojou jednoduchou, no 
premyslenou konštrukciou vypĺňa dieru 
na trhu s podobnými produktmi. 
Neslobodno však zabudnúť na obetavosť 
i oduševnenosť pedagógov, ktorí sa štu-
dentom intenzívne venujú. Úspech je ná-
kazlivý a zdieľaná radosť je dvojnásobná 
radosť. Odborným konzultantom vysta-
vovaných prác boli Ivana Chovancová, 
ktorá je zároveň aj triednou učiteľkou tej-
to maturitnej triedy, Jiří Dvořáček, Jozef 
Vaník, Milan Hucovci a Štefan Šupauer, 
ktorí priviedli tohtoročných maturantov 
k úspešným obhajobám a realizáciám 
ich maturitných prác. Zhodou okolností 
sú to v tomto ročníku, až na jednu vý-
nimku, všetko mladé dámy – dizajnérky.
Premeny dreva dokumentujú aj preme-
ny školy. Škola v aktuálnom školskom 
roku oslavuje 95. rokov svojej exis-
tencie a z toho 20 rokov spolupracuje 
s Lesníckym a drevárskym múzeom vo 
Zvolene. Rozprávka by mohla nado-
budnúť reálne kontúry, potrebuje ešte 
maličkosť – zrejme premenu myslenia 
nielen detí, ale aj rodičov, ktorí by mohli 
kreativitu svojich ratolestí podporiť. Veď 
šikovné ruky a bystrá hlava predurčujú 
k tomu, aby remeslo znovu našlo svoje 
zlaté dno.

Tohtoroční maturanti SOŠ drevárskej vo Zvolene so zameraním na dizajn a tvorbu nábytku
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Do šiestich vysokoškolských sekcií pri-
hlásili 52 prác, z nich získali Študenti 
Technickej univerzity  Zvolen 13 cien. 
Z Českej republiky získala cenu Univer-

zita Pardubice a Univerzita Tomáše Bati 
Zlín, zo Slovenska Žilinská univerzita, 
z Poľska SGGW Varšava.
Ročným predplatným odborného časo-
pisu na podporu drevárskej a nábytkár-
skej výroby Drevársky magazín boli 
ocenení predovšetkým študenti, ktorých 
téma práce sa zaoberala drevom, jeho 
spracovaním, či reálnym využitím v praxi. 
Predplatné potešilo 21 študentov.
Cenu dekana DF získal študent Tech-
nickej univerzity Zvolen Juraj Štubňa za 
prácu Mechanické skúšky rybinových 
spojov. Zadaním práce bolo popísať 

možnosti výroby drevených rybinových 
spojov na CNC obrábacom centre, vy-
tvoriť takýto spoj v programe CAD a sna-
žiť sa preukázať, že tieto spoje dokážu 
nahradiť oceľové prvky. Práca navrhla 
meranie pevnosti konkrétneho rybino-
vého spoja a porovnať ho so spojom 
s oceľovými uholníkmi. Čiastkovým cie-
ľom bolo popísanie vybraného stroja, na 
ktorom boli vzorky na výskum urobené. 
Nasledovala obhajoba, ako urobiť pev-
nostné skúšky na vytvorenom drevenom 
spoji, ich vyhodnotenie a porovnanie so 
spojom s uholníkom.

Vyhodnotili 59. ročník ŠVOČ 
na Drevárskej fakulte TU Zvolen

Tradičná súťaž a obhajoby študentských prác prihlásených do 59. 
ročníka ŠVOČ na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen 
priniesla viacero námetov pre praktické využitie. Prihlásených 59 
prác zaradili do siedmich sekcií. Slávnostná konferencia sa uskutoč-
nila 10. mája 2018. K súťažiacim sa prihovoril dekan DF prof. Ing. 
Ján Sedliačik, PhD. Podklady pre podrobné vyhodnotenie podľa 
sekcií pripravila predsedníčka Rady ŠVOČ doc. Ing. Iveta Čabalová, 
PhD. Študenti potom obhajovali svoje práce. Zapojilo sa 7 univerzít 
z piatich krajín.

Z podkladov Rady ŠVOČ spracoval 
Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív DF TU Zvolen

Cenu dekana DF TU Zvolen prof. Ing. Já-
na Sedliačika, PhD. získal Juraj Štubňa. 
V strede predsedníčka Rady ŠVOČ doc. 
Ing. Iveta Čabalová, PhD. Ceny ŠVOČ pre najlepších v Doktorandskej sekcii
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Oficiálne výsledky 59. ročníka 
medzinárodnej konferencie 
ŠVOČ

Doktorandská sekcia prebiehala v an-
gličtine, predsedom hodnotiacej komi-
sie bol doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. 
et PhD. Finančné ceny získali:
1. Monika Marchwicka – SGGW Varša-

va (Poľsko)
2. Mostafizur Rahman – Univerzita Par-

dubice (ČR)
3. Barbara Falatová – TU Zvolen
Technologicko-technická sekcia, prá-
ce hodnotila komisia vedená Ing. Jánom 
Iždinským, PhD.
1. Barbora Slováčková, Barbora Tatar-

ková a Dominika Ručková – TU Zvolen
2. Andrej Janeka – TU Zvolen
3. Ksawery Drywień – SGGW Varšava 

(Poľsko)
Umelecko-dizajnérska sekcia – hod-
notiacu komisiu viedol prof. Ing. Štefan 
Schneider, PhD.
1. Vladimíra Voskárová, Jakub Cvitkovič, 

Peter Kortiš – TU Zvolen
2. Richard Sekerák – TU Zvolen
3. Peter Kortiš – TU Zvolen
Sekcia marketingu, obchodu a ino-
vačného manažmentu, hodnotila ko-
misia pod vedením Ing. Vladimíra Kapu-
tu, PhD. 
1. Terézia Novodomcová – TU Zvolen
2. Jakub Šajtroch – TU Zvolen
3. Miloš Krššák – TU Zvolen
Sekcia ekonomiky a manažmentu 
podnikov, hodnotenie komisiou, ktorú 
viedla doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.
1. Monika Škultétyová – TU Zvolen
2. Lucie Mikelová, Eliška Zapletalíková 

– UTB Zlín

3. Martina Krahulcová – TU Zvolen
Sekcia protipožiarnej ochrany a bez-
pečnosti, hodnotenie komisiou pod ve-
dením prof. RNDr. Danice Kačíkovej, 
PhD.
1. Juraj Pollák – Žilinská univerzita
2. Bianka Santorisová – TU Zvolen
3. Miroslava Smolárová – TU Zvolen
Stredoškolská sekcia, predseda hod-
notiacej komisie Ing. Richard Kminiak, 
PhD. V rámci sekcie hodnotili 7 prác 
z troch stredných škôl v SR. 
1. Daniel Fečo – SOU sv. J. Robotníka 

Žilina
2. Tomáš Biely – SSUŠ Zvolen
3. Zuzana Chamulová – SOŠ drevárska 

Zvolen
Okrem Ceny dekana DF a oficiálnych 
hodnotení udelili ešte ďalšie ceny. 
Cena ZSVTS pre študentov TU Zvolen 
Vladimíru Voskárovú, Jakuba Cvitkoviča 
a Petra Kortiša za prácu Hmyzie hotely. 

Cieľom práce bolo navrhnúť exteriérové 
prvky vo forme hmyzích hotelov. Prvky 
umiestnia v lokalitách zvolenských sídlisk 
Zlatý potok a Zvolen – Západ. Hmyzie 
hotely majú primárnu funkciu informova-
nia verejnosti o hmyze v meste ako inšpi-
ráciu pre možné realizácie v záhradách, 
sekundárne ako druh obydlia určený 
pre hmyz. Cenu KPO udelili v Sekcii 
protipožiarna ochrana a bezpečnosť 
Matúšovi Strapákovi a Jane Michalkovej 
zo Žilinskej univerzity za Povodňové za-
bezpečenie obce Záhorská Ves.
Úroveň prihlásených prác a ich obhajo-
ba pred hodnotiacou komisiou zvýrazni-
la trendy riešenia aktuálne pre odvetvia 
spracovania dreva. Práce zvolenských 
študentov predstihli úroveň poslucháčov 
zo zahraničných univerzít. Potvrdili, že 
konzultácie s predstaviteľmi z výrobnej 
sféry prispeli k obohateniu celkových 
cieľov.

Ocenení študenti v Stredoškolskej sekcii

http://www.ohra.cz
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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

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

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

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

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

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

e-mail: kosice@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

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

twd SK, s.r.o.

twd CZ, s.r.o.
Velká Dlážka 2848/40

750 02 Přerov
tel. CZ: 

+420 737 272 922-3
tel. SK: 

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

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

si môžete kúpiť 
vo vybraných špecializovaných predajniach 

uvedených v adresári

INTEA SERVICE s.r.o.
769 01 Holešov

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

e-mail: in1@intea-service.cz

výhradní dovozce pro ČR:
Kolpa, 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
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nabudúce, redakčný servis

Petr Syrovátka, ktorý tento rok v októbri 
oslávi šesťdesiatku, rozbehol svoju firmu 
v Dolnej Cerekvi v roku 1994 po tom, 
čo sa vrátil zo „skusov“ v Rakúsku, kde 
od decembra 1989 pracoval na rôznych 
pozíciách v nábytkárskej firme Eglau. 
Tam si osvojil nielen cenné skúsenosti 
z výroby, ale naučil sa aj hlavným zása-
dám podnikania v trhovej ekonomike. 
O tom, čo sa odvtedy v jeho živote zme-
nilo, vás poinformujeme v nadchádzajú-
com vydaní Drevárskeho magazínu.

Spoločnosť Serafin Campestrini s.r.o. 
(SECA) vyrába od minulého roka vo 
svojom závode vo východočeskom 
Borohrádku okrem paluboviek aj celo-
drevené podlahy FEEL WOOD, ktoré 
možno aplikovať i na podlahové vykuro-
vanie. V súčasnej dobe rozšírila ponuku 
drevených podláh v oblasti podlahového 
vykurovania aj o suchý systém poklád-
ky, ktorý predstavíme v budúcom vydaní 
Drevárskeho magazínu.Foto: Ing. František Novák

Bezplatnú riadkovú inzerciu (nekomerčného charakteru) v rubrike 

BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Zvýhodnené predplatné časopisu Drevársky magazín si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Objednávka predplatného

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

Predplatné časopisu Drevársky magazín 

@
web
fax

Bezplatná riadková inzercia – BURZA DM 

Bezplatné zverejnenie vašej požiadavky na voľné pracovné miesta 

v rubrike BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Ponuka a dopyt voľných pracovných miest – 
BURZA DM 
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