
www.drevmag.com

 c
en

a
 5

9
,-

 K
č

Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby

20
. r

oč
ní

k 
•

 č
ís

lo
 1

-2
/2

01
9  

www.drevmag.com

http://www.vll.cz


Pohodlný přístup z kteréhokoliv zařízení

Snadná on-line registrace

Rychlé vyhledávání s našeptávačem

Parametrické filtrování v produktových kategoriích

Snadná práce s více košíky 

Přehledná práce s dokumenty 

a mnohem více ...

www.demos24plus.com

Otevřete bránu do světa nábytku

Nový portál Démos24Plus

http://www.demos24plus.com


DM 1-2/2019 3

editorial

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Život je krásny...

Život – je krásny, je krátky, je neopakovateľný, má však pokračovanie. Tak som 
uzavrel svoje medziročné uvažovanie a moju motiváciu pre nový rok.

V roku minulom sme sa stretli s množstvom príjemných a radostných dní. Boli aj 
chvíle, ktoré nás nepotešili. Práve pre túto pestrosť je život krásny, lebo vďaka 
tým zlým časom viac prežívame krásne chvíle. Tak tomu bolo aj v našej drevárskej 
a nábytkárskej branži. Nie, nejdem v týchto pár riadkoch bilancovať a dokonca 
ani nejdem plánovať. To sme robili pri iných príležitostiach, napríklad Zväz spra-
covateľov dreva SR na svojom Valnom zhromaždení na Štrbskom Plese v závere 
minulého roka. Prezradím len krátko – veľa sa podarilo, veci sa vďaka nášmu 
neustávajúcemu snaženiu posúvajú k lepšiemu. Tempo zmien je však neakcep-
tovateľne pomalé a zmeny v spoločenskej morálke vedúce k uznávania hodnej 
forme vládnutia sú nebadateľné.

Dnes by som však chcel inšpirovať nás všetkých k tomu, aby sme prežívali rok 2019 v tvorivej atmosfére a aby sme sa 
z toho, čo sme dosiahli a budeme dosahovať, tešili. Napriek tomu, že prežívame ekonomicky asi najlepšie obdobie v histórii 
našich národov, tak sa mi zdá, že sme vnútorne nespokojní a chýba nám viacej vzájomnej empatie a radosti, ktorú by sme 
prežívali dovnútra, ale vysielali aj navonok. Hlavne v tomto by sme sa mali zlepšiť prirodzene, bez hranej asertivity. U mňa 
to funguje vtedy, keď si uvedomím, čo všetko krásne mi život prináša. Nezveličujem a netrápim sa so starosťami, ktoré 
k životu prirodzene patria. Neženiem sa za veľkým cieľmi, aj keď ciele samozrejme mám. Som však šťastný aj z postupných 
a menších výsledkov, ktoré nás vedú k zásadnému úspechu.

K tomu všetkému si uvedomujem, že hoci môj profesijný život už má svoj horizont, tak celé to snaženie má význam, lebo 
má pokračovanie – v našich deťoch, v našich vnúčatách, v našich mladších kolegoch. A práve pre úsmevnú a úspešnú 
odovzdávku štafetového kolíka treba plodne využiť každý deň strávený v pohode. Vtedy sa výsledky určite dostavia.

K tomu vám všetkým prajem, milé kolegyne a kolegovia, vážení čitatelia Drevárskeho / Dřevařského magazínu – veľa zdravia, 
veľa síl a veľa spokojnosti vo vašom vnútri, ale aj na vašej tvári.

Ing. Igor Patráš
prezident Zväzu spracovateľov dreva SR

http://www.zsdsr.sk
http://www.ohra.cz
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Aj v kúpeľni vyzerá SPACE TOWER veľmi dobre  
a navyše je aj praktický

Pri dizajnovom variante LEGRABOX free  so zá-
suvnými prvkami zo skla vzniká ľahký a otvorený 
celkový   vzhľad   –   pre   optimálny   prehľad   v 
uložených  zásobách

Potravinová skriňa ponúkajúca veľa 
odkladacieho priestoru, ktorého 
vnútro je možné flexibilne zostaviť a 
ktorý  umožňuje   pohodlný   prístup  
k uloženým zásobám zo všetkých 
strán – to je SPACE TOWER od firmy 
Blum. Skriňa na zásoby je k dispozícii 
v rôznych dizajnových variantách – 
napr. LEGRABOX free. Ten umožňuje 
voľný pohľad zo všetkých strán. Pri 
čelách bez úchytov sú obzvlášť 
praktické obidve podpory otvárania 
značky Blum – mechanická a 
elektrická.

Praktická skriňa na zásoby SPACE 
TOWER od firmy Blum – s dvierkami a 
flexibilne zostaviteľnými vnútornými vý-
suvmi – sa dá vyrobiť v ľubovoľnej výške, 
šírke a hĺbke. Pri SPACE TOWER sú možné 
všetky kovania zo štandardného 
programu TANDEMBOX, osvedčeného 
výsuvného systému Blum alebo 
LEGRABOX, systému boxov s rovnými 
stenami bokov. To zaisťuje jednotný 
dizajn v celom obytnom priestore a 
súčasne ponúka veľa možností pri 
individuálnom plánovaní vnútra skrine. 
Výhodou  dizajnového variantu LEGRABOX 
free so zásuvnými prvkami zo skla je ľahký 
a otvorený celkový vzhľad umožňujúci 
lepší prehľad v uložených zásobách. 

Poriadok, stabilita a pohodlie
v každom výsuve
Bezpečnú   stabilitu   vo   vnútri   výsuvov 
poskytujú flexibilné deliace systémy, ako 
sú AMBIA-LINE alebo ORGA-LINE. Vďaka 
úplnému  výsuvu  je  vždy  možný  dobrý 
prehľad   a  priamy  prístup   k  uloženým 
zásobám – a síce z troch strán a zhora.

SPACE TOWER, potravinovú skriňu od firmy Blum, je možné naplánovať v ľubovoľnej výške, šírke a hĺbke – 
individuálne podľa potrieb používateľa

SPACE TOWER 
skriňa spĺňajúca najvyššie nároky 
Voliteľná výška, šírka a hĺbka s pohodlným prístupom z 3 strán

Obzvlášť praktické: aby ste mohli vybrať 
určitý uložený predmet, stačí pohnúť 
želaným výsuvom. Až o 55 percent viac 
úložného priestoru vytvárajú aj vyššie 
bočné steny. Každý jednotlivý vnútorný 
výsuv skrine SPACE TOWER je možné 
zaťažiť až 70 kg. Vďaka tlmeniu 
BLUMOTION  sa  výsuvy   zatvárajú   vždy

jemne a potichu. O komfort pri otváraní 
vnútorných výsuvov sa navyše stará 
SERVO-DRIVE, elektrická podpora 
otvárania značky Blum. Bezúchytové 
dvere potravinovej skrine sa dajú vďaka 
systému TIP-ON, mechanickému varian-
tu otvárania, taktiež ľahko otvoriť 
jemným zatlačením.
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Pozývame vás vyskúšať aj ďalšie výrobky do nášho stánku na výstavu
Nábytok a bývanie v Nitre od 5. do 10. marca 2019, v pavilóne M4

http://www.blum.com
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Slabá místa izolačních skel

V minulém vydání DM jsme s Michalem Bílkem ze společnosti 
Energy IN s.r.o. detailně rozebrali problematiku zvukového útlumu 
oken. V tomto dílu se zaměříme na známé i méně známé slabiny 
izolačních skel, s nimiž se v praxi bohužel vždy nepočítá a ani se 
o nich veřejně příliš nehovoří. Přitom často mají zásadní vliv na 
funkci oken jako celku, a proto mohou být důvodem rozčarování 
zákazníků a následným zdrojem reklamací. Téma souvisí s naším 
seriálem o izolačních sklech, uveřejněným v DM 7-8, 9 a 10/2018.

Autor: Radomír Čapka s využitím technických 
informací Energy IN s.r.o.

Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv autora a Energy IN

Únik plynu a deformace 
odrazu

Unikání inertních plynů (Argon, Krypton, 
Xenon) z meziskelního prostoru izolač-
ních skel není nijak nové ani neznámé 
téma. Méně známé mezi výrobci oken 
jsou ale skutečnosti, které k těmto úni-
kům vedou, a nejsou tudíž vždy dosta-
tečně řešena opatření, díky kterým by 
bylo možné tyto úniky výrazně omezit.
Hlavní vliv na postupný únik plynů mají 
netěsnosti mezi skly a distančními rá-
mečky. A to přesto, že při výrobě jsou 
komory izolačních skel hermeticky uza-
vřeny, aby z nich plyn neunikal. Jak tedy 

tyto netěsnosti vznikají? Hlavně vlivem 
permanentního namáhání těsnicích ma-
teriálů, často až za hranicí únosnosti. 
V létě se plyn vlivem oslunění v komoře 
ohřívá, tím zvětšuje svůj objem a roste 
jeho tlak a izolační skla se díky tomu 
nafukují. Viditelně se to projevuje na 
velkých prosklených plochách zkres-
leným odrazem. Michal Bílek k tomu 
říká: „Bohužel hlavní vinu mají samotní 
výrobci izolačních skel, kteří doprostřed 
trojskel dávají levná neodbarvená skla, 
která více absorbují sluneční energii, 
čímž se zahřívají (až k 60 °C), a tím 
ohřívají i plyn. A pokud svítí slunce jen 
na část plochy zasklení, vzniká v pro-
středním skle díky velkému rozdílu teplot 
výrazné pnutí, takže pak často i samo-
volně praskne. Řešením je používat do-
prostřed trojskel buď dražší odbarvená 
skla (při stejných podmínkách se ohřejí 
jen ke 40 °C), nebo lépe namísto skla 
použít průhlednou fólii. Jednak u ní ne-
hrozí žádné riziko samovolného prask-
nutí při částečném oslunění, ale hlavně 

absorbuje ještě méně sluneční energie 
než odbarvené sklo (při stejných pod-
mínkách se ohřeje jen na 30 °C), tedy 
přispívá i k menšímu rozpínání plynu.“
Dalším zdrojem problému jsou dnes 
hodně žádané tmavé rámečky. „Jeden 
metr osluněného černého rámečku o tl. 
18 mm vytápí komoru výkonem až 14 W. 
U běžně velkých trojskel dopadají paprs-
ky na cca 2 m délky rámečku, avšak do 
obou komor, takže černý rámeček před-
stavuje srovnatelný topný výkon, jako má 
asi 1 m2 levného neodbarveného skla 
umístěného uprostřed,“ doplňuje Michal 
Bílek s tím, že v zimě, když slunce ne-
svítí, jsou skla naopak prohnutá dovnitř, 
protože plyn je studený a jeho objem je 
tedy mnohem menší. „Když ale slunce 
vyjde, sklo se nafoukne. Tímto velmi 
častým prohýbáním skel na obě strany 
dochází k namáhání těsnění u rámečků, 
a přestože jej tvoří trvale pružný butylový 
tmel, plyn z komory uniká. Výsledek se 
obvykle projeví až po letech – tedy po 
záruce – nejčastěji v zimě, kdy se tabule 
k sobě přiblíží natolik, že izolační schop-
nost je uprostřed plochy výrazně nižší 
než jinde. A pokud se plyn nedoplní, 
tak po čase se tabule opřou o sebe, až 
jedna z nich většinou praskne.“ 
Protože výrobci izolačních skel nebyli 
schopni zajistit, aby jim z izolačního skla 
plyn neunikal, schválili si normu, která 
únik plynu povoluje, takže dnes je jako 
„standardní výrobek“ akceptované izo-
lační sklo s úbytkem plynu 1 % ročně.
U vícekomorových řešení, tvořených 

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Zkreslený odraz na velké prosklené plo-
še vlivem prohýbání skleněných tabulí

Prohýbání skel vlivem ohřívání a ochla-
zování plynu v meziskelním prostoru



DM 1-2/2019 7

materiály

pouze skly (trojskla a čtyřskla), je nejví-
ce namáhaná venkovní komora, kde je 
rozdíl teplot i tlaku vždy větší, než v ko-
moře nejblíže interiéru. Čím je butyl od 
průhybů skel namáhán více, tím rychleji 
plyn uniká. I proto se čtyřskla standard-
ně nevyrábějí. Jejich schopnost udržet 
plyn ve vnější komoře je příliš malá. 
Izolační skla s fóliemi jsou technicky do-
konalejší. A to jednak díky již zmíněnému 
menšímu zahřívání při oslunění, ale i pro-
to, že všechny komory jsou navíc díky 
malé dírce ve foliích tlakově propojené, 
takže narůstající tlak ve vnější komoře se 
postupně vyrovnává s tlakem v ostatních 
komorách. Nafukování a sfukování skel 
se buď neděje vůbec, nebo s výrazně 
menší intenzitou. Tím se i butylové těs-
nění nenamáhá tolik a plyn tolik neuniká, 
jako když je zasklení tvořeno pouze skly.
„Dnes už ale existuje řešení i pro troj-

sklo, které zajišťuje propojení obou 
komor. Díky speciálnímu rámečku, do 
kterého je prostřední sklo pouze vlo-
žené, se pak i trojsklo chová podobně 
jako sklo s fólií. Bohužel využití tohoto 
speciálního rámečku je zatím pro větši-
nu výrobců nedostupné – vyžaduje totiž 
koupi velmi drahého zařízení, které au-
tomaticky nasazuje na prostřední sklo 
rámeček a opatřuje je butylem a pak 
takto připravený soubor kompletuje 
s oběma krajními skly zcela bez zásahu 
člověka. Standardní postup, kdy se na 
rámeček nanese butyl a pak se ručně 
na lince přikládá na krajní sklo, by totiž 
byl, pokud by v rámečku již bylo vložené 
tenké sklo 2 mm, velmi nebezpečný,“ 
dodává Michal Bílek.

Tepelný most u okraje

U rámečků, resp. u okrajů skel se ještě 
chvíli zdržíme, protože tvoří další slabinu, 
která má vliv na vlastnosti celého okna. 
Kromě distančního rámečku je okraj 
tvořen i obvodovým tmelem, který pev-
ně a trvale fixuje skla k sobě. Oba tyto 
komponenty jsou totiž tepelně mnohem 
vodivější než plynem naplněné komory 
i než rámy oken a de facto tvoří celoob-
vodový tepelný most. A protože i samot-
né sklo je dobrý tepelný vodič, ovlivňuje 
zvýšený prostup tepla u okraje i docela 

velkou plochu zasklení – až 10 cm od 
kraje – což může představovat význam-
ný podíl plochy, zvláště u menších oken. 
Pro okrajové podmínky používají oknaři 
řecké písmeno Ψ („psí“) a při výpočtech 
jej většina z nich rozhodně nezanedbá-
vá, protože dokáže ovlivnit výsledné pa-
rametry celého okna až o 0,2 W/m2K. 
Tedy dosti významně.
Výrobci rámečků se snaží vyvíjet řeše-
ní, které by únik tepla okrajem zasklení 
snížilo, ale nemohu se soustředit jen 
na izolační účinek, protože musí brát 
v potaz i mechanické vlastnosti, které 
mají zase dopad na případný únik plynu. 
Dnes je na trhu tak velké množství typů 
rámečků, že jít do hloubky a popsat vše 
podrobně, by vydalo na samostatný člá-
nek. Proto se pokusíme problematiku 
maximálně zjednodušit. 
Tabulka 1 porovnává běžně používané 
rámečky ze dvou hledisek – rozdílu te-
pelné roztažnosti oproti sklu a prostupu 
tepla. Čím je roztažnost rámečku oproti 
sklu větší, tím více se v zimě a v létě 
namáhá butylový tmel a tím větší je riziko 
úniku plynu. Tabulku komentuje Michal 
Bílek: „L-value vyjadřuje koeficient line-
árního prostupu tepla (a je to ekvivalent-
ní srovnávací hodnota). Čím je menší, 
tím lépe okraj izoluje. I když nejlépe izo-
luje plastový, jeho tepelná roztažnost je 
vůči sklu natolik rozdílná, že se výrobci  

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Rámeček
„L-value 
W/m/K“

Tepelná roztažnost 
oproti sklu

Rizika při použití 
s trojsklem

Hliníkový 1,97 2,54x větší Velké riziko kondenzátu

Ocelový 1,35 1,44x větší Zvýšené riziko kondenzátu

Nerezový 0,38 1,41x větší

Kompozitový 0,28 3,34x větší Zvýšené riziko úniku plynu

Plastový 0,22 8,21x větší Velké riziko úniku plynu

Tabulka 1 Porovnání vlastností distančních rámečků

U vícekomorových řešení tvořených pou-
ze skly je nejvíce namáhaná venkovní 
komora

U izolačních skel s fóliemi k prohýbání 
tabulí nedochází buď vůbec, nebo s vý-
razně menší intenzitou

Distanční rámeček pro vložení prostředního skla. Takové trojsklo se pak chová 
podobně jako dvojsklo s fólií
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‚teplých‘ rámečků dnes soustředí radě-
ji na kompozity nebo jejich kombinaci 
s tenkostěnným nerezem.“
Jako poslední je mezi dvě skla aplikován 
celoobvodový tmel, který po zatvrdnu-
tí drží tabule u sebe, aby se v létě vli-
vem velkých tlaků od sebe neodtrhly. 
Používají se k tomu 4 materiály – viz. 
tabulka 2. Výška tmelu bývá od 3 do 
10 mm (podle požadavku na pevnost), 
proto ovlivňuje vlastnosti okraje izolační-
ho skla mnohdy více, než 6 mm vysoký 

rámeček, a je tedy i u něj velmi důležité, 
jaké má izolační vlastnosti. Nejlépe izo-
lující Hotmelt má však nejhorší mecha-
nické vlastnosti, takže je třeba chybějící 
pevnost nahnat větší výškou, která pak 
zase přenáší více tepla. Navíc má nej-
menší teplotní odolnost. Proto se častěji 
používají ostatní tmely, které lze díky je-
jich větší pevnosti aplikovat v menších 
výškách, protože čím je tmelení nižší, 
tím hlouběji se hůře izolující okraj skla 
může schovat v zasklívací polodrážce 
rámu okna, který přece jen izoluje lépe. 
V posledních letech se ale objevují tech-
nická řešení, která nejen že zamezují 
úniku plynu, ale hlavně velmi významně 
zlepšují tepelné vlastnosti u okrajů za-
sklení (viz obrázky rámečků).

Obvodový 
tmel

Tepelná
 vodivost

Polyuretan 0,4 W/m/K

Polysulfid 0,4 W/m/K

Silikon 0,3 W/m/K

Hotmelt 0,25 W/m/K

Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9
Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9

Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9

Tabulka 2 Tepelná vodivost obvodových 
tmelů

Fólie v rámečku. Díky drážce v rámečku je 
kloub přemístěn až do obvodového tmelu. 
Butyl není namáhán. Testy potvrdily nu-
lový únik plynu a tedy i správnost řešení

Rámeček s proměnlivou tloušť-
kou. Distanční rámeček měnící 
svoji tloušťku dle tlaku plynu. 
Také bez úniku. Bonusem je ne-
zkreslený odraz. Delší zkosení 
hran rámečku umožňuje dávat 
tmel pouze do jeho okrajů

Přerušený tepelný most + Ug. V prostřed-
ní komoře není rámeček vůbec, tepelný 
most je přerušený. Statiku zajišťuje tlak 
plynu, který mění i tloušťku izolačního 
skla. Díky třem komorám je Ug ≈ 0,35 
W/m2K
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Formátovací pila Concept 350

Obchodní společnost BRAZ Technologie, s.r.o. představuje nový pohled na formátování plošného 
materiálu od italského výrobce Fimal. Formátovací pila Concept 350 ponechá možnost práce tra-
dičním způsobem avšak mnohem efektivněji. Kompaktní rozměry ušetří místo a integrované výhody 
nářezového centra vás posunou o významný krok vpřed.

Základem stroje je mohutná svařo-
vaná ocelová konstrukce, zaručující 
tuhost celé konstrukce a umožňující 
za pomoci přítlačného trámce a NC 
řízení formátovací jednotky dosáhnout 
úplnou přesnost a vzájemnou kolmost 
všech řezů jak při samotném čistém 
formátování tak i při rozřezávání desek 
na pásy či podélném rozmítání a krá-
cení masivu.
Koncepce stroje je k dispozici ve 
třech verzích s různou délkou řezu: 
2600 mm, 3200 mm nebo 3800 mm. 
Stroj se vyznačuje vysokou bezpečností 
díky přítlačnému trámci po celé délce 
řezu a zároveň zajišťuje vysokou stabili-
tu dílce s použitím optimálního přítlaku. 
Ideální je i na formátování nerovného, 
zvlněného tenkého materiálu a nestan-
dardně tenkých materiálů, kde eliminu-
je riziko pořezání. Jako všechny formá-
tovací pily i Concept 350 disponuje 
možností naklápění pilového kotouče. 
Kotouč se naklání automaticky od 
0 do 46° s nastavením na ovládacím 
panelu a digitálním odečtem hodnot. 
Přesah pilového kotouče při 90° je 
80 mm a při náklonu 45° je 50 mm. 

Hřídel pilové jednotky je dimenzovaný 
standardně pro nástroj o průměru 300 
nebo 350 mm na základě druhu řeza-
ného materiálu a je poháněn motorem 
o výkonu 5,5 kW. 
Pohyblivý ovládací panel uložený na 
podstavci je lehce přemístitelný do 
každé pracovní oblasti na přední nebo 
zadní straně stroje. Vybavený je P.L.C. 
s pamětí až 250 programů, ovládáním 
3 os s nezávislým displejem pro zadní 
dorazy a sklon pilového kotouče. Na 
ovládacím panelu se nachází nouzové 
tlačítko, tlačítko start, polohování os, 
přepínání funkcí drážkování, řezání 
s předřezem a řezání bez předřezu. 
Je zde i potenciometr pro nastavování 
rychlosti pilového vozíku, který může 
jezdit rychlostí až 40 m/min., což je 
rychlost několikanásobně vyšší než při 
pořezu na standardní formátovací pile 
s ručním posuvem. Ovládací panel 
může být též osazen 8´´ dotyko-
vou obrazovkou s možností tvorby, 
úpravy a importu (přes USB port) 
nářezových plánů s pamětí 255 pozic 
s grafickou vizualizací procesu řezání 
na obrazovce s barevným odlišením 
jednotlivých dílců podle jejich statusu.
Stroj je vybaven pevným teleskopickým 
pravítkem na předním formátovacím 

stole až do 2400 mm 

(3200 mm volitelně) se dvěmi me-
chanickými dorazy, nainstalovaný na 
velkém stole čímž získáme dostačující 
podpěru pro celý dřevotřískový formát 
při jeho minimálním ořezávání. Pravítko 
je vybavené ergonomicky umístěnou 
numerickou odečtovou stupnicí. Pro zá-
kazníky s požadavky na vyšší digitalizaci 
mohou být dorazy vybavené digitálním 
displejem zobrazení hodnot. Pro rychlé 
a zároveň velice přesné formátování je 
stroj vybaven zadním formátovacím sto-
lem s elektromotoricky posuvným NC ří-
zeným dorazem s funkcí automatického 
překlápění pro ještě výraznější úsporu 
pracovního prostoru. Pracovní dosah 
dorazů je až na řeznou línii stroje, což 
zajišťuje přesné ořezávání poškozených 
hran plošných aglomerovaných mate-
riálů. Dva dorazy základního vybavení 
stroje s roztečí 420 mm od sebe jsou 
základem pro preciznější oporu mate-
riálu při vykonávání prvních dlouhých 
podélných řezů. Na přání je k dispozici 

Formátovací pila Concept 350

Přítlačný trámec a náklon pilového ko-
touče

http://www.braz.cz
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i třetí NC řízený elektromotorický doraz, posuvný po řezné 
délce formátovacího stolu, který je paralelně nebo individu-
álně posouvatelný párem pevných motorizovaných dorazů na 
levé straně stroje. Tento doraz vytváří podpěru pro formáty do 
šířky 650 mm. K dispozici je i dvojitý zadní NC řízený elek-
tromotorický doraz s kontinuálním posuvem pro zákazníky 
s potřebou formátování desek na zadních dorazech 1300 mm 
se vzdáleností mezi dorazy 2200 mm.
Jako poslední varianta je multi-elektromotorický doraz 
(1300 mm) s NC ovládáním přes barevnou dotykovou obra-
zovku, která je vybavena automatickou funkcí vyřazení dorazů 
pod úroveň pracovního stolu pro umožnění nakládání desek 
i ze zadní strany stroje bez jejich poškození. Výška dorazů na-
bízí pořez i vícero dřevotřískových desek naráz a tím ještě více 
zvyšuje kapacitu v porovnání s klasickou formátovací pilou.
Stroj je dále standardně vybaven jedním pomocným po-
hyblivým stolem (800 x 200 mm), který se dá používat na 
obou stranách pily podle potřeby. Dále je stroj možno vyba-
vit úhlovým pravítkem pro vykonávání přesných úhlových 
řezů s mechanickým nebo elektronickým odečtem a tele-
skopickým pravítkem s prodloužením až 2400 mm s párem 
mechanických nebo digitálních dorazů. Dalším užitečným 
doplňkem je laserová vizualizace linie řezu pro řezání 
materiálu pod úhlem od bodu k bodu. To zajišťuje průmy-
slový laser s vysokou přesností vizualizace a bez rozšíření 
světelného paprsku. 
Concept 350 je ideální řešení pro ty, kteří chtějí zvýšit pro-
dukci, ale nedokážou naplno využít nářezové centrum a pro ty, 
které trápí limitovaný prostor v dílně, protože Concept 350 
zabere v dílně méně prostoru, jako klasická formátovací pila. 
Práce na Conceptu 350 je rychlá, přesná, bezpečná a méně 
fyzicky náročná.

Zastoupení pro ČR:

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

Zastúpenie v SR:

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

Concept 350 s multi-elektromotorickým dorazem

http://www.braz.cz
http://www.braz.cz
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První laboratorní metody 
svařování dřeva

Výzkumem svařování dřeva se na po-
čátku minulého desetiletí zabývali vědci 

z několika univerzit a specializovaných 
laboratoří ve Francii a Švýcarsku. Na 
základě jejich výzkumů a mnoha pro-
vedených testů byly představeny dva 
různé principy:

 lineární vibrační svařování rovných 
ploch

 vysokorychlostní rotační svařování 
dřevěnými spojovacími kolíky

Oba principy byly založeny na tání amorf-
ních mezibuněčných materiálů ve dřevě 
(zejména ligninu) vlivem vysoké teploty 
kolem 320 °C, dosažené třením během 
extrémně krátkého času (asi 3 sekun-
dy), a jejich následném zchladnutí.

Vibrační svařování
U vibrační metody byla vysoká teplota 
na styčných plochách, potřebná k roz-
tavení ligninu, generována přitlačením 
dvou spojovaných rovných ploch k sobě 
pod tlakem okolo 1,3–1,4 MPa za sou-
časné rychlé vibrace se zdvihem 3 mm 
a frekvencí 100 Hz (100 kmitů/s). Po 
docílení požadované teploty, kdy došlo 

Dřevěné hřebíky
aneb Svařování dřeva v praxi

Svařování dřeva není žádnou novinkou. Zhruba před 15 lety byly v zahraničním odborném tisku pub-
likovány první informace o výsledcích výzkumu týkajícího se nového způsobu spojování dřeva bez 
použití lepidel či jiných chemických pojiv metodou frikčního svařování. Přesto tato metoda musela 
čekat více než deset let, než se ji podařilo uvést do praxe v podobě komerčně využitelné technologie.

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

Podélný a příčný řez blokem svařeným vibrační metodou

Zkušební vzorky vytvořené metodou lineárního vibračního svařování
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nejen k roztavení potřebných složek, 
ale také k částečnému uvolnění dlou-
hých buněk dřeva a dřevních vláken, 
byly vibrace zastaveny a oba dílce byly 
přidrženy po dobu asi 5 sekund přitla-
čené k sobě. Spojením částečně uvol-
něných vláken s roztaveným ligninem 
došlo v místě spoje k vytvoření trvale 
pevné struktury s vyšší hustotou, než 
má okolní dřevo. Tato metoda ale měla 
i poněkud negativní průvodní jev. Vlivem 
vysoké teploty totiž současně došlo 
k barevné změně (ztmavnutí) materiálu 
v oblasti svařené spáry, což by u někte-
rých aplikací mohlo narušovat estetický 
vzhled výrobku.
S uplatněním vibračního svařování se 
proto počítalo zejména ve výrobních ob-
lastech využívajících princip vrstveného 
dřeva, jako jsou lepené hranoly, parkety 
atd. Překážkou ale byly poměrně vysoké 
technologické náklady. Autoři projektu 
tehdy uváděli, že cena speciál ního stroj-
ního zařízení, vycházejícího principiálně 
z technologie používané k témuž účelu 
v kovoprůmyslu, se pohybovala kolem 
250–300 tis. EUR a navíc tehdy uměla 
spojovat pouze dílce s délkou kolem 
1 metru.

Rotační svařování
Metoda rotačního svařování dřevěnými 
kolíky, založená na stejném principu tání 
a následného ztuhnutí amorfních složek 
dřeva, byla z tohoto pohledu výrazně lev-
nější a mohla být prováděna na běžné 
stacionární vrtačce nebo i ruční vrtač-
kou kýmkoliv, kdo má dostatek fyzické 
síly. Její využití se předpokládalo např. 
v nábytkářské výrobě při konstrukčním 

spojování nábytkových dílů a komponen-
tů z masivního dřeva tam, kde nevadí, 
že spojovací prvky jsou vidět, nebo kde 

dojde k jejich zamaskování následnou 
úpravou (např. kostry čalouněného ná-
bytku, „neviditelné“ části konstrukcí aj.). 

Spojování dřevěných desek metodou rotačního svařování dřevěnými kolíky systémem „cik-cak“

Podélný řez svařenými deskami

Tentýž snímek pořízený jako barevná mapa, znázorňující hustotu dřeva v kg/m3, 
ukazuje výrazné zhuštění hmoty v oblasti styčných ploch

Rentgenový snímek ukazuje správně „zavařený“ kolík přes dva dílce
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Princip byl založen na aplikaci běžných 
spojovacích dřevěných kolíků kruhové-
ho průřezu rotačně-lineárním pohybem 
do otvorů s menším průměrem předvrta-
ných ve spojovaných dřevěných dílcích. 
V rámci výzkumu této metody proběhla 
celá řada zkoušek na pevnost a odol-
nost, při nichž byly používány bukové 
rýhované kolíky s průměrem 10 mm 
a délkou 80 mm, které byly zapouštěné 
do otvorů o průměru 8 mm. Byly apliko-
vány do vzorků z bukového, smrkové-
ho a borového dřeva s vlhkostí 8–12 % 
na stojanové vrtačce s otáčkami 1200 
a 1600 ot./min.
Rotační svařování probíhalo tak, že rotu-
jící kolíky se tlakem vmáčkly do otvorů, 

přičemž celý 
proces „zavr-

távání“ jednoho kolíku trval 2–3 sekundy. 
Vlivem vysoké teploty na jejich povrchu 
a na vnitřní ploše otvorů, způsobené tře-
ním, došlo k jejich „zapečení“ do mate-
riálu, tedy k vytvoření sváru mezi oběma 
styčnými plochami. Touto metodou bylo 
možné spojovat nejen desky skládané 
plochami k sobě (s příčným průchodem 
kolíků) nebo plochami k bokům či čelům 
(s příčným a podélným průchodem ko-
líků), ale také např. dílce skládané boky 
k sobě do větších ploch (např. spárovky 
apod.). Za tímto účelem byl odzkoušen 
spoj nazvaný „cik-cak“, kdy byly kolíky 
aplikovány do otvorů, vyvrtaných střídavě 
šikmo pod úhlem 53° (vůči ploše) přes 
spojovou spáru z jedné desky do druhé.

Konstrukční spoje dřevěných dílů vy-
tvořené metodou frikčního svařování 
vykazovaly podle provedených zkoušek 
podobné mechanické vlastnosti jako 
spoje lepené PVAc lepidly. Měly ale 
jedno výrazné omezení, a to možnost 
jejich použití jen pro interiérové prvky. 
Spoj, vytvořený pouze na bázi přírod-
ních složek dřeva, prokázal nedostateč-
nou odolnost vůči vodě a nelze ho tedy 
použít u dřevěných konstrukcí trvale 
nebo dlouhodobě vystavených přímé-
mu působení povětrnostních vlivů. Tato 
metoda má i jednu trochu nepříjemnou 
vlastnost. Vlivem vysoké i když krátkodo-
bě dosažené teploty, která se přibližuje 
bodu zápalnosti dřeva, dochází k jeho 
„pálení“ doprovázenému vznikem kouře 
a charakteristického zápachu. Proto pro 
dílenské práce bylo doporučováno pou-
žití účinného odsávání. Ovšem zápach 
spáleného dřeva si po určitou dobu udr-
žuje i samotný výrobek.

Svařování dřeva dnes

Původní metody svařování dřeva se 
v praxi bohužel neprosadily. V roce 2016 
se ale touto metodou začala zabývat ra-
kouská firma zaměřená na vývoj a výrobu 
upevňovacích/spojovacích technologií 
ve spolupráci s několika německý-
mi vědeckými a výzkumnými instituty. 
Výsledky testování nové metody byly na 
začátku roku 2018 publikovány v od-
borném časopise European Journal of 
Wood and Wood Products. Předmětem 
výzkumu bylo ověření možnosti použít 
pro spojování dřeva dřevěné hřebíky. 
Vědci na základě mnoha praktických 
pokusů a měření dospěli k závěrům, 
které publikovali ve zmíněném časopise.
Měkká dřeva (s hustotou 350–500 kg/
m3) mohou být spojována hřebíky z ma-
sivního dřeva s vysokou hustotou, jako je 
např. Santos Rosewood (Machaerium 
scleroxylon – Morado), nebo hřebíky 
z komprimovaného bukového dřeva na-
střelením – například pomocí pneuma-
tické pistole – bez předvrtání. Nastřelení 
rychlostí přibližně 30 m/s způsobuje 
tření mezi povrchem hřebíků a matricí 
měkkého dřeva a zahřívá styčné plo-
chy na teploty, které jsou dostatečně 
vysoké, aby změkčily lignin. Opětovné 
ztuhnutí změkčeného ligninu způsobuje 
svařování dřeva, které zdvojnásobuje sílu 
v porovnání s dřevěnými hřebíky upevně-
nými bez svařování (např. jen zatlučené 
kladivem).
Technologii výše zmíněná rakouská 
firma odborné veřejnosti poprvé před-
stavila v roce 2017 na veletrhu BAU 

technologietechnologie

Dřevěné hřebíky jsou k dispozici v délkách od 45 do 90 mm a v průměrech 4,7 
a 5,3 mm v páskových návinech

Ruční systém spojování dřevěnými hřebíky nabízí nové mož-  
nosti fixace dřeva bez kovů zejména ve výstavbě dřevěných domů
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v Mnichově, ještě před jejím oficiálním uvedením na trh. 
Následovala prezentace na veletrhu LIGNA v Hannoveru a dal-
ších mezinárodních výstavách v Evropě a v Americe, kde tech-
nologie získala i řadu prestižních ocenění, včetně ekologické 
ceny Green Product Award 2018 nebo Challengers Award 
2018 na veletrhu IWF v Atlantě.
Princip spojování dřeva bez lepení a použití kovových prvků 
nachází své uplatnění zejména v oblasti výstavby ekologických 
dřevěných domů, např. při prefabrikaci stropních panelů z vrst-
veného dřeva, při výrobě stěn z masivního dřeva apod., kde 
eliminuje vznik tepelných mostů a nezanechávají stopy koroze.
Aktuálně je technologie nastřelovacích dřevěných hřebíků 
nabízena ve dvou variantách, a to pro manuální řemeslné 
použití a pro průmyslové použití.
V prvním případě se jedná o novou ruční pneumatickou 
nastřelovací pistoli (hřebíkovačku) uzpůsobenou pro pou-
žití dřevěných hřebíků z komprimovaného bukového dřeva 
s podélným rýhováním o průměru 4,7 a 5,3 mm a délce 
45–90 mm. Hřebíky jsou uspořádány v plastovém stočeném 
pásu (návinu) s kapacitou 100 ks a uloženém v zásobníku hře-
bíkovačky. Na konci jsou opatřené špičkou a do spojovaného 
materiálu se aplikují stejně jako kovové hřebíky, tzn. napřímo 
bez předvrtávání. Předchozí typ hřebíkovačky, představený 
v roce 2017, používá dřevěné hřebíky o průměru 3,7 mm 
v délkách 50, 55 a 65 mm.
Pro průmyslové použití firma vyvinula pneumatickou nastře-
lovací hlavu se zásobníkem až na 4000 dřevěných hřebíků 
uspořádaných v plastovém návinu. Hlava může být součástí 
výrobních CNC technologií apod.

Panel z vrstveného dřeva s využitím „dřevohřebíkových“ spojů: 
žádné tepelné mosty, žádné známky koroze, žádné opotřebení 
nástrojů při následné recyklaci prvků

Dřevěný hřebík je pevně svařen s okolním dřevem
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DM 1-2/201916

technológie – inzercia

ADLER – S farbou v krvi

S viac ako 600 zamestnancami je 
ADLER popredným rakúskym výrobcom 
lakov, farieb a prostriedkov na ochranu 
dreva. Spoločnosť bola založená v roku 
1934 Johannom Berghoferom a teraz 
je prevádzkovaná treťou generáciou. 

Každoročne opúšťa továreň v Schwazi 
približne 17 000 ton farieb, ktoré sa 
predávajú zákazníkom vo viac ako 25 
krajinách sveta. Spoločnosť ADLER 
má svoje vlastné distribučné spoloč-
nosti v Nemecku, Taliansku, Poľsku, 
Švajčiarsku, Beneluxe, Českej repub-
like a na Slovensku.

Obľúbenejší, farebnejší, 
lepší: Aduro MDF-4in1 
od spoločnosti ADLER

Dokáže jednoducho všetko: farebný ná-
ter Aduro MDF-4in1 od spoločnosti 
ADLER kombinuje izoláciu, plnivosť, 
krytie a ochranu, čo je ideálne riešenie 
pre rýchle a jednoduché vytváranie do-
konalých farebných nábytkových plôch. 
Pridaním názvu „Aduro” – pre produkty 
na báze rozpúšťadiel od spoločnosti 
ADLER – obľúbený všestranný výrobca 
tirolských náterov teraz prichádza s ešte 
lepšími vlastnosťami produktov. Aduro 
boduje väčšou odolnosťou v prsteňovom 
teste, dodatočným leskom – a vďaka 
dvom novým základným farbám ešte 
väčšou flexibilitou, čo sa sýtosti týka!

Účinný

„Používame nové Aduro MDF-4in1 
počas niekoľkých týždňov a sme veľ-
mi spokojní,“ hovorí Theo Haas, reno-
movaný výrobca nábytku z Haas Au an 
der Donau, Horné Rakúsko. Ušľachtilé 
kusy nábytku od spoločnosti Haas sú 
vyrobené s elegantným dizajnom a dô-
razom na najmenší detail – samozrejme 
aj z hľadiska povrchu. Preto sa rodinná 
firma spolieha na nátery ADLER – naprí-
klad na lak Aduro MDF-4in1. Pretože 
názov hovorí za všetko: dvojzložkový 
polyuretánový lak spája štyri dôležité 
prvky vytvárajúce pekný povrch: izolá-
cia, plnivosť, farba a vrchný ochranný 
náter v jednom produkte.

Aduro MDF-4IN1: 
Kompletné riešenie krycích náterových 
systémov z jedinej plechovky

Izolácia, plnič, farebný lak a vrchný ochranný lak v jednom – a to 
v mnohých farebných prevedeniach. Aduro MDF-4in1 je efektívny, 
užívateľsky príjemný, rýchloschnúci a môže byť použitý priamo na 
doskách MDF. Vzhľadom na vynikajúcu odolnosť v prsteňovom teste 
je najvhodnejší pre vysoko kvalitné pigmentované nátery vhodné 
do celého interiéru. Komplexná farebná paleta v troch úrovniach 
lesku zdôrazňuje všetky jeho schopnosti.

Dokonalé až do posledného detailu: S novým náterom Aduro MDF-4in1 značky 
ADLER je možné dosiahnuť nádherné povrchy nábytku rýchlo a ľahko v najkrajších 
farbách. (Foto: Haas Möbelwerk©)

http://www.adler.sk
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Výsledkom je, že tento farebný náter je ideálny pre použitie 
na MDF doskách v procese na báze lak na lak. S dvomi 
až tromi nánosmi je možné dosiahnuť plné povrchy s veľmi 
dobrou odolnosťou v prsteňovom teste. Tento faktor vývojári 
ADLER ešte vylepšili. Rozšírili rozsah matného lesku na G30 
aj o obľúbený mat G10. Vďaka dvom základným odtieňom 
je teraz možné dosiahnuť veľmi silné červené a oranžové 
odtiene, ktoré boli predtým ťažko realizovateľné. Výrobcovia 
nábytku sa môžu tešiť na novú dimenziu farebného lakovania: 
Aduro MDF-4in1 od firmy ADLER to umožňuje!

Výhody produktu Aduro MDF-4IN1

 rýchloschnúci 2-zložkový pigmentovaný PUR lak
 dobrá plnivosť
 vynikajúca brúsiteľnosť
 veľmi dobrá odolnosť v prsteňovom teste
 použiteľný priamo na MDF dosky a dosky so základovou 
fóliou

 optimálna chemická a mechanická odolnosť
 široká paleta farebných odtieňov v troch stupňoch lesku

Oblasť použitia

Aduro MDF-4in1 je vhodný pre vysoko kvalitné pigmento-
vané lakovanie nábytkových a interiérových dielov vrátane 
kuchynských plôch a sanitárneho nábytku.

Číslo položky: 2201 ff
Balenie: 1 kg | 4 kg | 20 kg
Farebné odtiene: 12 základných farebných odtieňov, do-
stupný aj vo všetkých RAL, NCS a sanitárnych odtieňoch
Stupne lesku: G10 | G30 | G50

Kontakty:

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

Dcérska spoločnosť ADLER v Českej republike:
ADLER Česko s.r.o.
Pražská 675/10
CZ-642 00 Brno – Bosonohy
tel.: +420 731 725 957
tel.: +420 605 899 044
e-mail: info@adlercesko.cz
www.lakyadler.cz
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Svieže nápady a progresívne riešenia. Všetko na jednom 

mieste.

Vizionárske technológie, nové materiály, inovačný dizajn: 

Na veľtrhu interzum nájdete koncentrovanú silu inovácie 

pre vaše budúce podnikanie. Najlepšie nápady a odvetvové 

inovácie pre nábytkársky priemysel a vnútorné zariadenie

tu oslavujú svoju premiéru. Ako medzinárodný vedúci 

veľtrh otvára interzum okno do budúcnosti. Stretnú sa tu 

kľúčoví hráči, určovatelia trendov a tí, ktorí dávajú impulzy.

Zabezpečte si váš inovačný náskok – a nechajte sa inšpirovať.

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

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

World’s

Leading

Event

World’s

Leading

Event

Budúcnosť začína tu.

interzum
 21.–24.05. 2019

Výroba nábytku
Vnútorné zariadenie
Kolín nad Rýnom

interzum.com

Years

85x265_iz19_M1_Drevarsky Magazin_SK.indd   1 15.01.19   09:41

http://www.adler.sk
http://www.interzum.com
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Pro zpevnění nejen lesních cest, 
ale i manipulačních skladů na pilách

Před dvěma lety jsme v reportáži z pilařského provozu a.s. Javořice 
v Ptenském dvorku na Prostějovsku (viz DM 1–2/2017) zmínili 
její v roce 2015 zrealizovanou investici do rozšíření zpevněných 
volných ploch pro skladování kulatiny. A to tehdy poměrně novou 
patentovanou technologií KAPS-LE, která při odborném setkání 
SDP ČR na této pile v roce 2016 oslovila i další pilařské a lesnické 
provozy. Oproti běžnému zpevňování cementovým či asfaltovým 
betonem je totiž asi o polovinu levnější, lze ji realizovat samotným 
investorem a umožňuje rychlejší jízdu manipulačních prostředků.

Autor: Ing. František Novák 
z podkladů SILMOS s.r.o.

Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv autora a SILMOS s.r.o.

„Příjezdové a vnitrozávodní komunika-
ce a také venkovní zpevněné sklado-
vací a manipulační plochy pilařských 
provozů a lesnických manipulačních 
skladů jsou vystavovány extrémnímu 
zatížení od přepravní a manipulační 
techniky. Podle kapacity pily se denní 
dovoz kulatiny počítá až na desítky od-
vozních souprav se zatížením 40–45 
tun. Nakladače např. typové řady Volvo 
L 60, L 90 a zejména L 180 představují 
zatížení vozovek přední nápravou 25 
i více tun. Návaznost skladů na výrobní 
linky usměrňuje provoz do opakova-
ných pojezdů ve vyježděných kolejích, 
kde se kumuluje zatížení. Omezený 
rozsah ploch pro skladování kulatiny 
vyvolává kumulaci provozu v kritických 
místech“.
Uvedená fakta, ve spojení s technický-
mi parametry, životností a v neposlední 
řadě pořizovacími náklady, přiměly spo-
lečnost Javořice a další (např. Colloredo 
Mannsfeld Holoubkov, Dřevozávod Pra-
žan Polička, Pila FILKO Lesonice, Jilos 
Horka u Staré Paky, Pila KREJZL Netín, 
SLŠ Hranice) řešit zpevnění ploch na 
svých závodech technologií KAPS-LE, 
vyvinutou společností SILMOS s.r.o., 
ve spolupráci s LDF Mendelovy uni-
verzity v Brně. Jedná se o patentova-
nou technologii, která ve svém názvu 
KAPS-LE (KAmenivo zpevněné Popílko-
cementovou Suspenzí pro LEsní cesty) 
pojmenovává své základní složky. A to 
kamenivo obvykle frakce 32–63 mm 

Na pile a.s. Javořice jsou technologií KAPS-LE zpevněny veškeré plochy na levé 
straně areálu včetně venkovního parkoviště a také část ploch v manipulaci kulatiny
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a popílkocementovou suspenzi, tedy 
směs cementu, popílku a vody, která je 
na stavbu přivážena již připravená a na-
míchaná z betonárny.
Využívá tixotropních vlastností popílkoce-
mentové suspenze, která se rozlévá na 
rozprostřenou vrstvu kameniva a násled-
ně hutní vibračním válcem. Vibrační účin-
ky ztekutí hustou suspenzi do té míry, 
že zaplní veškeré mezery v kamenné 
kostře (i do hloubky více než 30 cm). 
Suspenze působí jako kluzné médium 
pro uspořádání zrn kameniva v kostře 
podle principu minimálních mezer k je-
jich dokonalému zaklínění. Výsledkem je 
vrstva, jejíž soudržnost spočívá na kvalitě 
přírodního kameniva zpevněného ztuh-
lou maltou charakteru betonové směsi.

Kde a jak se KAPS-LE 
aplikuje?

Technologie byla vyvinuta speciálně pro 
lesní cesty, což předpokládá jednodu-
ché provádění a současně minimalizaci 
nákladů. Postupně začala být uplatňová-
na také na skladovacích a manipulačních 
plochách dřevozpracujících závodů. Na 
rozdíl od nejkvalitnějších technologií typu 
asfaltového a cementového betonu, kte-
ré se míchají ve specializovaných obalov-
nách a betonárnách a následně poklá-

dají sofistikovaným zařízením (finišery), 
je její provádění poměrně jednoduché. 
Na upravenou pláň se nákladním autem 
doveze přímo z lomu kamenivo, které 
se bagrem rozprostře na plochu do po-
žadované tloušťky (zpravidla 100, 150 
nebo 200 mm). Poté se prolije popílko-
vou suspenzí dopravenou autodomíchá-
vačem a následně se zhutní vibračním 
válcem. Díky tomu je v současné době 
prováděna většinou vlastními silami in-
vestora, který ji v roli stavebníka aplikuje 
v součinnosti s objednávkou potřebných 
materiálů, případně strojů, což výrazně 
zvyšuje efektivitu práce a snižuje nákla-
dy oproti obvyklým dodávkám kompletní 
stavby dodavatelským způsobem.

V čem tkví její význam?

K hlavním přednostem technologie patří 
její technické parametry únosnosti, vy-
jádřené modulem pružnosti E = 8000–
12 000 MPa. Únosnost byla měřena 
v rámci tříletého výzkumného projektu 
Mendelovy univerzity v Brně, LDF IGA č. 
71/2013-2015 „Nová technologie zpev-
nění lesních odvozních cest KAPS-LE“ 
na řadě lesních cest a staveb rázovým 
deflektometrem FWD, který je autorita-
tivním etalonem. Naměřená hodnota mo-
dulu pružnosti je desetkrát vyšší, než je 

Po odstranění potřebné vrstvy zeminy se na plochu naveze kamenivo a bagrem se 
rozprostře v požadované vrstvě…

www.leitz.org

Plocha řezu v konečné 
kvalitě bez rýh!

Úspora dodatečných úkonů
Vhodné pro plasty,plexisklo i 
Corian® 

Pilové kotouče se dodávají v 
rozměrech pro všechny běžné 
formátovací i nářezové pily

Kvalita řezu 
BrillianceCut

http://www.leitz.org
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návrhový modul nejběžnější zpevňovací 
technologie pro lesní cesty penetračního 
makadamu (E = 800 MPa). To znamená, 
že v přepočtu na dopravní zatížení třídy 
V se životnost jí zhotovených lesních 
odvozních cest pohybuje minimálně ko-
lem 20–25 let. Opomenout pak nelze 
ani její ekonomické parametry, a to pře-
devším při zvolenému modelu realizace 
stavby přímo majitelem pily či správcem 
lesa. Přijetí úlohy stavebníka umožňuje 
veškerou kontrolu dodávek stavebních 
ma teriálů i sjednaných stavebních stro-
jů. Úloha technického dozoru majitele 
patentu pak spočívá na základě sjed-
nané licenční smlouvy a smlouvy o dílo 
v kompletní přípravě stavby včetně kal-
kulace nákladů podložené závaznými 
nabídkami.

Co hraje pro a proti?

To, že technologie KAPS-LE nepoužívá 
pro pokládku finišer, sice stavbu zjed-
nodušuje a šetří náklady, ale výslednou 
rovinatost plochy ovlivňuje pouze zku-
šenost a dovednost valcíře. Je třeba si 
uvědomit, že způsob výroby jako typic-
ké podkladní vrstvy je zde povýšen do 

úrovně krytu. Její rovinatost proto díky 
frakci kameniva (32–63 mm) a způsobu 
výroby nedosahuje a nemůže dosahovat 
rovinatosti vrstev pokládaných finišerem. 
Jedná se o hrubou mozaiku, jejíž textu-
ra na lesních cestách zvyšuje protismy-
kové vlastnosti, ale na manipulačních 
skladech se tento efekt neuplatní. Ale 
pro vlastní provoz manipulačních skladů, 
s ohledem na výše zmíněnou únosnost, 
plně vyhovuje. Naopak pro sklady řeziva, 
kde se pohybují vysokozdvižné vozíky na 

malých kolech, se osvědčila jako únosná 
hlavní konstrukční vrstva překrytá jednou 
vrstvou asfaltového betonu, který zaručí 
potřebnou rovinatost povrchu. Obvyklým 
způsobem zpevnění zatížených manipu-
lačních skladů je zpravidla dvouvrstvá po-
kládka podkladní a krytové vrstvy KAPS-
LE v tloušťce 100+150 mm, 150+150 
mm až po 2x200 mm. Nicméně v obtíž-
ných podmínkách podloží, např. u jedné 
z ploch na pile a.s. Javořice s použitou 
dvouvrstvou skladbou 2x200 mm, bylo 
nutno kvůli neúnosnému podloží vymě-
nit ještě 600 mm podkladních vrstev. 
Specifikem provádění oprav a staveb 
vozovek na provozech pil je také poža-
davek co nejkratší lhůty realizace, která 
je obvykle omezována výlukou provozu 
nebo dobou podnikových dovolených. 
To klade velké nároky na zpracování 
a dodržení přesného a kapacitě strojů 
odpovídajícího harmonogramu prací se 
zajištěním dodávek veškerých materiálů. 
Vzhledem k tomu, že vícevrstvé kryty vo-
zovek jsou i přes únosnost této technolo-
gie oproti standardním krytovým vrstvám 
stále finančně náročnou investicí, je u ní 
s výhodou využíván etapový postup bu-
dování ploch po částech.

…poté se prolije popílkovou suspenzí, následně se zhutní vibračním válcem a výsledkem je zpevněná lesní cesta nebo mani-
pulační sklad

Únosnost plochy je měřena rázovým de-
flektometrem FWD
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www.primeboard.pfleiderer.com

Pfleiderer PrimeBoard spojuje vysoce kvalitní 

lakovanou optiku, optimalní zpracovatelnost a dobrou 

zatížitelnost plochy. Jestli XTreme Matt nebo XTreme 

vysoký lesk: nová inovativní více vrstvá technologie laku 

zabezpečuje vysokou barevnou stálost a bezproblémové 

zpracování. Mnohostraně použitelná skrze optimální 

barevné spojení.

INSPIRATIONS 
CLOSE TO YOU

PFLEIDERER PRIMEBOARD
VYSOCE KVALITNÍ LAKOVANÁ DESKA 
V LESKU A MATU

http://www.imaczech.cz
http://www.primeboard.pfleiderer.com
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MultiBio 400 je automatický teplo-
vodní kotel pro legální spalování dře-
votřísky v případě, že je provozován 
v místě, kde toto palivo vzniká. Kotel 
je český výrobek vhodný pro komfort-
ní automatické, ekologické vytápění 
například výrobních hal firem a admi-
nistrativních nebo obytných budov o vý-
konu 110 až 370 kW. Kotel může být 
provozován jak s akumulační nádrží, tak 
i bez ní díky modulaci výkonu. Kotel se 
také může dát využít pro výrobu techno-
logické teplé vody do teploty 100 °C.
Díky vysoké teplotě ve spalovacím 
systému Multibio kotel nevytváří pa-
chovou stopu z použitého paliva. 
Uvnitř otočného roštu je až 1200 °C. 
Hořák MultiBio je výrobek s unikátním 
systémem spalování, který se sklá-
dá z přetlakové vzduchové komory, 
otočného roštu se speciálním vrtáním, 
tlačného šneku s přesným dávkováním 
paliva a turniketu, který zcela zamezuje 
zpětnému prohoření paliva do násypky 
i bez použití bezpečnostního kanystru 
s vodou. Spalování řídí elektronika 
PLC, která používá originální software 
Multibio.
Kotel je průmyslově chráněným vý-
robkem, který umožňuje spalovat jak 

kvalitní 
dřevěné pele-
ty, tak i dřevěné pelety 
nejnižší kvality s vysokým obsahem po-
pela nebo kůry, drcenou dřevotřísku, 
uhlí, rostlinné pelety a dřevěnou štěp-
ku. Spalovací komora díky vysoké spa-
lovací teplotě eliminuje pojiva v palivu 
s větším množstvím popela. V průběhu 
hoření odvaluje popel do prostoru po-
pelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle. 
Kotel má automatické samočištění 
spalinových cest a automatický 
odvod popela ze spalovací komory. 
Nároky na čištění a obsluhu kotle jsou 
tak minimální.

K dispozici jsou 
výkony od 270 do 600 
kW (od minimálního výkonu 90 kW). 
Kotle je možné řadit do řízené kaská-
dy a lze tak získat potřebný výkon pro 
realizaci například 1,8 MW.
Pro úpravu odřezků dřevotřísky na pa-
livo je možné zakoupit drtič dřevotřísky 
MultBio D150.
Technologie MultiBio můžete přímo 
v akci vidět na výstavě Ligna Bohemia 
v Lysé nad Labem (14.–16. 2. 2019) 
nebo na veletrhu Nábytok a bývanie 
v Nitre (5.–10. 3. 2019).
Výrobce a prodejce: Petrojet Trade s.r.o.

Automatický kotel na dřevotřísku MultiBio 400

ty, tak i dřevěné pelety výkony od 270 do 600 

Automatický kotel na dřevotřísku MultiBio 400

kvalitní 
dřevěné pele-
ty, tak i dřevěné pelety 

K dispozici jsou 
výkony od 270 do 600 

Když LEITZ představil poprvé na veletrhu LIGNA 2017 
v Hannoveru úplně novou konstrukci pilového kotouče 
BrillianceCut, který byl určen pro řezání transparentních 
plastů v nejvyšší kvalitě řezu bez potřeby dalšího začisťování, 
reagoval tak na neustále stoupající podíl nových – nedřevě-
ných materiálů, které se používají zejména při výrobě nábytku. 
Na základě velmi pozitivních ohlasů u zákazníků a odbor-
ných ocenění (např. WoodTec Award) LEITZ nadále tento 
pilový kotouč inovoval a od začátku roku 2019 vylepšil 
již tak výborné vlastnosti tohoto pilového kotouče, které 
jsou dosaženy ještě tužším tělesem kotouče s optimalizova-
ným tvarem laserových ornamentů vyplněných speciálním 
tlumicím plnivem a inovativní geometrií tvrdokovových zubů 
s konvexním tvarem boků zubu a nejvyšší třídou tolerance pro 
rovinnou házivost, zabezpečující kvalitně nařezanou hladkou 
hranu bez rýh. Kromě vysoké kvality řezu se pilový kotouč 
vyznačuje také extrémně nízkou hlučností, čím napomáhá 
akustické čistotě pracovního prostředí. Pilový kotouč je dodá-
ván v průměrech 300, 350, 380, 400 i 450 mm a je vhodný 
pro použití na jakékoliv formátovací nebo nářezové pile. Spolu 
s pilovým kotoučem GlossCut, který je určen pro řezání 
hliníkových profilů opláštěných fólií nebo komorových plastů, 
tak výrobci nábytku získávají možnost konstruovat a nabízet 
nábytek, ve kterém použijí všechny moderní materiály, opraco-

vané v nejvyšší kvalitě, čím zvýší svoji konkurenceschopnost.
Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o.

LEITZ BrillianceCut – nejvyšší kvalita řezu pro plasty, plexisklo a Corian

http://www.multibio.eu
http://www.leitz.org
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Morbidelli CX210 představuje zásadně inovovaný model ver-
tikálního obráběcího centra. Jedná se o ucelené řešení urče-
né pro operace vrtání, drážkování a frézování v rámci jednoho 
pracovního cyklu bez nutnosti zásahu obsluhy. Univerzálnost 
stroje rozšiřuje automatická výměna frézovacích nástrojů 
ze zásobníku. Stroj je schopen provádět svislé vrtání a dráž-
kování do hlavní pracovní plochy, horizontální vrtání do všech 
bočních ploch a plně interpolované 3osé frézování. V pracovním 
stole stroje jsou integrovány odvalovací válečky z tvrzeného 
plastu (potažené teflonem) pro eliminaci rizika poškrábání 
dílců s citlivým povrchem, jak během procesu polohování, tak 
i během samotného obrábění. Polohování dílce (založení, me-
zioperační pohyby a posuv během obrábění) zajišťují 2ks na 
sobě nezávislých pneumatických upínacích svěrek, které jsou 
přímo řízeny z NC řídicí jednotky podle pracovního programu 
s optimalizací pohybu. Speciální tvarované provedení upínacích 
svěrek dovoluje provést vrtání v jejich těsné blízkosti bez nutnosti 
přeupnutí. Hlavní pracovní jednotkou je vrtací hlava, která ob-
sahuje 21 vertikálních vrtáků, 6 horizontálních vrtáků v ose 
X, 4 horizontální vrtáky v ose Y a drážkovací pilku v ose X. 
Efektivitu vrtání zvyšuje integrovaná vrtací hlavička na závěs 
sloužící pro rychlé vyvrtání všech 3 otvorů pro „panty“ na jeden 
krok. Standardem u SCM je použití technologie rotoaxiálních 
hřídelí s prodlouženým intervalem údržby. Rozsah otáček vrtáků 
lze na přání plynule nastavovat v rozmezí 2.000–8.000 ot/min. 
Přesnost horizontálního vrtání zajišťují vertikální přítlaky inte-
grované přímo do vrtací hlavy. Dílec je tak přitlačen k pracovnímu 
stolu bezprostředně u místa vrtání. Frézovací operace zajišťuje 
3osé elektrovřeteno (výkon 6,6 kW, 1.500–24.000 ot/min., 
upínání HSK 63F) vybavené automatickou výměnou nástrojů 
ze 6pozicového zásobníku. Na přání lze výbavu stroje rozšířit 
o otočnou pilovou jednotku (X/Y) s možností vytváření lame-
lového spoje typu CLAMEX. K dispozici je i možnost osazení 
jednotky pro automatické nastřelování kolíků v ose X (kolíky 

+ lepidlo, 
nebo kolíky 
s přednaneseným lepidlem a akti-
vací pomocí vody). Zajímavou inovací je použití 
obrobkové sondy pro přesné „slícování“ korpusu. Tato sonda 
detekuje skutečný rozměr obrobku ve 4 směrech. Sonda změří 
obrobek a při obrábění se tak automaticky v programu uvažuje 
s aktuálními rozměry obrobku. Stroj je schopen obrobit dílec 
o max. rozměrech (š x d x tl.) 1.300x3.050x95 mm a dílec 
o min. rozměrech 50x200x8 mm. Ovládání stroje je pomocí 
integrovaného PC v ovládacím panelu s dotykovou obra-
zovkou 21“, klávesnice a myši (příp. dálkového ovladače). 
Uživatelské rozhraní Xilog MAESTRO zajišťuje programování 
stroje bez znalosti psaní kódů pro jednotlivé operace. Software 
založený na CAD/CAM systému dovoluje plnohodnotné řízení 
a ovládání stroje i méně zkušeným uživatelům. Zajištěna je i kom-
patibilita s oborovými korpusovými programy (IMOS, Corpus 
3D, Špinar, CabinetVision aj.). Pracovní cykly je možné sloučit 
do tzv. maker, která následně velmi urychlují vytváření pracov-
ních programů. Zobrazení obrobku je ve 3D v reálném čase 
včetně obrobení. S malou zástavbovou plochou (9,5 m2) a vy-
sokým výkonem a flexibilitou je stroj určen zejména do výroby 
zakázkového charakteru.
Výrobce: SCM Group S.p.A. Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

MORBIDELLI CX210 – nový model vertikálního centra

Blitz 2 je multifunkční 3osý CNC stroj, který vykonává vr-
tání, aplikaci lepidla a narážení kolíků a je vhodný pro malou 
a středně velkou výrobu, ideální zejména pro výrobu „JUST 
IN TIME“ nebo hromadnou výrobu. Tento stroj je též nezbyt-
ný doplněk na provádění horizontálních vrtů v „NESTING 
filozofii“. Blitz 2 je též vysoce účinný a spolehlivý díky snad-
nému softwaru. Stroj je vybaven jednotkou na vstřikování 
lepidla, kde podtlaková nádrž na lepidlo má kapacitu 18 
litrů a zásobník na vodu o kapacitě 9 litrů, který slouží na 
čištění. Dále je stroj osazen jednotkou na narážení kolíků 
a velkokapacitním vibračním zásobníkem kolíků. Minimální 
velikost kolíku je 6x25 mm a maximální velikost kolíku činí 
10x40 mm. Na stroji se dají používat kolíky už s naneseným 
lepidlem a vstřikuje se pouze voda. Tímto pak odpadává 
čištění stroje. Vrtání provádí vrtací hlava se 3 samostatnými 
vertikálními vřeteny a 3 samostatnými horizontálními vřete-
ny. Pracovní oblast horizontální hlavy je v ose X 1300 
mm, v ose Y 80 mm a v ose Z 50 mm. Obráběný dílec 
je uchycen čtyřmi svorkami. Můžeme ho uchytit i do dvou 
svorek a zatímco stroj pracuje, můžeme si nachystat další 

dílec do dalších dvou svorek a tím tak urychlit výrobní proces.
Blitz 2 oproti svému staršímu modelu Blitz je větší, výkon-
nější, efektivnější a opracuje větší dílce.
Výrobce: Vitap Prodejce: Braz technologie, s.r.o.

Nový CNC vrtací a kolíkovací stroj Blitz 2
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http://www.panas.cz
http://www.braz.cz
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Z německého veletrhu Orderfachmesse 
Küchenmeile A30 se během několika 
posledních let stal významný odborný 
veletrh pro kuchyňské trendy. Se stylo-
vými prvky, barvami a materiály, které tu 
bývají k vidění, se později znovu potká-
váme v showroomech výrobců nábytku 
a kuchyňských studií. Firma Ostermann 
byla na veletrhu v roli vyhledávače tren-
dů a může proto truhlářům/stolařům 
aktuální materiály také hned nabídnout.
Trend č. 1: Supermatné povrchy 
v tmavých barvách
U povrchů dominují tmavé jednobarevné 
odstíny jako černá, tmavě šedá a bordó 
červená. Ty bývají k vidění až na výjimky 
pouze v supermatném provedení. Pro 
výrobu žhavě aktuálního kuchyňského 
nábytku nabízí firma Ostermann super-
matné hrany v mnoha různých tmavých 
barevných nuancích. Hrany dodáváme 
v tloušťkách 1 a 2 mm v celé řadě stan-
dardních rozměrů až do 100 mm.
Trend č. 2: Dřevěné dekory čím dál 
více jako živé
Ušlechtilého půvabu a živosti se u mat-
ných povrchů docílilo často dodatečně 
využitím kombinace s pravým dřevem 
nebo realisticky působícími dekory dře-
va. Dřevo a dřevěné dekory mají přitom 
nápadně živé a kontrastní barevné ob-
razy. A pochopitelně je najdete i v sorti-
mentu firmy Ostermann mezi jejími více 
než 650 různými hranami z pravého dře-
va. Kromě nich máme u nás také velké 
množství ABS, melaminových a 3D akry-
látových hran s živými dřevěnými dekory.
Trend č. 3: Vzhled přírodního kamene
I v tomto roce lze opět vidět mnoho pra-
covních desek, zadních stěn a frontů 
s povrchy v imitaci přírodního kamene. 

Dokonce se velice často stává, že jsou 
pracovní desky a záda nebo záda a hor-
ní skříňky ve stejném dekoru. Aby tady 
mohl truhlář/stolař docílit perfektního 
vzhledu, má pro něj firma Ostermann 
skladem nespočet ABS hran v imitaci 
pravého kamene. Od břidlice přes mra-
mor a granit až po mastek nebo jílovitou 
horninu. A protože pro samotnou re-
alizaci je mnohdy zapotřebí jen velice 
malého množství materiálu, dodává fir-
ma Ostermann všechny ABS nábytkové 
hrany již od délky 1 metru.
Trend č. 4: Homogenní plochy
Fronty a pracovní desky jsou čím 
dál tenčí. Plochy jsou čím dál větší. 
Bezúchytkové fronty mají jen úzké 
drážky. Velká dvířka a téměř neviditelné 
přechody mezi pracovní deskou a ni-
kou nebo mezi nikou a horními skříň-
kami budí dojem, jako by kuchyně byla 
odlita jen z jednoho kusu. Pro výrobu 
takových kuchyní potřebují řemeslníci 
jednu a tu samou hranu v nejrůzněj-
ších šířkách na sokl, na pracovní des-
ku a na front. Pro tyto účely má firma 

Ostermann naprosto jedinečnou služ-
bu a stomilimetrovou roli hrany na přání 
nařeže v jakékoliv požadované šířce.
Trend č. 5: Nová otevřenost
Přibývá kuchyní s otevřenými regály, 
které jsou použity buď jako samostatný 
prvek, nebo mezi velkoplošnými dvířky 
skříněk, které jsou tu ze dřeva, jinde 
zase z kovu. Čím dál více se používají 
rovněž rámy v kombinaci skla a hliníku. 
Rámová dvířka v černé nebo stříbrné 
barvě mají jako výplň kovové mřížky 
nebo rýhované sklo. Pro realizaci útlých 
tvarů a rovných linií otevřených regálů 
má firma Ostermann ve své nabídce 
obzvlášť velký sortiment ABS a mela-
minových hran o tloušťce 1 mm.
Vše pro výrobu kuchyní
Pro rychlé dodání a kreativní realizaci 
nápadů má firma Ostermann pro truhlá-
ře/stolaře širokou paletu produktů a na-
nejvýš spolehlivý a rychlý servis dodání. 
Pro zákazníky vede cesta do e-shopu 
Ostermann přes www.ostermann.eu.
Výrobce: Rudolf Ostermann GmbH
Prodejce: Ostermann Česko spol. s r.o.

Nové kuchyně – nové hrany: kuchyňské trendy pro rok 2019

Démos trade připravil zjednodušení objednávání dveřní-
ho kování Hettich. Pod jedním kódem tak získáte kování 
na celou skříň včetně vodicích a krycích profilů a tlumení, 
pokud je požadováno. Jde o velkou výhodu, díky které 
nezapomenete na žádný komponent a nehrozí špatné slo-
žení objednávky. 
Jedná se o systémy TopLine XL, TopLine L a WingLine L.
Přehled pro objednání najdete na webových stránkách 
www.demos-trade.com.

Prodejce: Démos trade, a.s.

Dveřní kování Hettich – snadno objednáte pod jedním kódem!

http://www.ostermann.eu
http://www.demos-trade.com


DM 1-2/2019

novinky

Efekt bez otisků prstů, odolnost proti 
poškrábání a jednoduché čištění: Na 
veletrhu BAU v Mnichově představila 
společnost Pfleiderer funkční špič-
kové povrchy. Středem pozornosti 
byly výrobky XTreme, XTreme plus, 
PrimeBoard a XTerior compact, kte-
ré stanovují nové standardy v oblasti 
kvality povrchů dřevěných materiálů. 
Opticky vysoce kvalitní výrobky a výrob-
ky odolné proti vnějším vlivům nabízejí 
značnou přidanou hodnotu při zpraco-
vání a konečném použití. 
„Na povrchy se kladou vysoké nároky 
při výrobě nábytku a vnitřní výstavbě. 
To platí zejména v kuchyni: padající 
předměty, vyteklé polévky a nečistoty 
jsou neustálými výzvami,“ vysvětluje 
Christian Stiefermann, vedoucí produk-
tového managementu HPL. „Zejména 
velmi oblíbená matná provedení měla 
dosud problémy s otisky prstů a znečiš-
těním. S naším ušlechtilým a zároveň 
robustním povrchem XTreme nabízí-
me alternativu. Je odolný proti těmto 
vlivům, což při každodenním používání 
nabízí dosud nepřekonanou přidanou 
hodnotu. Otisky prstů se vůbec nevy-
tvoří a dokonce i odolné stopy mastnoty 
se dají snadno odstranit. Další zlepšení 
nabízí vyhotovení XTreme plus s vyso-
kou odolností proti oděru a poškrábání, 
a to i pro náročné horizontální aplikace. 
Mimořádně matná struktura s nízkým 
odleskem dodává povrchu teplý, same-
tově jemný, hedvábný pocit při dotyku. 
„Kromě funkčních vlastností se nám 
podařilo dosáhnout i velmi pozoruhod-

ného vzhledu se zlepšenou transpa-
rentností a hloubkou barev,“ říká pan 
Stiefermann.
Kromě toho nabízí společnost 
Pfleiderer sofistikované lakované povr-
chy, které se používají například u des-
ky z dřevěného materiálu PrimeBoard. 
Je za tím v Evropě dosud jedinečná 
metoda povrchové úpravy Hot Coating. 
Pomocí ní se vytváří vícevrstvý lakovaný 
povrch, který deskám poskytne funkč-
ní PUR vrstvu. Trvale pružný podklad 
kompenzuje tepelné a mechanické 
síly a nezkřehne, což zaručuje mimo-
řádnou stabilitu při zpracování i při 
vysokém zatížení. „Při řezání, frézová-
ní a vrtání to vede k vysoce kvalitním 
pracovním výsledkům, aniž by došlo 
k roztrhnutí nebo prasknutí materiálu,“ 

vysvětluje pan Stiefermann. Díky použití 
akrylových laků tvrzených UV zářením, 
bez obsahu rozpouštědel, jsou povr-
chy robustní, a proto si dlouhodobě 
zachovávají svoji kvalitu. Technologie 
vícevrstvého lakování navíc zaručuje 
vysokou stabilitu barev.
I při výrobě nového kompaktního lami-
nátu XTerior compact sází společ-
nost Pfleiderer na inovativní metodu 
povrchové úpravy HotCoating. Díky 
speciální technologii na úpravu povr-
chů splňuje XTerior compact nejvyšší 
požadavky na odolnost proti UV záření 
a povětrnostním vlivům podle EGS/
EDS v souladu s EN 438-7, a proto je 
rovněž vhodný na vnější použití.
Výrobce: Pfleiderer
Prodejci: viz www.pfleiderer.com

Společnost Pfleiderer představila na veletrhu BAU povrchy s přidanou hodnotou

Stáhněte si aplikaci Démos a naše katalogy můžete mít 
stále u sebe ve svém chytrém telefonu nebo tabletu. Je to 
rychlé, pohodlné, katalogy budete mít stále aktuální, 
doplněny o novinky a produktové detaily. Aplikaci si můžete 
stáhnou zdarma jak v App Store, tak i na Google Play pod 
názvem Démos. Aplikace Démos umožňuje snadný přístup 
k produktům a reklamním materiálům. Najdete zde všechna 
vydání časopisu Inspirace, který je plný zajímavých článků 
o práci a životním stylu. Démos katalogy kování a ploš-
ného materiálu nabízejí kompletní seznam produktů od 
našich dodavatelů (Blum, Hettich, Egger, Kronospan a další). 
Umožňuje také stahovat produktové katalogy VIBO a TULIP. 
V samostatné sekci najdete produktové listy Strong doplněné 
plnou technickou specifikací pro snadnou instalaci.

Prodejce: Démos trade, a.s.

Nová mobilní aplikace Démos
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http://www.pfleiderer.com
http://www.demos-trade.com
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Před obědem práce…

Pro ty, kteří nemají jinou možnost než 
pro svůj občasný „home office“ využívat 
jídelní prostor v bytě, nabízí švýcarská 
společnost Reinhard řešení v podobě 
víceúčelového stolu, pod jehož horním 
plátem se ukrývá jednoduše, ale účelně 
navržené pracoviště.
Základní část konstrukce tvoří čtyřno-
há podnož s psací deskou ohraničenou 
cca 8 cm vysokými bočnicemi a zadním 

Jaké další funkce mohou nabízet 
jídelní stoly?

ČSN 91 0000, Nábytek - Terminologie definuje různé typy stolů podle jejich funkce: jídelní stůl, psací 
stůl, pracovní stůl, hrací stůl aj. Tuto kategorizaci jsme si my lidé vymysleli proto, abychom pro každý 
typ výrobku mohli definovat optimální parametry a požadavky z hlediska jeho používání. Často se ale 
v praxi setkáváme s různými kombinacemi – víceúčelovými stoly, jejichž vznik si vynutily požadavky 
trhu např. kvůli nedostatku prostoru v malých bytech. Nejčastěji se jedná o kombinaci jídelní/psací 
stůl. Specifické požadavky zákazníků ale mohou iniciovat vznik i poněkud netypických řešení. To 
když si třeba někdo po obědě rád zahraje kulečník. Kombinace různých funkcí ale zpravidla znamená 
nutnost přijímání kompromisů. Jak je tomu v případě víceúčelových stolů?

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

Víceúčelový stůl švýcarské společnosti Reinhard

Vyklopením horní desky se jídelní stůl změní v psací stůl
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čelem. V zadní části je deska přerušena a cca 10 cm široký 
pás je spuštěn o tloušťku materiálů níže, takže je zde vytvoře-
no jakési „korýtko“ procházející přes celou délku psacího 
stolu. Vytváří úložný prostor pro umístění praktických boxů 
na psací či jiné kancelářské potřeby.

K horní hraně zadního čela je pomocí otočných závěsů při-
pevněna horní výklopná deska, po celém obvodu opatřená 
designově zpracovanými luby. Designovým zpracováním 
mám na mysli připojení podélných lubů k plátu na pokos 
a zešikmení čelních hran podélných lubů a plátu, které tento 
„pokosový“ detail ještě zdůrazňuje. Vnitřní výška lubů je cca 
8 cm, takže při sklopení deska dosedne svojí spodní plochou 
na horní hrany bočnic a zadního čela psací desky a po celém 
obvodu stolu je opticky překryje. Zhruba 6 cm vysoký prostor 
mezi oběma deskami umožní pohodlné uložení zavřeného 
laptopu či tabletu, papírových dokumentů apod., takže není 
nutné tyto předměty po skončení práce někam přemisťovat 
a uklízet.

Při vyklápění desky zmírňují sílu potřebnou k jejímu zvednutí 
dvě plynové pružiny, které slouží zároveň jako vzpěry, držící 
desku ve svislé poloze. Spodní plocha plátu může být opa-
třena různými prvky fungujícími např. jako nástěnka apod.

Z výše uvedených parametrů vyplývá, že jedna z funkcí stolu 
se musí podřídit určitému kompromisu. Doporučená výška 
psacího stolu je 720 mm, doporučená výška jídelního stolu 
se pohybuje v rozpětí 720–750 mm. Rozdíl mezi doporu-
čenou výškou psacího stolu a maximální doporučenou výš-
kou jídelního stolu je 30 mm. V případě zde představeného 
produktu je ale rozdíl mezi výškou psacího a jídelního stolu 
cca 80 mm.

…po obědě zábava

V nabídce některých výrobců nalezneme i multifunkční stoly, 
které lze změnit, respektive přizpůsobit pro různé stolové hry. 
Příkladem je kulečníkový stůl německé společnosti Lissy.  

Jídelní stůl německé společnosti Lissy…

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.
Tel. 255 717 371 – prodej.cz@ostermann.eu

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

Ostm_Anz_DasPasst_2017_09_Drevarsky-magazin_103x297.indd   1 14.09.17   11:19

http://www.ostermann.eu
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Nejedná se přitom o nějakou „lacinou“ 
náhražku, ale o plnohodnotný produkt 
s odpovídajícími herními parametry za 
téměř 5 tis. eur, který firma nabízí ve 
variantách pool nebo snooker (druhy 
kulečníkové hry).

Základem stolu je masivní břidlicová 
deska, která je v souladu s pravidly pro 
kulečníkové hry potažena kulečníkovým 
suknem a ohraničena dřevěným rámem 
s gumovými mantinely. V rohových dí-
rách je vytvořen prostor pro 4–6 hra-
cích koulí, ve středových otvorech pro 
3–5 koulí. Z druhé strany je břidlicová 
deska opatřena stolovou deskou, kte-
rá může být dýhovaná nebo zhotovená 
z přírodního či umělého kamene.

Celá deska je pomocí otočných čepů 
na obou kratších hranách zavěšena 
v masivním lakovaném kovovém rámu, 
který je připevněn ke dvěma robustním 
kovovým podnožím. Alternativou toho-
to celokovového provedení je dřevěná 
podnož, do níž je ocelový nosný rám 
zabudován. Deska je zaaretována ve 
vodorovné pozici a po odjištění pojist-
ky ji lze jednoduše ručně otočit a jí-
delní stůl tak změnit v kulečník nebo 
naopak.

Hmotnost stolu se podle celkové ve-
likosti, použitého materiálu a tloušťky 
kamenné desky (19–25 mm) může 
pohybovat v rozpětí 250–400 kg. 
Výška stolu (760 mm) je přizpůsobena 
prioritně kulečníkové hře, takže v pří-
padě jídelního stolu převyšuje maxi-
mální doporučenou výšku (750 mm) 
o 10 mm.

…jednoduchým otočením stolové desky změníme v kulečník

Varianta kulečníkového stolu v dřevěném provedení
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Dřevostavby určené pro bydlení jejich výrobci dnes, jak je obecně 
známo, realizují tak, že nejprve postaví nosné obvodové stěny, 
které pak propojí vnitřními nosnými stěnami a poté opatří stropem 
a zastřeší. S opačnou myšlenkou – začít nejprve nosnými příčka-
mi, ty pak zastropit a až poté stavbu uzavřít tentokrát nenosnými 
obvodovými stěnami, navíc v méně než poloviční tloušťce oproti 
běžnému standardu (cca 170–180 mm), přišel před časem na český 
trh dřevěného stavění fyzik Michal Bílek, jednatel brněnské spo-
lečnosti Xnergie s.r.o. A to při použití speciální tepelné cca 30 mm 
silné vícevrstvé reflexní izolace, která je podle výrobce účinnější 
než běžná izolace o tloušťce 350 mm.

Obytné dřevostavby realizované 
na principu antických staveb

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

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

Reflexní izolace…

Skladbu obvodové stěny pro obytné 
dřevěné domy o tloušťce 170–180 mm 
(se součinitelem prostupu tepla U < 0,1 
W/m2K a koeficientem vzduchové ne-
průzvučnosti Rw > 50 dB) firma předsta-
vila na jaře letošního roku na odborném 
semináři Dřevostavby ve Volyni a poté 
na stavebních veletrzích IBF v Brně. 
Výše uvedených hodnot je podle jed-
natele Michala Bílka dosaženo použitím 
v úvodu zmíněné reflexní izolace, tvořené 
bublinkovými foliemi z vysoce hustotního 
polyetylenu a dále z polyetylen-tereftalá-
tových fólií, na kterých je nanesena vrs-
tva hliníku. Tato izolace při správné apli-
kaci vytváří 10 izolačních komor v každé 
s jednou nízkoemisivní (Low-E) stranou 
a jednou Float stranou. Funguje jako ví-
cekomorové (11) izolační sklo, a to jak 
v případě tepelně izolačních vlastností, 
tak i zvukově izolačních vlastností, pokud 
je obálka obvodové stěny správně na-
vržena a provedena. V případě akustic-
kých vlastností se podle M. Bílka chová 
stejně jako izolační fólie v oknech, kdy 
např. dvojsklo s fólií uprostřed tlumí hluk 
2x lépe než o 50 % těžší trojsklo a 4x 
lépe než obyčejné sklo. A to i přesto, že 
samotná fólie díky své minimální hmot-
nosti netlumí zvuk takřka vůbec, ale mezi 
dvěma skly zvyšuje útlum zásadně. Pro 
plnění akustických a zejména pak tepel-

ně izolačních vlastností, vycházejících 
z principu šíření tepla sáláním nebo také 
infračerveným (IR) zářením, je důležitá 
její správná aplikace jak do stěny, tak 
i podlahy a stropu. 
„Reflexní vícevrstvou fólii je vždy třeba 
aplikovat do vzduchové mezery, ve které 
je potlačeno proudění vzduchu. V tako-
vém prostředí se teplo šíří sáláním. A pro-
tože reflexní fólie dokáží sálání zdi odrazit 
zpět, dochází k prohřátí zdi a tím ke sní-
žení teplotního spádu a tudíž k zásadní 
redukci tepelného toku, a to pro celou 
konstrukci. Proto je vzduchová mezera 
vůbec nejdůležitější. Malý tepelný tok, 
který následně vnikne do izolace, se roz-

mělní přestupem do spousty vrstev, kde 
se teplo z bodových doteků od bříšek 
bublinek roztahuje do celé plochy vrs-
tev. A protože ve vnitřní struktuře izolace 
jsou další reflexní vrstvy, nešíří se zde 
ani sálání,“ vysvětluje M. Bílek princip 
fungování reflexní izolace.

…pro revolučně řešené 
dřevostavby

Představenou reflexní izolaci, vyráběnou 
v parotěsném i difúzně otevřeném prove-
dení, firma použila do návrhu konstrukce 
dřevěných domů stavebního systému 
X-houses®, který vyvinula společně se  

Obr. 1 Nestandardní vlastnosti cca 180 mm silné obvodové stěny stavebního sys-
tému X-houses® jsou dané použitím speciální vícevrstvé reflexní fóliové izolace
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sesterskou společností Energy IN s.r.o. 
(viz třídílný seriál o oknech DM 7–8, 9, 
10/2018) ve spolupráci s dalšími firma-
mi a také brněnskou Masarykovou uni-
verzitou a ostravskou Vysokou školou 
báňskou. Jde o stavební systém zalo-
žený na principu antických staveb, kde 
statiku domu nezajišťují obvodové stěny. 
Jeho nosnou konstrukci tvoří vnitřní příč-
ky z CLT panelů, které musí být vzájemně 
spojené minimálně jedním příčným CLT 
panelem např. do tvaru písmene „H“. Do 
konstrukce střechy a podlahy je použito 
parotěsné provedení izolace, do obvo-
dových stěn difúzně otevřené provedení, 
kde dochází ke kondenzaci vlhkosti, při-
čemž vzniklý kondenzát není zadržován 
v izolaci, ale vykapává z ní dolů na zem 
a vsakuje se do půdy. Izolace je vždy 
aplikována v oboustranné vzduchové 
mezeře, která je z vnitřní strany nevět-
raná, aby se teplo neztrácelo, a z vnější 
strany větraná. 
„Vnitřní mezery jsou natolik úzké, aby 
zde ještě vznikalo proudění (∆T < 4K), 
a natolik široké, aby se v nich už vytvořilo 
prostorové sálání. Místa stlačení izolace 
se počítají stejně jako okraje skel v ok-
nech (Ψ = 0,12 W/mK), přičemž jejich 
plocha je díky bodovému stlačení jen 

0,0072 m2 na 1 m2 celkové plochy,“ 
upřesňuje jednatel a dodává, že reflexní 
izolaci (z hlediska tepelných účinků) nelze 
měřit běžnými metodami pro posuzování 
izolačních materiálů. „Naměřené tepelné 
odpory se z různých měření liší i o více 
jak 50 %, a to podle velikosti měřeného 
vzorku. Čím je totiž vzorek menší, tím více 
se jeho naměřený odpor blíží odporu 
stejně silné vrstvy nehybného vzduchu. 
Nicméně díky tomu, že v ploše vícevrst-
vá reflexní fólie izoluje lépe než nehybný 
vzduch, tak na jejích okrajích právě přes 
vzduch dochází k přemostění krajních 
vrstev (teplé a studené strany). A protože 
obě krajní fólie jsou opatřeny hliníkovou 
vrstvou, dochází kvůli vedení tepla v hliní-
ku od okraje vzorku do celé jeho plochy 
k zásadnímu ovlivnění měření,“ vysvětluje 
a dodává, že přesně z tohoto důvodu jsou 
měřena izolační skla pouze uprostřed, 
kdy kvůli tepelnému mostu v okrajových 
částech a vodivosti obou sklovin, musí být 
vzdálenost čidel od okrajů skla nejméně 
35 cm. „U vícevrstvé reflexní fólie by pro-
to díky 200x vodivějšímu hliníku musela 
být vzdálenost od všech okrajů asi 2,7 
metru,“ uzavírá tepelnou problematiku 
izolace s tím, že firmou prezentovaný te-
pelně izolační účinek konstrukce U < 0,1 
W/m2K byl prokázaný měřením na více 
stavbách dle ČSN 73 0540-4 (měření „U“ 
pro neznámou stavbu) a také výpočtem 
jako vícekomorové sklo dle ČSN EN 673 
(viz obr. 2).

Průběh stavby a skladba 
konstrukce

Založení stavby
Založení stavby v systému X-houses® 

lze provést na základovou desku, zem-
ní vruty nebo gabiony (pletené koše 
vyplněné kameny). Na zvolený základ 
se upevní křížový rošt z trámů, ulože-
ných ve dvou vrstvách (horní a spodní), 
mezi nimiž bude napnuta reflexní izola-
ce (viz obr. 3). Profil spodních trámů 
je odvislý od typu základu, respektive 
od vzdálenosti podpůrných bodů, při-
čemž jejich tloušťka (výška) by měla být 
volena i s ohledem na izolaci, která se 
nesmí dotýkat podkladu, a to i v přípa-
dě mírného prověšení. Spodní trámový 
rošt může být na jednu nebo více stran 
i výrazně delší než horní a vytvářet tak 
pochozí terasu.

Podlaha a vnitřní příčky
V další fázi se na horní trámový rošt, za-
klopený OSB deskou, přišroubují oce-
lové „U“ profily, vymezující rozmístění 
vnitřních příček (CLT panelů), které, jak 
už bylo zmíněno v předcházející kapito-
le, se vždy svazují do sebe minimálně 
jedním „žebrem“, aby byly samonosné. 
Do CLT panelů se již ve výrobě vyřežou 
nebo vyfrézují otvory pro dveře a další 
potřebné otvory. A to např. jako u firmou 
zvoleného modelového domu s příčkami 
trapézového tvaru, vytvářejícími pultový 
tvar střechy, v horní části panelů vyfré-
zované montážní drážky a polodrážky 
(kapsy) pro stropní pohledové trámy.

Střecha
Do těchto otvorů v CLT panelech se na 
celou délku objektu vsadí pohledové 
KVH hranoly, které se na obou koncích 
svážou příčným trámem, čímž se vytvoří 
stabilní základ pro střechu a současně 
se tím celá stavba zpevní (Poznámka: 
při skutečné montáži by nyní následo-
vala výstavba vnitřní části obvodových 
stěn, podpírajících boční kraje stře-
chy, nacházející se ve vzduchu – viz 
následující kapitola Obvodové stěny 
a obrázky 5–7). Na takto zpevněné 
trámy se připevní akustický záklop ve 
složení (zevnitř ven):

 pohledová stropní prkna nebo pod 
výmalbu aplikovaná sádrokartonová 
deska,

 izolační pasta nebo tkanina (pro ab-
sorpci akustických vibrací,

 OSB deska jako horní vrstva.

Na OSB desku se následně připevní 
(rovnoběžně s trámy) latě 60x40 mm pro 
vytvoření vzduchové mezery nutné pro 
reflexní tepelnou izolaci (parotěsnou). 
Laťový rošt se v celé ploše vydrátkuje, 
aby se reflexní fólie neprověsila a poté se 
na latě nalepí oboustranná lepicí páska. 

Obr. 2 Firmou deklarované U < 0,1 W/
m2K a Rw > 50 dB jsou odvislé od správné 
aplikace izolace do oboustranné vzdu-
chové mezery, kde vytvoří 10 izolačních 
komor s 10 Low-E stranami

Obr. 3 Založení stavby na zemních vrutech se skladbou podlahy a ocelovými „U“ 
profily pro ukotvení nosných panelů opatřených již z výroby dveřními a ostatními 
montážními otvory
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Na takto připravenou plochu se pečlivě 
napne reflexní izolace, a to s přesahem 
přes střechu na všechny strany pro 
následné napojení na izolaci obvodo-
vých stěn (viz obr. 4). V poslední fázi 
se přes všechny vrstvy (až do spodních 
trámů stropu) dlouhými vruty připevní 
trámky, které budou tvořit vlastní stře-
chu i s přesahem. Jejich profil respek-
tive výška, tvořící vnější provětrávanou 
mezeru, se stanovuje úměrně k délce 
přesahu a předpokládané zátěži sně-
hem, přičemž minimální výška musí být 
60 mm. Tyto trámky se pak v přesahové 
části střechy zespodu opatří pohledo-
vým podbitím z prken a shora se po celé 
ploše zaklopí OSB deskou, na kterou 
se následně aplikuje hydroizolační fólie 
a plechová krytina.

Obvodové stěny
Montáž obvodových stěn začíná (viz po-
známka v předchozí kapitole Střecha) po 
pevném usazení stropních pohledových 
trámů v CLT panelech a jejich příčném 
svázání na koncích. V první fázi se okra-
je stropu podloží svislými vzpěrami z latí 
60x40 mm, rozmístěnými ve vzdálenosti 
cca 1500–1800 mm od sebe (s ohle-
dem na budoucí umístění oken). Na tyto 
svislé latě, které jsou v rozích stěn spo-
jeny ocelovými ztužujícími úhelníky, se 
ze stran (směrem do prostoru mezi nimi) 
vodorovně připevní CD profily a vyztu-
ží se latěmi 30x50 mm proti průhybu. 
Takto připravená konstrukce se zevnitř 
uzavře akustickým sendvičem tvořeným 
oplášťovací OSB deskou, akustickou 
izolační tkaninou a vnitřní sádrokarto-
novou deskou. Poté se obálka obvodo-
vých stěn zpevní i z druhé (vnější) strany 
diagonálními latěmi 40x60 mm, čímž se 
vytvoří plnohodnotná podpěra střechy 
bez rizika jejího průhybu. Po podepření 
stropních trámů touto částí obvodové 
stěny pokračuje montáž střešního pláště 
(viz předchozí kapitola a obr. 8) až 
do pokládky reflexní izolace. Současně 
při tom se na rohové ztužovací úhelníky 
nalepí svislé pásky polystyrenu, aby se 
fasádní izolační fólie, aplikovaná v dal-
ším kroku, nedotýkala kovu. Tato fólie 
(difúzně otevřená) se napojí na střešní 
i podlahovou reflexní fólii a poté se na-
pne pomocí vertikálních latí 60x40 mm, 
rozmístěných ve vzdálenosti 625 mm od 
sebe, čímž se vytvoří rošt vnější větrané 
mezery (viz obr. 9). Svislé latě se přes 
fólii šroubují do diagonálních latí. V této 
fázi se také na střechu pokládají trámky, 
tvořící výše již zmíněnou odvětranou me-
zeru ve střeše. Na závěr montáže se za-
klopí jak střecha, tak i fasáda, na kterou 

se použije venkovní akustický sendvič 
tvořený oplášťovací OSB deskou, akus-
tickou izolační tkaninou a polystyrenovou 
deskou opatřenou perlinkovou omítkou, 
a nebo dřevěný obklad. Výsledkem je di-
fúzně otevřená obálka s výše uvedenými 
tepelně izolačními vlastnostmi a odvětra-
nou fasádou.

Obr. 4 Řez napojení střechy na kratší 
obvodovou stěnu

Obr. 9 …aplikace fasádní izolace, její 
spojení se střešní a podlahovou izolací 
a napnutí vertikálními latěmi tvořícími 
vnější větranou mezeru,…

Obr. 10 …zaklopení fasády (při souběž-
ném zaklopení střechy) vnějším akus-
tickým sendvičem a dokončení fasády 
omítkou nebo dřevěným obkladem

Obr. 7, 8 …připevnění vnitřního akustického a nehořlavého sendviče a následné 
zpevnění konstrukce z vnějšku diagonální latí (vnitřní nevětraná mezera),…

Obr. 5, 6 Montáž obvodové stěny krok za krokem: podepření okrajů stropu svislými 
latěmi a jejich následné ztužení vodorovnými latěmi upevněnými v CD profilech,…
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Podzimního odborného setkání SDP 
v Třebešově u Rychnova nad Kněžnou 
se zúčastnilo více než 70 zástupců z 36 
členských firem z celé České republi-
ky, zaměřených nejen na oblast vlast-
ního zpracování dřeva, ale v případě 
některých také na lesní hospodářství. 
Důvodem tohoto zájmu byla mimo zís-
kání aktuálních informací o stavu trhu 
s kulatinou (ve spojení se současnou 
„kůrovcovou“ situací v lesních poros-
tech) a trhu s řezivem, také v programu 
avizovaná prohlídka výrobního areálu 
divize WOOD hostitelské firmy MATRIX 
a.s. Největší pozornost účastníků pat-
řila objektu někdejší dvourámovkové 
pilnice, který byl v letech 2016–2017 
kompletně zrekonstruován a dostavěn 
o další prostory vybavené novou uni-
verzální výrobní technologií německo-
-české provenience. Z ní pak především 
vlastní pořezové lince se třemi hlavními 
pořezovými zdroji (pásová, rámová a roz-
mítací pila) s projektovanou roční kapa-
citou pořezu 30 tis. m3 v jedné směně 
(viz samostatná reportáž na str. 40–43).

Jak to vypadá mimo ČR…

„Teoretický“ program odborného setká-

Tak jako nyní za kůrovce se pilařům 
nežilo už dlouho, ale co bude dál?

V loňském opět mimořádně suchém roce kůrovcová kalamita v českých lesích postupovala takovým 
tempem, na které vlastníci lesů v některých regionech již nestačili reagovat. Podle odhadu z konce 
října 2018 měl totiž objem vytěžené smrkové kůrovcové hmoty činit cca 10–12 mil. m3 a celkový 
objem v lesích napadeného dříví cca 15–20 mil. m3, což by bylo více jak roční etát. Rovněž alarmující 
je pak prognóza pro rok letošní, hovořící, za předpokladu pokračujícího sucha, až o minimálně 30–40 
mil. m3. Mizející lesy v některých oblastech proto dělají vrásky na čelech nejen lesníkům, ale i zpra-
covatelům dřevní hmoty, zejména smrkové, co a jak budou řezat, až smrku nebude. V tomto duchu 
se nesl hlavní program podzimního odborného setkání Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR 
(SDP), které proběhlo 9. 11. 2018 na půdě akciové společnosti MATRIX z Třebešova na Rychnovsku.

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

Příležitost vidět v chodu novou pilnici s univerzální pořezovou technologií...
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ní, který následoval po předchozím pře-
sunu účastníků do asi 10 km vzdáleného 
letoviska Studánka ve stejnojmenném 
čtyřhvězdičkovém hotelu, provozovaném 
v rámci MATRIX group její dceřinou spo-
lečností, zahájil předseda sdružení Ing. 
Petr Pražan, Ph.D. již tradičně nejnověj-
šími informacemi z lesnického a pilař-
ského oboru v zemích na jih a západ od 
našich hranic. Jmenovitě ve Švýcarsku, 
Rakousku a Německu, kde jsou lesní 
porosty rovněž sužovány jak kůrovco-
vou, tak i mnohými větrnými kalamitami 
a kde se podobně jako u nás objemy na-
hodilých těžeb (NT) meziročně zvyšují 
na úkor úmyslných. Začal Německem, 
kde objem NT (kůrovcových a větrných) 
představoval v roce 2017 20 % z celko-
vé roční těžby a v roce 2018 měl podle 
tamních odhadů z měsíce září vystou-
pat až na 50 %. Ještě větší procentuální 
zvýšení bylo odhadováno ve Švýcarsku, 
kde se NT z 8 % v roce 2017 měly zvýšit 
až na 36 %. S naopak poněkud lepší 
bilancí se v září loňského roku počítalo 
v Rakousku, kde objem NT v roce 2017 
představoval 34 % a pro rok 2018 byl 
odhadován na 25 %. Tento odhad, stej-
ně jako ve Švýcarsku byl ale ve skuteč-
nosti zcela jistě vyšší, a to s ohledem 
na vichřici „Vaia“ z konce října, po které 
se podle odhadů z Itálie, Rakouska, 
Slovinska a Švýcarska rozsah škod vy-
houpl na 17 mil. m3 dřevní hmoty. Pro po-
rovnání zmínil Ing. Pražan také Českou 
republiku, kde jsou důsledky kalamit 
(zejména kůrovcové) největší, a kde se 
objem NT z 52 % v roce 2017 měl loni 
zvýšit až na téměř tři čtvrtiny (72 %) z cel-
kové roční těžby. V kontextu s touto infor-
mací pak přešel k následkům, které měly 
kůrovcové a větrné kalamity na ceny pi-
lařské kulatiny v nejpostiženějších oblas-
tech Německa (Baden-Württembersko 
a Bavorsko) a v Rakousku. 
„Zatímco ještě v polovině roku 2017 se 
v těchto regionech cena kulatiny např. 
v jakostně lepší kvalitě B, 2b pohybovala 
v rozmezí 93–96 eur, v lednu 2018 už 
klesla na 88–92,5 eur a o cca 10 mě-
síců později (v polovině měsíce října) se 
prodávala v cenách od zhruba 82 do 87 
eur/m3 franko odvozní místo,“ doplnil 
Ing. Pražan s tím, že v Rakousku spolu 
s kulatinou stále zlevňují i tzv. vedlejších 
pilařské produkty. A to především dřevní 
štěpka, jejíž cena od roku 2015 klesla 
z tehdejších 15 eur/prm na současných 
12,8–13,2 eur/prm. Poněkud lepší bi-
lanci mají piliny, jejichž prostorový metr se 
trvale pohybuje mezi 10–11 eury. Poté 
se znovu vrátil k surovinovým zdrojům, 
tentokrát však z pohledu německých 

producentů z oblasti dřevo zpracujícího 
průmyslu, podle kterých byla obchodní 
situace na začátku IV. kvartálu stále lepší 
(56 %) nebo se přinejmenším nezhor-
šovala (44 %). Bezmála polovina z nich 
(48 %) měla na svých skladech čtyřmě-
síční zásobu kulatiny, 26 % tříměsíční 
zásobu, 19 % dvouměsíční a jen 7 % 
řezalo se zásobou minimálně na 1 mě-
síc dopředu. Cena řeziva byla u 93 % 
výrobců stabilní, u zbývajících 7 % se 
během posledních tří měsíců nepatrně 
snížila nebo naopak zvýšila. V případě 
vedlejších pilařských produktů se ceny 
neměnily u 68 % oslovených výrobců 
a u 32 % se mírně navýšily. 
„Od konce III. kvartálu 2017 do září 
2018 se smrkové řezivo v Německu ce-
nově zvedlo o 8,4 %, což je poměrně 
slušný nárůst, u sušeného stavebního 
řeziva jde o 5,9 %, konstrukční dřevo 
stouplo o 9,9 %. Jediným jehličnatým 
sortimentem, kde ceny naopak klesly, 
je štěpka, která kvůli nadbytku dřeva 
zlevnila o 5 %. Co se týče listnatého ře-
ziva, to cenově narostlo, podobně jako 
jehličnaté, o 6,4 %, DTD desky o 4,7 %, 
OSB desky dokonce o 25,3 % a podob-
ně je tomu i u překližek, které podražily 
o 19,1 %,“ upřesnil Ing. Pražan s tím, 
že počátkem IV. kvartálu loňského roku 
pilaři v okolních zemích zaznamenali ze 
strany odběratelů zvyšující se tlak na 
ceny řeziva nižších kvalitativních tříd. 
A to v důsledku rostoucího objemu ka-
lamitního dříví na trhu, což se u velkých 
producentů projevilo snížením cen méně 
jakostního řeziva – nesušeného o 6–8 
eur/m3, sušeného o 4–5 eur/m3. „Tato 
skutečnost vyplývá i z toho, že jejich 
exportní trhy jsou limitovány sníženými 
možnostmi odbytu především v Americe, 
Asii, ale i v severní Africe, a tak těmto 
zpracovatelům zbývá zásobovat výrobu 

palet a obalů, kde jsou výkony, zejmé-
na v Německu, zatím poměrně vysoké. 
Nicméně pilařské linky jedou na plný 
výkon a sklady řeziva, myslím tím méně 
kvalitního, se jim plní,“ konstatuje před-
seda SDP a dodává, že i přesto odbyt 
řeziva jako celek zůstává na vysoké 
úrovni, přičemž pro další období bude 
rozhodovat kvalita kulatiny na vstupu.
Co se týče dalšího vývoje odbytu pilař-
ské kulatiny v následujících 6 měsících 
(říjen 2018–březen 2019), tak z pohledu 
55 % rakouských a německých prodej-
ců by měl zůstat na úrovni III. čtvrtletí 
2018, 31 % se obává dalšího poklesu 
a 14 % naopak věří v nárůst odbytu. A to 
za předpokladu i nadále klesajících cen 
(18 %) nebo cen stávajících (41 %), nic-
méně dalších 41 % avizuje možné zdra-
žení. Poněkud jiného názoru v souvislosti 
s cenami kulatiny jsou němečtí a rakouští 
pilaři, z nichž 40 % předpokládá setrva-
lý stav, 41 % počítá s dalším poklesem 
a 19 % se obává zdražení. Jehličnaté 
řezivo by podle 73 % z nich mělo zůstat 
na dosavadní cenové úrovni nebo mírně 
podražit, podle 27 % je třeba počítat se 
zlevněním. V kontextu s tímto pro zpra-
covatele nadmíru příznivým stavem je 
62 % německých a rakouských pilařů 
rozhodnuto co nejdříve spustit plánova-
né investice a dalších 32 % se na ně 
reálně připravuje. Pouze 6 %, ačkoliv by 
investovat potřebovalo, je zatím takříkajíc 
zdrženlivých, respektive opatrných.

…a jak to vidí dodavatelé 
a zpracovatelé u nás?

Další část programu odborného setkání 
byla věnována problematice kůrovcové 
kalamity v ČR, kde dopady sucha a ná-
růstu populace lýkožrouta smrkového 
pocítil v loňském roce snad každý vlast-

…a dalším příslušenstvím si nenechalo ujít více jak 70 zástupců dřevozpracujících 
firem z celé ČR
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ník či správce lesního majetku. A to 
jak v podobě chřadnutí porostů a nále-
tů kůrovců do dříve neobvyklých míst, 
tak v podobě dramatického poklesu 
cen smrkového dříví a problémů s jeho 
odbytem. Hlavně pak na území krajů 
Moravskoslezského, Olomouckého, 
Zlínského, Jihomoravského, Jihočeské-
ho a Plzeňského a zejména pak v kraji 
Vysočina. O situaci nejen na severní 
Moravě, kde působí, ale i v jiných čás-
tech republiky, zde hovořil člen před-
stavenstva SDP Antonín Velička, výrob-
ní ředitel společnosti Katr ze Staré Vsi 
u Rýmařova, která se vedle pilařského 
zpracování dřeva zabývá také komplex-
ní lesnickou činností. Začal ohlédnutím 
se do období před rokem 2014, kdy 
se roční těžby kůrovcového dříví v ČR 
pohybovaly v průměru kolem 600–800 
tis. m3. V letech 2015–2016, po vy-

puknutí kůrovcové kalamity na severní 
a střední Moravě se jednalo již o 2,1 
mil. m3, tedy zhruba o trojnásobek, kte-
rý se posléze opakoval i v dalších dvou 
letech, přičemž loni se objem napadené-
ho dřeva přiblížil hranici 20 mil. m3. Pro 
letošní rok se podle posledních odhadů 
mluví zatím o 30–40 mil. m3, ale podle 
A. Veličky může jít opět až o trojnásobek 
roku 2018. 
„Vycházím ze situace uplynulých tří let na 
severní Moravě, kde, jak si troufám říct, 
pomine rok 2019 a podhůří Jeseníků 
a některé části Beskyd se ocitnou bez 
smrku. Vycházím ze současného stavu 
např. v regionech Šternberska a Brun-
tálska, kde se sice těží naplno, ale jedná 
se o slabé dříví z probírkových porostů, 
které tam ještě zůstalo, neboť veškeré 
silné dřevo už bylo zlikvidováno a odve-
zeno. Kůrovec se pomalu posouvá do 

vyšších nadmořských výšek, kde velmi 
slušně graduje a dnes se projevuje už na 
celém území republiky,“ říká A. Velička 
a dodává, že podle podkladů Lesů ČR 
je situace nejhorší v kraji Vysočina, kde 
byl loni zaznamenán obrovský meziroční 
nárůst kůrovcových těžeb přes 500 % 
a v přepočtu na objem to mělo dělat ko-
lem 1,8 mil. m3. V roce 2019 se v lesích 
na Vysočině předpokládá dokonce 5 mil. 
m3 kůrovcem napadeného dříví, což 
by odpovídalo výši kůrovcových těžeb 
v roce 2017 za celou republiku. „A co 
z toho plyne pro nás pilaře? Já osobně 
to z pohledu naší firmy vidím tak, že ješ-
tě zhruba rok a budu se muset potýkat 
s otázkou, co bude pak. V rámci repub-
liky, na rozdíl od naší oblasti, bude ještě 
nějakou dobu dříví k dispozici za dobrou 
a rozumnou cenu, ale jestli nepomůže 
příroda, tak to zde nikdo nezastaví,“ kon-
statuje A. Velička a přechází k cenám 
jehličnatého dříví. 
Ty podle ČSÚ loni mezi I. a II. čtvrtletím 
klesly o 4,9 %, mezi II. a III. čtvrtletím 
o dalších 9,3 % a pokračující pokles 
byl podle zpracovatelů patrný také ve 
IV. čtvrtletí. „O cenách, jejichž pokles 
bude pravděpodobně dál pokračovat, 
chci tentokrát mluvit z trochu jiného úhlu 
pohledu. Pro nás zpracovatele má ona 
skutečnost, že cena suroviny je nízká 
a u řeziva naopak vysoká, nepochybně 
svůj ekonomický význam, ale kdo začí-
ná mít obrovské problémy, je vlastník 
lesa. Tím nemyslím jen Lesy ČR, ale 
všechny vlastníky, kterým současná 
cena nepokryje v podstatě ani náklady 
na těžbu, nehledě na další zákonem sta-
novené povinnosti spojené s obnovou 
lesa,“ vysvětluje A. Velička a zmiňuje in-
formaci z Hospodářských novin, podle 
níž např. náš největší vlastník Lesy ČR 
generují měsíčně stomiliónovou ztrátu 
a nelze vyloučit, že se nebude zvyšovat. 
A to vzhledem k listopadovému výběro-
vému řízení pro 47 územních jednotek, 
o něž byl ze strany lesnických firem vel-
mi malý zájem a jehož výsledkem bylo 
plusové saldo 1,8 mld. Kč, které budou 
Lesy ČR muset vítězným firmám vyplatit 
za provedené práce, jež se v daném 
případě týkají hlavně zalesňování. V této 
souvislosti také zmínil pro obnovu lesů 
nezbytné milióny sazenic, které na trhu 
nejsou a nebudou s ohledem na chy-
bějící osivo, nedostatek lidí, kteří by 
tyto práce prováděli, a další důvody, 
pro které by prý spousta soukromých 
vlastníků nejraději vrátila les státu, kte-
rý je údajně povinen jejich les převzít, 
jelikož je čekají jen samé problémy než 
jakýkoliv užitek.

Přeplněné sklady o více jak 14 % zlevněné kulatiny a vysoké ceny řeziva měly pro 
pilaře, na rozdíl od lesníků, patřičný ekonomický význam
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Proč kůrovcovou kalamitou 
nejvíc trpí právě kraj Vysočina?

Jedním z hlavních důvodů současného a podle posledních statistik doslova alarmujícího stavu výskytu 
kůrovce v dnes nejpostiženější oblasti ČR v kraji Vysočina (viz předchozí článek tohoto vydání DM), 
je celková výměra lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa, čítající 207 902 ha. Tato značná 
31% lesnatost a k tomu 70% zastoupení smrku z něj podle lesních odborníků dělá území s obrovským 
potenciálem pro šíření kůrovce.

Navíc mnoho drobných 
vlastníků lesa

Výše uvedenou informaci může potvr-
dit např. Lesní družstvo obcí se sídlem 
v Přibyslavi, které hospodaří na 5700 
hektarech lesů, kde dříve ročně těžilo 
do 50 tis. m3, ale loni se jednalo o asi 
60 tis. kubíků. A to kvůli kůrovcovému 
dřevu, kterého družstvo ve svých poros-
tech podle ředitele Ing. Jiřího Svobody 
mívávalo ročně do 5 tis. m3, zatímco 
loni šlo až o 18 tis. kubíků, přičemž 
tyto lesy se nacházejí ve vyšších po-
lohách a tak dosud patřily mezi méně 
postižené. Podle Ing. Svobody, který je 
současně také regionálním předsedou 
vlastníků obecních a soukromých lesů 
(SVOL), je na tuzemském trhu tolik dře-
va, že se už skoro nedá prodat a jeho 
cena výrazně klesla. Lesníci se potýkají 
s nedostatkem pracovníků a dopravních 
prostředků, chybějícími sazenicemi pro 
zalesňování apod. Situaci s kůrovcem 
na Vysočině podle něj ještě zhoršuje 
fakt, že tento kraj má, na rozdíl od ji-
ných krajů, velmi různorodou vlastnic-
kou strukturu lesů, v níž mají poměrně 
významné zastoupení malé obecní 
a soukromé majetky. 
(Poznámka: v roce 2017 v kraji 
Vysočina připadalo na lesy v majetku 
státu 34,68 %, obecní a městské lesy 
16,78 %, právnických osob 2,82 %, 
lesních družstev 7,58 %, církevní lesy 

2,53 % a fyzických osob 35,62 %).  
Průměrná velikost lesního majetku zde 
pak činí cca 4,3 ha, bez státního sek-
toru cca 2,6 ha. Celkem se jedná o při-
bližně 48 tis. vlastníků, z nichž cca 33 
tis. disponuje lesním majetkem do 1 ha 
a ne všichni si dovedou s kůrovcem po-
radit. A to především finančně a potaž-
mo i technicky, neboť za současného 
přebytku dřevní hmoty a jejích nízkých 
cen je lesnická činnost prodělečná 
a řada vlastníků na ni prostě nemá.

Ani technicky zdatní nejsou 
bez problémů

K těm soukromým vlastníkům na 
Vysočině, kteří naopak boj s kůrov-
cem zatím více či méně zvládají, patří 
mezi jinými např. bratři Jaromír a Pavel 
Mejzlíkovi z Přeckova na Třebíčsku. 
Vedle svého hlavního zaměstnání, za 
pomoci svých rodin a kamarádů, spo-
lečně obhospodařují 5,8 hektarů jeh-
ličnatého lesa, rostoucího na několika 
různě položených parcelách s různou 
intenzitou kůrovcového napadení. 
Těžbu a dopravu dříví z lesa zvládají 
za pomoci vlastního dřevorubeckého 
vybavení a traktorové techniky včetně 
přibližovacího navijáku. Sami si pora-
dí také se zalesňováním, kde využívají 
státních dotací a řídí se radami oblast-
ního lesního hospodáře, na jehož do-
poručení postupně přeměňují svůj dříve 
jehličnatý les na smíšený – výsadbou 
buků, dubů, javorů a v menší míře jedlí 
a borovic. Jediným co sami nedokážou 
ovlivnit, stejně jako vlastníci větších les-
ních majetků nejen na Vysočině, ale 

i v ostatních regionech republiky, je 
odbyt vytěženého dříví. Do jara 2017 
se totiž většinou zabývali hlavně úmysl-
nou těžbou, kdy vytěžené dříví větších 
průměrů po vykrácení na výřezy z části 
prodávali drobným pilařům v okolí nebo 
si ho u nich nechávali pořezem ve mzdě 
zpracovat na stavební řezivo, které pak 
sami nebo v rámci rodiny a známých vy-
užívali pro nejrůznější stavební práce při 
opravách či úpravách svých obytných 
a hospodářských objektů. Po masivním 
propuknutí kůrovcové kalamity byly 
nuceni, ve snaze zabránit ještě větším 
škodám, přistoupit k nahodilým těžbám, 
přičemž stejně jako jiní začali řešit otáz-
ku, kam s ním? 
„Dřeva je tolik, že ho už skoro nikdo ne-
chce, a tak jsme nuceni nemalé množ-
ství zpracovat do podoby palivového dří-
ví, ačkoliv jsme jím už doslova zavaleni. 
Přesto se na nás počátkem roku usmá-
lo štěstí ve formě zakázky na dodávku 
60 kubíků čtyř a pětimetrových výřezů 
s čepovým průměrem 35 cm a více pro 
jistého výrobce stavebního řeziva. Sice 
jen za 1000 Kč za kubík, což je ale vždy 
lepší, než nic a alespoň tím pokryjeme 
nějaké náklady,“ pochlubil se mi starší 
z bratrů Jaromír s tím, že nejednoho 
ze soukromých vlastníků loni naopak 
potkala smůla. 
A to nezřídka i jejich vlastním přičiněním 
ve snaze zbavit les kůrovce spalováním 
opadané kůry a klestí, kdy jako v pří-
padě několika sousedních parcel kvůli 
enormnímu suchu vzplál i okolní porost 
na ploše cca dvou hektarů, jehož haše-
ní pak na řadu hodin zaměstnalo několik 
požárních jednotek.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
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Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Souhra různých faktorů s negativními účinky na lesní porosty, zejména pak dlouhodobého sucha 
a vysokých teplot ve vegetačním období, přispěla i ve II. pololetí loňského roku k dalšímu rozvoji 
kůrovcové kalamity na celém území České republiky, kde se loni podle posledních odhadů vytěžilo 
12–14 mil. m3 kalamitního dříví a dalších 5–8 mil. m3 už nebylo reálné vytěžit. Přetrvávající přetlak 
dřevní hmoty na trhu vedl k dalšímu skokovému snížení cen kulatiny u takřka všech hlavních sorti-
mentů nejen v jehličnatých, ale i listnatých dřevinách. U jehličnatých pak zejména u smrku a borovice, 
které např. v kalamitou nejvíce zasaženém kraji Vysočina byly ve třídě III A / III B k mání i za 1100 
respektive 1200 Kč/m3, ve třídě III C za 900 respektive 800 Kč/m3 a ve třídě III D v obou případech 
dokonce už i za 600 Kč/m3. Kvůli přeplnění skládek zpracovatelů ale hromady této levné hmoty 
ležely ke konci roku takřka u každé lesní cesty či nejedné silnice, aniž by je někdo chtěl.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz, Tabulky a grafy: autor

TŘÍDA

II III A, III B III C III D

SM/JD
2500

1700 – 3000
-370

1760
1100 – 2200

-290

1500
900 – 1960

-250

1000
600 – 1300

-210

BO
2200

1600 – 2800
-270

1420
1200 – 1650

-320

1180
800 – 1370

-350

880
600 – 1190

-280

MD
4070

2200 – 5500
-330

2600
1700 – 3700

-190

2010
1200 – 2600

-270

1470
800 – 2570

-240

DB
6700

2600 – 9000
-1250

4330
1800 – 7000

-80

2900
1400 – 4000

-110

2110
1000 – 2800

-200

BK
2360

1800 – 3200
-420

1820
1490 – 2500

+50

1510
1200 – 1800

-30

1230
800 – 1500

-60 Tab. 1: Průměrné ceny kulatiny (v Kč/m3 bez DPH) ve II. pol. 2018

NESUŠENÉ SUŠENÉ

Řezivo truhlářské 
středové Řezivo 

stavební
středové
(fošny)

Řezivo 
stavební
export
(fošny)

Hranoly

100x100 
mm

Řezivo 
boční

(prkna)

Řezivo truhlářské 
středové

Řezivo 
stavební

Prkna Fošny Prkna Fošny Prkna, fošny

SM/JD
5860

4200 – 7500
+130

6510
5500 – 7500

-10

5290
4400 – 7000

+40

4740
4100 – 5800

+290

5270
4300 – 6900

-90

3560
2800 – 4400

+20

7540
5800 – 9000

-210

8390
6200 – 10500

-60

5290
4300 – 6400

-250

BO
5460

4000 – 6900
+30

6280
5200 – 7200

0

5040
3800 – 6000

+40

5060
4000 – 5900

+40

5210
3800 – 6200

+120

3480
2800 – 3850

-110

7650
6000 – 9000

-130

8540
6200 – 10500

-20

5680
4200 – 7000

-470

MD
7230

4300 – 10000
-60

8050
5500 – 10000

-100

7210
5000 – 8800

+870

7310
6000 – 8100

+120

7270
5500 – 8800

+180

4140
3000 – 8000

+290

9210
6500 – 12700

+250

10 310
8250 – 14500

+240

7420
4500 – 10000

-90

DB
11090

5000 – 16000
+1280

14 890
10000 – 19000

+1390
– – –

4780
4000 – 5700

+50

15 580
7800 –20000

+70

19 920
11800 – 25000

+50
–

BK
5650

3500 – 7850
+70

7080
4200 – 10000

+560
– – –

3670
3000 – 4100

0

9300
6000 – 11000

+120

10 960
7700 – 13000

+130
–

Tabulka 2: Průměrné ceny nesušeného a sušeného řeziva (v Kč/m3 bez DPH) ve II. pololetí 2018

Důsledky již čtyři roky trvajícího působení kůrovcové kalamity, 
vedoucí v loňském II. pololetí k výše naznačenému razantní-
mu zlevnění nejen všech jehličnatých, ale až na jednu výjimku 
i všech listnatých kulatinových sortimentů, a jejich možné pozi-
tivní či negativní dopady na ceny řeziva byly předmětem dalšího 
„dílu“ našeho pravidelně publikovaného cenového „seriálu“, 
vytvářeného na základě průzkumu cenového vývoje u vybra-
ných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách SM/JD, BO, MD, 
DB a BK. Provedli jsme jej v průběhu měsíce prosince 2018 
oslovením bezmála stovky našich pravidelných respondentů 
s různým zaměřením z celé České republiky.
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Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle 
shrnuty v tabulkách 1 a 2, které po-
dobně jako v průzkumu za loňské I. po-
loletí (viz DM 7-8/2018) doplňuje ještě 
tucet grafů znázorňujících cenový vývoj 
sledovaných sortimentů od roku 2011, 
kdy jsme se začali tímto tématem na 
stránkách DM pravidelně zabývat.
V případě tabulek hodnoty uvedené tučným 
písmem v horní části každého z řádků vyjad-
řují celorepublikový průměr ceny, za kterou 
se sledovaný sortiment prodával v průběhu 
II. pololetí 2018. Jedná se o ceny bez DPH, 
které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na 
pilu (tzv. ceny na odvozním místě), a u truh-
lářského řeziva byly vypočítány pouze z cen 
prvních dvou jakostních tříd.
V prostředních řádcích tabulek je uveden 
rozsah ceny, v němž se daný sortiment 
na trhu pohyboval. Toto větší či menší 
cenové rozpětí je v případě kulatiny dané 
především původem dřeva (ze státních, 
vojenských, obecních, církevních či sou-
kromých lesů) a potažmo prodejními ce-
nami dříví nastavenými vlastníky lesních 
porostů nebo (ve státních lesích) těžeb-
ními společnostmi. Mimo to se na něm 
podílí i různé zastoupení jednotlivých 
tloušť kových stupňů, u pilařské hmoty 
různý podíl zastoupení kvality III A a III B 
a u smrkové hmoty např. i to, jde-li o dřevo 
ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě 
také sortimentní zaměření výrobce. U řezi-
va závisí na konkrétním zaměření prodej-
ce, na lokalitě, kde působí a odkud případ-
ně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když 
prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož 
nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konku-
rencí jsou promítnuty nemalé náklady na 
dopravu suroviny, která v dřevinách MD 
a DB  a dnes i v případě nutnosti zajištění 
čerstvé hmoty ostatních dřevin, mnohdy 
cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.
Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny 
zjištěné rozdíly mezi cenami sledovaných 
sortimentů ve II. pololetí 2018 ve srovnání 
s cenami v I. pololetí 2018, přičemž červe-
ná čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak 
zlevnění daného sortimentu a u kulatiny 
nebo řeziva se zelenou číslicí „0“ zůstala 
cena na úrovni I. pololetí 2018.
Výše zmíněné grafy pak ukazují, jak se 
ceny sledovaných sortimentů v jednotli-
vých pololetích uplynulých více jak sedmi 
let měnily v důsledku působení různých 
faktorů. U kulatiny např. zavedením sou-
časného způsobu prodeje dříví ze státních 
lesů prostřednictvím smluvních partnerů 
s.p. Lesy ČR, vlivem s tímto prodejem 
zvýšených přepravních vzdáleností či 
z důvodu stále se zvyšujícího exportu, od 

Graf 1: Cenový vývoj smrkové kulatiny v letech 2011 – 2018

Graf 2: Cenový vývoj borové kulatiny v letech 2011 – 2018

Graf 3: Cenový vývoj modřínové kulatiny v letech 2011 – 2018

Graf 4: Cenový vývoj dubové a bukové kulatiny v letech 2011 – 2018
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něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného 
v tuzemsku. Mimo to i z důvodu výše zmí-
něných větrných kalamit či v případě MD 
jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, 
u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdo-
bím, kdy jsou nakupovány. V posledních 
čtyřech letech, mimořádně chudých na 
dešťové srážky, pak také nedostatkem 
čerstvé dřevní suroviny a naopak nad-
bytkem tzv. kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. 
chřadnutím lesa zaviněným v důsledku pů-
sobení sucha přemnožením nejrůznějších 
druhů podkorního hmyzu či některých 
dřevokazných hub (např. václavka smr-
ková). Kolísání cen řeziva v jednotlivých 
pololetích v řadě případů koresponduje 
s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich 
momentální výši kromě toho ovlivňuje 
i míra poptávky po daném sortimentu na 
trhu, roční období, v němž je řezivo pro-
dáváno a v případě sušeného také jeho 
počáteční vlhkost a aktuální ceny energií.

Kulatina

Co se týče cen kulatiny v sledovaném II. 
pololetí 2018, tak v případě jehličnaté 
šly ceny oproti I. pololetí dolů tentokrát 
u všech dřevin a v nich sledovaných sorti-
mentech a navíc v řádech stokorun. Mezi 
pilaři nejžádanější SM překvapivě nejvíce 
zlevnila (o 370 Kč/m3) v kvalitativně nej-
lepší jakostní třídě II, o něco mírněji pak 
(o 290 Kč/m3) ve sdružené třídě III A, III B 
a ve třídě III C o 250 Kč/m3. Další zlevně-
ní, tentokrát však až o rovných 210 Kč/
m3, jsme zaznamenali také u kvalitativně 
nejhorší třídy III D, která se však vzhle-
dem k obrovskému přetlaku na trhu dala 
nakoupit u některých dodavatelů v kra-
jích Moravskoslezském, Olomouckém, 
Zlínském a Vysočina i v cenách od 600 
Kč/m3 výše. BO rovněž zlevnila počínaje 
tzv. loupačkou (třída II) o 270 Kč/m3 a ješ-
tě markantněji pak v pilařsky zpracováva-
ných třídách III A, III B (o 320 Kč/m3), ve 
třídě III C o 350 Kč/m3 a o dalších 280 
Kč/m3 ve třídě III D.
Zlevnění v řádech stokorun se tentokrát, a 
to i navzdory rostoucímu zájmu zpracova-
telů a nedostatku čerstvé dřevní hmoty na 
trhu, nevyhnulo ani MD. A to opět přede-
vším u loupačky, jejíž cena klesla o výraz-
ných 330 Kč/m3 a o něco méně (o 270 
Kč/m3) ve třídě III C. O 190 respektive 
240 Kč pak zlevnila MD kulatina ve sdru-
žené jakostní třídě III A, III B a ve třídě III D.
Příčinou tohoto ve srovnání s I. pololetím 
překvapivého celoplošného zlevnění MD 
je podle několika respondentů značné 
množství v lesích napadeného dřeva (lý-
kožroutem a posléze tesaříkem modříno-
vým), které se vlastníci nebo těžební firmy 

Graf 6: Cenový vývoj nesušeného borového řeziva v letech 2011 – 2018

Graf 5: Cenový vývoj nesušeného smrkového řeziva v letech 2011 – 2018

Graf 7: Cenový vývoj nesušeného modřínového řeziva v letech 2011 – 2018

Graf 8: Cenový vývoj nesušeného dubového a bukového řeziva v letech 2011 – 2018
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snažily přednostně dostat ven z lesa na 
úkor výrazně omezených či někde úplně 
zastavených úmyslných těžeb. Ze stejné-
ho důvodu neboli kvůli upřednostněným 
nahodilým těžbám více či méně zlevnily 
také všechny DB a až na jednu výjimku 
i BK kulatinové sortimenty. A to především 
ve třídě II, kde se cena v případě DB snížila 
až o neuvěřitelných 1250 Kč/m3 a u BK 
o 420 Kč/m3. Ve třídě III A, III B se kubík 
DB poklesem ceny o 80 Kč dostal na hod-
notu ve II. pololetí 2017, kdy byl k mání za 
4330 Kč, u BK naopak o rovnou pade-
sátikorunu podražil na současných 1820 
Kč. Ve zbylých třídách III C a III D pak ceny 
klesly, u DB o 110 respektive 200 Kč/m3, 
u BK o 30 respektive 60 Kč/m3.

Řezivo

Celoplošné zlevnění téměř všech jeh-
ličnatých a listnatých kulatinových sorti-
mentů ve sledovaných dřevinách se ve 
II. pololetí 2018, stejně jako v I. polovině 
roku, promítlo do cen truhlářského ře-
ziva, a to nesušeného i sušeného, jeho 
pokračujícím zdražením u bezmála tří 
čtvrtin sortimentů. Z nesušených truh-
lářských prken podražila SM (o 130 Kč/
m3), BO (o 30 Kč/m3), DB (o 1280 Kč/
m3) a BK (o 70 Kč/m3 ) a z fošen opět 
BK (o 560 Kč/m3) a v neposlední řadě 
DB, kde průměrná cena za kubík stoup-
la o dalších 1390 Kč a vystoupala tak na 
zatím nejvyšší hodnotu v době trvání naše-
ho průzkumu stejně jako ceny BK fošen 
a DB prken. MD prkna, fošny a SM fošny 
naproti tomu mírně zlevnily o 60, 100 a 10 
Kč/m3 a v případě BO fošen cena zůstala 
na úrovni I. pololetí 2018. U sušených 
truhlářských materiálů došlo ke zlevně-
ní jak prken, tak i fošen v dřevinách SM 
a BO, v případě SM o 210 a 60 Kč/m3, 
BO o 130 a 20 Kč/m3. Prkna a fošny 
v ostatních dřevinách naproti tomu pod-
ražily, MD o 250 a 240 Kč/m3, DB o 70 
a 50 Kč/m3, BK o 120 a 130 Kč/m3.
Ze stavebních sortimentů k radosti 
nejednoho z domácích pilařů podražily 
nesušené SM a BO fošny (shodně o 40 
Kč/m3) a MD fošny (o 870 Kč/m3), a to 
i včetně exportních (o 290, 40 a 120 
Kč/m3), dále pak nesušené BO a MD 
hranoly (o 120 a 180 Kč/m3) a také SM, 
MD a DB boční prkna (o 20, 290 a 50 
Kč/m3). Ostatní stavební sortimenty (vy-
jma BK bočních prken s cenou na úrovni 
I. pololetí 2018), zlevnily, a to konkrétně 
SM hranoly o 90 Kč/m3 a BO boční prk-
na o 110 Kč/m3. U sušeného stavební-
ho sortimentu šla cena kubíku SM prken 
a fošen dolů o 250 Kč, u BO o 470 Kč 
a v případě MD o 90 Kč.

Graf 9: Cenový vývoj sušeného smrkového řeziva v letech 2011 – 2018

Graf 10: Cenový vývoj sušeného borového řeziva v letech 2011 – 2018

Graf 11: Cenový vývoj sušeného modřínového řeziva v letech 2011 – 2018

Graf 12: Cenový vývoj sušeného dubového a bukového řeziva v letech 2011 – 2018
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Široké portfolio aktivit a s nimi spojenou 
činnost společnosti MATRIX jsme již dří-
ve podrobně představili v DM 9/2015. 
Pro oživení informací tedy již jen krátce 
připomínáme, že současnou podo-
bu holdingu tvoří dvě obchodní divize 
AUTOMOTIVE a AUTOCENTRUM a dvě 
výrobní divize: WINDOWS (výroba dře-
věných, plastových a hliníkových oken 
a vchodových dveří) a divize dřevovýroby 
WOOD. Kromě solární elektrárny s vý-
konem 0,5 MW a čtyřhvězdičkového 
lesního hotelu Studánka u Rychnova 
nad Kněžnou, provozuje také vlastní 
mysliveckou společnost a zemědělskou 
farmu. Součástí skupiny je již pátým ro-
kem také obchodní akciová společnost 
DŘEVOCENTRUM CZ s dnes již třinácti 
prodejními pobočkami (8 v Čechách, 5 
na Moravě) zaměřenými na dřevěné ma-
teriály hlavně pro tesaře a stavební firmy.

Začátky a postupná 
proměna divize WOOD…

Nejstarší, a se zmíněnou investicí spo-
jená divize WOOD, v současné době 
funguje na dvou pilařských provozech 
v Třebechovicích pod Orebem a v síd-
le společnosti v Třebešově. Firma v ní 
zaměstnává celkem 50 lidí. Pilnice 
v Třebechovicích je vybavena kombina-
cí pásové a rámové pily a specializuje 
se na pořez dubové kulatiny do průměru 

Dalšími investicemi vstříc energetické 
soběstačnosti a výrobkové nezávislosti

Aktuálně velmi dobrá dostupnost stále levnější dřevní suroviny a naproti tomu zatím poměrně vyso-
ké ceny stavebního řeziva iniciují k investicím nejen zahraniční zpracovatele (viz Dřevařský servis 
DM 1-2/2019), ale i nejednu z pilařských firem v tuzemsku. K těm, které tak činí nejen dnes, ale po 
celou dobu své existence, patří akciová společnost MATRIX z Třebešova na Rychnovsku. Ta se počát-
kem listopadu v rámci oborného setkání členských firem SDP ČR pochlubila svým kolegům z branže 
mimo jiného i kompletně zrekonstruovanou pilnicí, kterou od podzimu 2017 provozuje oproti minulosti 
ve dvou směnách, a to bez nutnosti navýšení v současné době všude chybějících pracovních sil.

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

V roce 2017 zprovozněná pilnice v Třebešově, vybudovaná přestavbou původní 
budovy na adjustaci a dostavbou nového objektu pro vlastní pořezovou technologii
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1,1 m při ročním pořezu kolem 12 tis. 
kubíků. Produkuje především truhlářské 
řezivo, jehož malá část je po vysušení 
dále zhodnocována na nejrůznější hob-
lované polotovary, které jsou spolu se 
zbylým sušeným řezivem exportovány 
do Holandska, Francie, Belgie případ-
ně Anglie. Hoblování je prováděno na 
druhém a pro divizi WOOD stěžejním 
pilařském provoze v Třebešově, done-
dávna primárně zaměřeném na zpra-
cování modřínové kulatiny, kterou však 
v současné době, vzhledem k celore-
publikové kůrovcové kalamitě, zhruba 
z poloviny nahradil smrk. Tento provoz 
se podle předsedy představenstva a ge-
nerálního ředitele Ing. Libora Buriana, 
MBA v roce 2003 (po 12 letech činnosti) 
vydal směrem podpory zpracování dřeva 
tzv. ve vertikále po finalizaci. 
„V té době jsme se rozhodli podporovat 
dva směry. Za prvé specializovat se na 
modřín, v jehož případě dnes s ohledem 
na situaci ‚improvizujeme‘ i se smrkem, 
a v Třebechovicích na dub. Za druhé 

neřezat žádná kvanta kubíků, ale jen 
tolik, abychom všechno, co pořežeme, 
dostali do podoby nějakého výrobku 
a prodali ho s nějakou přidanou hod-
notou,“ vysvětluje Ing. Burian a dodává, 
že v souvislosti s tímto rozhodnutím je 
třebešovský závod od roku 2010 pro-
vázen průběžně realizovanými investice-
mi. „V této souvislosti nelze opomenout 
rok 2013, kdy jsme koupili tehdy těsně 
před krachem se nacházející společnost 
DŘEVOCENTRUM CZ, a vytvořili si tak 
pro naše výrobky vlastní prodejní síť na 
domácím trhu,“ doplňuje a pokračuje 
s tím, že první fáze investic přímo v zá-
vodě se týkala zpevnění ploch manipu-
lačního skladu kulatiny, kde byla v roce 
2015 instalována nová manipulační linka 
s reduktorem kořenových náběhů, 2D 
měřením pro účely přejímky a optima-
lizace pořezu, zkracovací pilou, osma-
dvaceti třídicími boxy a dalším nezbytným 
vybavením. V témže roce došlo také ke 
zprovoznění nově zbudovaného objektu 
hoblárny, kde divize WOOD podle svého 

ředitele Vlastimila Chaloupky v současné 
době hobluje hlavně modřín a z něj te-
rasová prkna, fasádní systémy, případně 
podkladové hranoly pod terasy nebo fa-
sády. „Částečně zhodnocujeme i smrko-
vé řezivo, které dnes kvůli situaci na trhu 
s kulatinou také vyrábíme, na klasické 
palubky, případně standardně hoblovaná 
prkna a latě v několika různých profilech, 
které se dobře prodávají v naší obchod-
ní síti nebo prostřednictvím jiných ob-
chodních sítí, s nimiž spolupracujeme,“ 
doplnil V. Chaloupka s tím, že spolu 
s hoblárnou začala společnost využívat 
ještě nové vývojové prostory, sloužící pro 
potřeby divizí WOOD a WINDOWS a fun-
gující na základě memoranda ve spolu-
práci s Lesy ČR, ČZU Praha, MENDELU 
Brno, VUT Brno a ČVUT Praha. V sou-
vislosti s poslední jmenovanou univerzi-
tou pak zmínil např. společně vyvinutou 
originální lehkou konstrukci Grid shell 
(mřížová skořepina) z modřínových latí, 
využitelnou pro vytvoření pergoly nebo 
k zastřešení (zastínění) teras, zahradních  

Pořezová linka je vytvořena vzájemným propojením rámové pily, pásové pily…

… a rozmítací pily s následným napojením na omítací uzel bočního řeziva
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sezení, venkovních výstavních stánků či 
vstupních prostor do objektů.

…s cílem vytvořit univerzální 
pořez

Další z již dokončených etap komplex-
ní modernizace pilařského střediska 
v Třebešově, zrealizovaná v letech 
2016–2017, se týkala celkové rekon-
strukce a dostavby objektu někdejší 
dvourámovkové pilnice (s pořezem cca 
23 tis. m3), provozované v jedné směně. 
„Stará pilnice ukončila pořez v říjnu 
2016, kdy na její budovu nastoupila sta-
vební firma, která z ní v rámci celkové 
přestavby vytvořila prostornou halu pro 
adjustaci řeziva. K této hale pak v prů-

běhu I. pololetí 2017 přistavěla nový 
vyšší a širší objekt pro umístění vlastní 
pořezové technologie, kterou jsme v říj-
nu téhož roku zprovoznili a začali znovu 
řezat,“ upřesňuje V. Chaloupka s tím, že 
jde o pořezovou linku německo-české 
provenience. Je osazena třemi hlavní-
mi pořezovými zdroji (pásová, rámová 
a rozmítací pila), které mohou řezat 
v různých smyčkách s následným na-
pojením na omítací uzel bočního řeziva. 
Cílem této investice v řádu 170 mil. Kč 
(cca 105 mil. Kč technologie a 65 mil. 
Kč stavba), bylo vybudování univerzál-
ní pilnice s možností pořezu jehličnaté 
i listnaté hmoty v čepových průměrech 
od 12 do 100 cm a v délkách od 2 do 
13 metrů při projektované roční kapa-

citě pořezu zhruba 30 tis. m3 v jedné 
směně. „Rozmítací pila je konstrukčně 
nastavena na prizmy do tloušťky 180 mm 
a tak při pořezech se slabší prizmou (pod 
180 mm) proto jak pásová, tak i rámová 
pila (katr) prizmují a rozmítací pila roz-
mítá, což je naše nejvýkonnější varianta 
pořezu. Při pořezu se silnější prizmou 
než 180 mm, kdy je rozmítací pila od-
stavena, pásová pila prizmuje a rámová 
rozmítá. V případě silnějších prizem ještě 
můžeme využít variantu, kdy katr prizmu-
je na rozmítačku a pásovka může řezat 
separátně např. různé atypické hranoly 
apod. V současné době řežeme ve dvou 
směnách a naše měsíční výkonnost se 
pohybuje kolem 4 tis. m3, takže se blíží-
me k zhruba 50 tisícům kubíků ročního 

Na vlastním pořezu se v závislost na zpracovávaných dimen-
zích podílí 3–4 pracovníci, další 3-4 zajišťují třídění řeziva

Piliny, štěpka a kůra jsou pásovými dopravníky odváděny do 
boxů na skládku sypkých matriálů, odkud jsou nakladači při-
váženy ke kotelně nebo v nemalém množství nakládány na 
kamióny a prodávány

„Odstavit pilu na rok byl odvážný krok, vyžadující udržet vazby 
na odběratele a dodavatele, nicméně náběh výroby se naštěstí 
potkal s docela slušným stavebním boomem, a tak nebylo 
těžké najít i nové zákazníky,“ říká ředitel divize WOOD Vlastimil 
Chaloupka

Modřínové řezivo z čepových průměrů do 26 cm je z 90 % 
zhodnocováno hoblováním…
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pořezu,“ doplňuje ředitel divize, podle 
kterého se přechod na dvousměnný pro-
voz a navýšení ročního pořezu na více jak 
dvojnásobek navíc vyřešily se stávajícím 
počtem zaměstnanců. 
„To je pro zdejší oblast s automobilkou 
v nedalekých Kvasinách, nabízející li-
dem trochu jiné platy, docela zásadní. 
Naštěstí pro nás ale ne každému tří-
směnný provoz vyhovuje, a tak se nám 
během skoro roční odstávky potřebné 
zaměstnance podařilo udržet, přestože 
jsme je museli rozmístit po ostatních 
pracovištích divize. A to včetně provozu 
v Třebechovicích, kde jsme v té době ře-
zali na dvě směny a spolu s dubem zpra-
covávali také určité množství modřínu, 
aby naše hoblárna měla co produkovat, 
ve snaze neztratit vazby jak na dodavate-
le, tak i odběratele. Ze stejného důvodu 
jsme proto i nějaké řezivo nakupovali,“ 
vysvětluje V. Chaloupka a přechází do 
roku 2018, kdy společnost Matrix inves-

tovala do rozšíření sušárenského centra 
o dalších 9 komor, čímž navýšila svoji 
sušicí kapacitu na cca 640 m3 při jed-
norázové vsázce. Spolu s tím bylo třeba 
dovybavit kotelnu o druhý 1MW kotel na 
spalování štěpky, pilin a kůry, který spolu 
s původním kotlem téhož výkonu vytápí 
kromě sušáren také celý objekt pilnice 
a veškeré ostatní prostory závodu včetně 
hlavní administrativní budovy holdingu. 
„Pro rok 2019 ještě plánujeme navýšit 
výkon naší solární elektrárny z 0,5 MW 
na 1,5 MW. A to umístěním dalších fo-
tovoltaických panelů na střechy, čímž 
v podstatě pokryjeme veškerou roční 
spotřebu elektřiny v rámci celého stře-
diska. Tato investice, jelikož máme 
i svoji technologickou vodu čerpanou 
z vrtu, bude jakýmsi pomyslným cílem 
naší v roce 2003 vytýčené cesty vedou-
cí k vytvoření tzv. energeticky uzavřené 
firmy, což znamená co nejméně zvenku 
čerpat a co nejméně zatěžovat okolí,“ 

konstatuje závěrem naší návštěvy gene-
rální ředitel Ing. Libor Burian.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: MATRIX a.s.
Místo: Třebešov
Rok založení: 1991 (a.s. 2001)
Počet zaměstnanců: 230, divize 
WOOD 50
Obrat: 2 mld. Kč
Web: www.matrix-as.cz

●
Třebešov

…z větších průměrů je pouze sušeno a prodáváno v rámci vlastní obchodní sítě nebo exportováno do Rakouska, Německa, 
Itálie a Švýcarska

Produktem firemního vývojového pracoviště je i lehká skoře-
pinová konstrukce Grid shell

Nejbližší letošní investice bude vynaložena na zvýšení výkonu 
solární elektrárny o 1 MW
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DM: Stolárstvo DOMINO je rodinná 
firma s 25 ročnou históriou. Čo vás 
viedlo k založeniu vlastnej firmy?
J. M.: Vyrastali sme a žijeme v podtatran-
skom Ždiari uprostred krásnej drevenej 
architektúry. S drevom tam robil takmer 
každý, vrátane mojich starých otcov. Pri 
dreve a v lese som vyrastal. Po vyučení 
za stolára som pracoval v stolárskej diel-
ni v Tatranskej Lomnici, kde sme robili 

hlavne údržbu odborárskych zotavovní. 
Doma sme taktiež niečo majstrovali, ale 
popritom bolo v Ždiari bežné aj domáce 
hospodárenie, ako my hovoríme „gaz-
dovka“. Stolárčine sme sa venovali spo-
lu s manželkou aj doma a v roku 1992 
sme si založili živnosť a prenajali objekt 
obecnej píly, kde sme vyrábali hlavne 
okná. Výroba eurokien bola v našej 
firme kedysi dominantná, ale s prícho-
dom eura takmer odišli z našej výroby 
eurookná. Dôvodom bol vplyv poľských 
producentov, ktorí dosahovali nižšie 
ceny na úkor kvality – nedodržiavaním 
technologickej povrchovej úpravy, kde 
napríklad u Remmersu nepoužívali naprí-

klad impregnačný základ SW-900, čo sa 
prejavilo na znížení životnosti povrchovej 
úpravy. Stolárstvo DOMINO, ktoré ne-
sie meno po starom otcovi Dominikovi, 
nebolo ochotné zvyšovať konkurencie-
schopnosť na úkor kvality s dopadom na 
znižovanie ceny. Tak sa začalo venovať 
produkcii širokej palety iných výrobkov 
z masívneho dreva – obklady, schodiš-
tia, masívny nábytok, drobné drevené 
stavby, drevené šindle,...

DM: Po dvoch desaťročiach dochá-
dza vo firmách k výmene generácií. 
Na Slovensku je to v súčasnom ob-
dobí častá téma – nie vo všetkých 
rodinných firmách sú pokračovate-
lia. Ako je tomu u vás?
J. M.: Podnikaním ma od začiatku spre-
vádza manželka, ktorá v súčasnosti 
zastrešuje účtovnícke a ekonomické 
činnosti. Prirodzenou cestou vošli do 
firmy obaja naši synovia, ktorí sú aktív-
ni hlavne v produkčných činnostiach. 
Mladší syn absolvoval Drevársku fakultu 
vo Zvolene a v súčasnosti zabezpečuje 
kompletne prevádzku nášho CNC cen-
tra, ktoré pozostáva z frézy a sústruhu. 
Predpokladáme, že generačná výmena 
bude prirodzená na základe aktívnej čin-
nosti synov vo firme.

DM: Priblížte nám činnosť vašej fir-
my – čomu sa venujete, v akej ob-
lasti pôsobíte? 
J. M.: Naše výrobky sú postavené na ma-
sívnom dreve. Ide o zariaďovanie interié-
rov, ale aj exteriérov na princípe atypickej 
výroby. Možno povedať, že zákazníci sa 
nám opakujú, ale výrobky sú odlišné. 
Vyrábame široké portfólio drevárskych 

Mačákovci sa priatelia s Remmersom 
už dvadsať rokov

Stolárstvo DOMINO so sídlom v Tatranskej Kotline je firmou s 25 ročnou históriou a od počiatku sa 
zaoberá spracovaním masívneho dreva na širokú paletu drevených produktov. Už viac ako 20 rokov 
používajú na povrchovú úpravu výrobky od firmy Remmers, sú rodinnou firmou a finalizujú domácu 
drevnú surovinu. Dosť dôvodov na vznik zaujímavej reportáže o zušľachťovaní architektonických 
skvostov (nielen) v ždiarskej doline v spolupráci s Jánom Mačákom, zakladateľom Stolárstva DOMINO 
a firmou Remmers, dodávateľom náterových systémov na ochranu dreva.

Autor: Ing. Igor Patráš
Kontakt: rf@twd.sk
Foto: autor a archív výrobcu

Manželia Ján a Júlia Mačákovci majú dvoch synov Tomáša a Michala. Zdá sa, že 
o pokračovanie v rodinnej tradícii je postarané

http://www.remmers.com
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výrobkov z ihličnatého reziva pre tradičnú 
ľudovú, ale aj modernú architektúru.

DM: Pracujete s drevom – ako vníma-
te vzťah vašich zákazníkov k drevu 
a jeho používaniu v ich živote? 
J. M.: Naši zákazníci majú drevo radi 
ako prirodzený a ekologický materiál. 
Obklopujú sa ním v tradičných dreveni-
ciach a zruboch, ale aj murované stavby 
radi obliekajú do dreveného kabáta.

DM: Čo najvýraznejšie ovplyvňuje 
vašu realizáciu, čo sa týka vzhľadu, 
konštrukcie a povrchovej úpravy pro-
duktov?
J. M.: Všetky produkty našej firmy sú 
postavené na tradičných konštrukč-
ných stolárskych a tesárskych spojoch 
s minimalizáciou používania kovových 
spojovacích prvkov. Pri povrchových 
úpravách však už siahame po moder-
ných prípravkoch, ktoré zabezpečia 
dlhodobú ochranu nášmu dielu.

DM: Aké požiadavky na povrchovú 
úpravu drevených povrchov najčas-
tejšie registrujete? V čom sú zákaz-
níci nároční?
J. M.: V poslednom období dominujú 
vosky a oleje, ale vo veľkom používa-
me aj štandardné laky na princípe 3v1 
ako napr. HK-Lasur a jej úspešnú al-
ternatívu pre profi segment HSL-30/m, 
jednoznačne však prevažuje polomat 
a mat. Zákazníci požadujú dlhodobú 
životnosť náterov s čo najmenšou údrž-
bou. Samozrejme ich zaujíma aj cena.

DM: Aké vlastnosti náterov požadu-
jete od dodávateľa materiálov na 
povrchovú úpravu dreva? 
J. M.: Nenáročnú aplikáciu spojenú 
s dlhodobou životnosťou náteru, ktorý 
chráni drevený výrobok v interiéri, ale 
hlavne v exteriéri. Súčasne požaduje-
me, aby povrchová úprava zvýrazňovala 
krásu dreva.

DM: Akú technológiu povrchových 
úprav najčastejšie používa vaša firma?
J. M.: Naše produkty natierame štet-
com, časté je aj nízkotlakové a občas 
aj vysokotlakové striekanie.

DM: Tip na túto reportáž nám dala 
firma Remmers. Ako dlho už použí-
vate na vašich produktoch nátery 
Remmers a čím vás presvedčili prá-
ve farby a laky Remmers?
J. M.: Výrobky od firmy Remmers pou-
žívame nepretržite už viac ako dvadsať 
rokov. Napriek ponukám od iných dodá-

vateľov sme pre dobrý servis – dodávky 
a technické poradenstvo – verní značke 
Remmers, ktorá má vo svojom portfó-
liu produkty pre všetky naše realizácie. 
Za to dlhé obdobie sme nezaznamenali 
reklamáciu na povrchové úpravy a to 
spracujeme ročne niekoľko ton náterov.

DM: S ktorými konkrétnymi produkt-
mi máte najlepšiu skúsenosť a pre-
čo by ste ich odporučili používať?
J. M.: Najviac používame tenkovrstvové 
lazúry do exteriéru ako HK-Lasur a HSL-
30/m a pre interiér vosky a oleje.

DM: Aké procesy, resp. služby a servis 
by ste uvítali na zlepšenie a zefektív-
nenie vašej lakovne?
J. M.: Technický a logistický servis je 
bezproblémový. Uvítali by sme ekono-
mickú, resp. technickú podporu na 
optimalizáciu a skvalitnenie procesov 
v našej lakovni, aby sme vytvorili pod-
mienky pre rýchlejšiu a jednoduchšiu 
aplikáciu náterov.

DM: Čo očakávate od nového priame-
ho obchodného zastúpenia Remmers 
na Slovensku?

Vo firme pracuje necelá tridsiatka zamestnancov a je potešiteľné, že popri dlho-
ročných zamestnancoch pracujú aj mladí kolegovia. Ján Mačák si posťažoval na 
nedostatok kvalitne pripravených absolventov a aj nízky záujem mladých o manu-
álnu, aj keď fortieľnu prácu

Mačákovci sa priatelia s Remmersom už dvadsať rokov – potvrdzuje to už aj vjazd 
do areálu prevádzky v Tatranskej Kotline. Firma spracuje ročne cez 1200 m3 pre-
važne ihličnatého reziva, ktoré suší vo vlastných malých komorových sušiarňach

http://www.remmers.com
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J. M.: Keďže dodacie termíny sú ak-
ceptovateľné, tak veríme, že ostanú 
minimálne zachované. Od priameho za-
stúpenia firmy Remmers na Slovensku 
očakávame zlepšenie dostupnosti 
technickej a ekonomickej podpory pri 
aplikácii produktov.

DM: Ďakujem vám za otvorený rozho-
vor aj na témy – rozumné hospodáre-
nie a ochrana tatranských lesov, prí-
prava drevárskych odborníkov a vplyv 
poľského „podnikania“ na domáci trh. 
Radi využijeme vaše skúsenosti a ná-
zory v ďalšej činnosti nášho časopisu. 

To najlepšie na ochranu, 
údržbu a zušľachtenie dreva

Po zaujímavej návšteve firmy Stolársvo 
DOMINO v Tatranskej Kotline sme po-
ložili zopár otázok týkajúcich sa trendov 
v povrchovej úprave dreva priamo zastú-
peniu firmy Remmers na Slovensku, 
kde sme dostali od riaditeľa Ing. Jána 
Svocáka nasledujúce doplňujúce in-
formácie.

DM: Akú pridanú hodnotu majú 
Remmers nátery na drevo do exte-
riéru?
J. S.: Remmers ponúka široký sortiment 
na ochranu dreva – od impregnácie 
a základných náterov až po špeciál ne 
UV nátery so spoľahlivou ochranou pred 
poveternosťou. Všetky produkty sú vyrá-
bané v Nemecku a pravidelne testované 
a kontrolované nezávislými inštitútmi.
Výhody pre zákazníka:

 jasné rozlíšenie profi sortimentu pre 
remeselných a priemyselných spra-
covateľov a jednoducho aplikovateľ-
ných produktov pre bežných použí-
vateľov

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: Ján Mačák – Stolárstvo 
DOMINO
Miesto: Ždiar
Rok založenia: 1992
Počet zamestnancov: 27
Web: www.stolarstvodomino.sk

● Ždiar

Všetky produkty firmy sú postavené na tradičných konštrukčných stolárskych a te-
sárskych spojoch s minimalizáciou používania kovových spojovacích prvkov

Drevo ošetrené systémami od firmy Remmers bez problémov odoláva aj náročným 
poveternostným podmienkam v krásnej prírode Belianskych Tatier

V poslednom období dominujú v povrchových úpravách vosky a oleje, jednoznačne 
však prevažuje polomat a mat

http://www.remmers.com
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 systémy na princípe 3v1 – impregná-
cia, základ a lazúra v jednej plechov-
ke – šetrí čas a peniaze

 spoľahlivá UV ochrana – dlhá život-
nosť náterov

 dostupnosť v distribučnej sieti
 nové obchodné zastúpenie firmy 
Remmers na Slovensku s priamym 
prepojením na materskú firmu, ktoré 
taktiež prináša zákazníkom nové mož-
nosti a benefity: napr. lepšia dostup-
nosť produktov, rýchlejší tok informá-
cii, rýchlejšie dodania, technický ser-
vis, koloristika a vzorovanie odtieňov, 
poradenstvo pri výbere povrchovej 
úpravy (PÚ) a nastavení technologic-
kých procesov v dielňach, marketin-
gová podpora atď.

DM: Aké sú aktuálne požiadavky 
a trendy v súvislosti so vzhľadom, 
ohmatom, kvalitou povrchov od zá-
kazníkov?
J. S.: V súčasnosti sa stretávame so sil-
nou tendenciou návratu k prirodzenosti, 
čo sa prejavuje aj v oblasti PÚ dreva. Stále 
častejšie počúvame požiadavky zákazní-
kov, ktorí si želajú autentický vzhľad dreva 
s transparentnou PÚ alebo v pigmentova-
nom prevedení, ktoré sa čo najviac pri-
bližuje pôvodnému zafarbeniu vybranej 
dreviny pri zachovaní všetkých vlastností. 
Medzi drevinami dominuje vo svete dre-
vostavieb stále najmä drevo z našich ze-
mepisných šírok ako smrek a smrekovec, 
avšak obľube sa teší aj termodrevo.

DM: Ekológia je v súčasnosti veľmi 
diskutovanou témou – akým spôso-
bom prispieva Remmers k zodpo-
vednému zaobchádzaniu so zdrojmi 
pri výrobe náterov?
J. S.: Budúcnosť patrí produktom 
na báze trvalo udržateľných surovín. 
Udržateľnosť totiž nevnímame len ako 
akýsi trend, ktorý o pár rokov utíchne. 
Veľmi nám záleží na zodpovednom za-
obchádzaní so surovinami a zdrojmi, cíti-
me zodpovednosť za životné prostredie, 
v ktorom žijeme a v ktorom raz budú žiť 
ďalšie generácie. Aj preto sme vyvinuli 
novú zelenú produktovú líniu ECO, pri-
čom základná myšlienka – princíp trva-
lej udržateľnosti – sa vinie vo všetkých 
fázach životného cyklu produktov – od 
vývoja a výroby produktu, cez balenie 
a logistiku až po samotnú aplikáciu, vy-
užitie opracovávaných prvkov a zodpo-
vedné zaobchádzanie s odpadmi.

DM: Čo je potrebné zohľadniť pri vý-
bere PÚ a čo ovplyvňuje životnosť 
náterov?

J. S.: Výber a zloženie povrchovej úpra-
vy nie je v žiadnom prípade oddelený 
vesmír, ale ide vždy ruka v ruke s ďalšími 
faktormi, akými sú najmä:

 typ dreviny (ako napr. tvrdé, mäkké 
drevo)

 expozícia, vystavenie poveternosti 
(orientácia na určitú svetovú stranu, 
prestrešenia)

 voľba farebného odtieňa (svetlé vz. 
tmavé odtiene, lazúrovacie vz. krycie 
nátery)

 opracovanie povrchu (hobľované, 
hrubopílené drevo a pod.)

 hrúbka nanášanej vrstvy 

Významnú úlohu zohráva aj konštrukč-
ná ochrana dreva. Žiadny náter, nech 
je akokoľvek dokonalý, nenahradí správ-
nu konštrukčnú ochranu dreva. Vďaka 
správnym opatreniam dokážeme niekoľ-
konásobne predĺžiť životnosť povrchov. 
V praxi to napr. znamená ochrana dreva 
pred pôsobením vody, vylúčenie kon-
taktu dreva so zemou, odsadenie dre-
vených prvkov od podlahy, zaoblenie 
hrán, minimálny podiel čelného dreva 
v konštrukcií výrobkov a mnohé ďalšie. 
Skúsení odborníci firmy Remmers na 
oblasť PÚ majú k dispozícii technic-
ké zázemie, profesionálne vybavenie 
a možnosť testovať povrchy v simulo-
vaných podmienkach. Vedia správne 
nastaviť a optimalizovať technologické 
procesy v dielni, a preto dokážu veľmi 
jednoznačne odporučiť tie najvhodnej-
šie riešenia šité na mieru pre každého 
zákazníka. 

DM: Prečo je dôležité pravidelné 
ošetrovanie povrchov a čo všetko 
to obnáša?
J. S.: Aj v tomto prípade platí, že pre-
vencia je lepšia ako časovo a finančne 
náročná sanácia výrazne poškodených 
a zanedbaných drevených dielov. Pokiaľ 
si drobné poškodenie lakového filmu 
všimnete včas a čím skôr ho odstránite, 
s pomerne malým nasadením zabránite 
veľmi pravdepodobnému znehodnote-
niu dreva, ktorého renovácia a oprava by 
vás v konečnom dôsledku stála mnoho 
energie a peňazí. Najmä drevo v exterié-
ri denno-denne vystavené poveternosti 
a pôsobeniu UV žiarenia je potrebné 
pravidelne kontrolovať. K dispozícii je 
množstvo produktov na oživenie povr-
chovej úpravy, ktorých pravidelná apliká-
cia vo výraznej miere prispieva k dlhšej 
životnosti náterov.

Stolárstvo DOMINO používa takmer výlučne produkty Remmers, pričom radi využí-
vajú odborné technické poradenstvo svojho dodávateľa

Kontakt:

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

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

http://www.remmers.com
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Letem světem Kolínem

Neúprosně se otáčející zeměkoule dala na-
jevo, že je opět leden nového roku a s ním 
spojený veletrh imm cologne v Kolíně nad 
Rýnem. Tato megalomanská výstava s dlou-
holetou tradicí přitahuje všechny, kteří mají 

něco společného s nábytkem a bydlením, jako rozkvetlá louka 
včely a motýly. Je pouze třeba překonat rozmary počasí (sníh se 
střídá s dešťovými přívaly) a noblesní areál otevře svoji náruč. Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorkaPrvní dny akce jsou vyhrazeny odborné 

veřejnosti a areál se hemží obchodní-
ky, designéry studenty, producenty…
Každý zde hledá to své. Vždyť poslední 
nábytkový veletrh byl téměř před rokem 
v Miláně. Každý je logicky natěšený na 
nové trendy a impulsy.
Kolínský výstavní areál se za pochodu 
mění. I když jsme si před léty mysleli, 
že lidé budou upřednostňovat interne-
tový obchod před kamennou prodejnou 
a výstavnictví odzvoní, opak je pravdou. 
Za posledních 15 let byl areál téměř celý 
přestavěn. Hlavní nástup byl přenesen 
na opačnou stranu a došlo ke zbourání 
staré haly 1. Protože ale zůstává v orien-
tačním systému, lze očekávat, že bude 

znova postavena. Proudy návštěvníků 
byly rozděleny do čtyř světových stran, 
aby turnikety snáze odolaly jejich nápo-
ru. Neskutečnou výhodou je napojení na 
železnici spojenou i s letištěm a jednodu-
chý sjezd z dálnice, ačkoliv je areál téměř 
v centru města a od proslulé katedrály 
ho dělí pouze jeden most. Velké jeřáby 
naznačují, že práce zdaleka neskončily 
a k areálu zřejmě přibudou velkokapa-
citní parkovací domy.
Navzdory organizačním změnám zůstá-
vá náplň jednotlivých pavilonů stejná. 
Oblíbený projekt das Haus prezentují-
cí vizi bydlení vybraných tvůrců navrhla 
po loňské Lucii Koldové skupina Truly 
Truly a těšil se zájmu návštěvníků stejně 

jako prezentace digitálních technologií 
v projektu Smarthouse nebo student-
ská soutěž Contest. Dvě haly obsadil 
již tradičně partnerský projekt Living kit-
chen. K vidění toho bylo moc, a tak na 
řadu přišlo správné časové plánování, 
protože některé haly mají i 3 podlaží.
I když organizátoři nešetří superlativy 
a pro rok 2019 očekávají zvýšení obratu 
nábytkových firem o 2 %, musí si ale i laik 
všimnout, že prodejní plocha není stopro-
centně prodaná, což je vtipně „masková-
no“ vznikem různých respirií, která nabí-
zejí možnost posezení těm, kterým není 
příjemné odpočívat na „načančaných“ 
exponátech, protože restaurace jsou 
zejména v poledne nabity k prasknutí. 
Přesto se najde nemálo osob, nejčastěji 
asijského původu, kterým „bivakování“ 
v expozicích není proti mysli a pro svůj 
polední spánek si samozřejmě vyberou 
ty nejatraktivnější modely, které tím vy-
loučí z procesu fotografování. Na výzvu, 
zda by mohli exponát na chvíli uvolnit, 
zpravidla nereagují moc pozitivně. Stejně 
bezohledně vstoupí do záběru a bezo-
styšně fotografují veškeré detaily, ačkoliv 
jsou skoro všechny expozice vybaveny 
piktogramem s přeškrtnutým fotoapará-
tem, který je v posledních letech dopl-
něn i přeškrtnutým mobilem. Nedostatek 
času provokuje často místo pohodové 
nálady nepříjemný stres.
Kromě množství návštěvníků z Asie je ale 
alarmující i obrovské množství asijských 
vystavovatelů. Zaplňují postupně i celé 

Ligne Roset kráčí vlastní cestou barevnosti. Sofa Uncover (Christine Dorner) je 
dokončena strukturální textilií
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haly. Uchytit se na evropském trhu je 
možné zřejmě vhodnou cenovou politi-
kou zacílenou na určitou skupinu spotře-
bitelů. Bylo by samozřejmě naivní domní-
vat se, že všichni lidé touží po kvalitním 
a drahém nábytku dokonalého designu. 
Další zajímavostí je rostoucí počet produ-
centů z původních socialistických zemí, 
přičemž si někteří zdaleka nevedou 
špatně, někteří dokonce spolupracují 
se zahraničními designéry. Současné 
nábytkářství je tedy jakýsi kotel namí-
chaný z různých národností designérů, 
producentů a obchodníků, kteří musí 
uspokojit pestrý vějíř spotřebitelů všech 
úrovní a imm cologne pro to poskytuje 
svoji infrastrukturu, prostě globalizace…

Nové trendy

Nábytková výstava bývá zpravidla spjata 
s pojmem trendy. Tím se rozumí směry, 
kam se současný bytový interiér posou-
vá. Trendy souvisí se společenskopoli-
tickou situací a s technickou vyspělostí 
dané země, to znamená s jejími mož-
nostmi uplatňovat nové technologie 
a materiály, které zpravidla do interiéru 
vnesou určitou barevnost. Hledají se 
nové cesty, jak využít svoje know-how. 
Například německá firma Birkenstock 
známá výrobou kvalitních botů využila 
svoje zkušenosti z práce s masivní usní, 
kterou aplikuje na kostry lůžek s vyso-
kým estetickým účinkem. Jde vlastně 
o využití technologie z jiného oboru.
Dalším trendem větších firem je „chytit 
a nepustit“ zákazníka a nabídnout mu 
i další nábytkové vybavení. To se týká 
zejména problematiky obytných kuchy-
ní. Stále častěji je jejich design méně 
„technický“ a navazuje na něj nabídka  

Otočný sedací prvek Prado (Christian Werner) pro rozhádané nebo usmířené part-
nery. Ligne Roset

Team 7 se dala směrem použití subtilních masivních dílců tloušťky 12 mm

Inovace známé židle Perillo, tentokrát 
v hravém kabátku. Martin Balendat

Pohovka pro variabilní ležení DC 1025 (Ubald Klug) připomíná český produkt Vrstevnice
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různých úložných systémů dalších zón, 
zejména jídelní a odpočivné. Firma 
Hülsta, německý producent tohoto typu 
nábytku, zase letos pronikla do sektoru 
koupelnového nábytku. 
Tento rys rozšiřování sortimentu je 
ještě povýšen jevem, kdy významné 
např. oděvní značky navrhují a nabízejí 
svým zákazníkům i nábytek. Je to např. 
Versace (vystavuje v Miláně), Diesel 
a jiní. Průkopníkem tohoto trendu byla 
už před léty firma Bruno Banani. Vedle 
jejich triček se najednou objevila skříň-
ka pro umístění audiovizuálních přístro-
jů. Někdy jde o sériové výrobky (Diesel), 
jindy o drahé solitéry vyrobené na ob-
jednávku (Versace). I když tento trend 
zřejmě nikdy nebude dominantní, bylo 
by škoda nechat movitého zákazníka 
odejít ke konkurenci.

Na imm cologne nelze určit nejdůleži-
tější zařizovací trend nebo styl. Žádný 
není správný ani špatný. Jsou rozporu-
plné a protikladné, ale zřejmě se líbí. 
Často lze slyšet termín eklektismus. Ten 
představuje směs charakteristických 
prvků převzatých z různých historických 
období spojených případně se součas-
nými prvky. Nejčastějším historickým 
zdrojem inspirace je tvorba z 50. a 60. 
let, ale také funkcionalistické období, ba-
roko, případně i kubismus nebo gotika. 
Inspirace minulostí se dá nahradit tak tro-
chu nadužívaným oblíbeným slovem re-
tro. Projevuje se zejména v odpočivném 
nábytku. Nadále setrvávají šikmé nohy 
odpočivného i úložného nábytku, oblíbe-
né jsou variace podnoží židlí. Vedle dřeva 
lze vidět kov, a to dokončený černě nebo 
v barvě mosazi. Téměř v každém druhém 

produktu lze najít kousek  Eamesových, 
nebo Jacobsena. A tak vedle sametu 
můžeme narazit na kov, barokní opu-
lentní tvary se snoubí s mini malismem, 
množství tmavého textilu tvoří protiklad 
světlému skandinávskému prostředí. Vše 
existuje vedle sebe v naprosté pohodě. 
Kýčovité chlupatiny povrchů židlí a kře-
sel inspirované 70. léty jsou téměř pryč. 
Výrazněji se uplatňují hmotnější textilie se 
strukturou s uzlíky, oblíbené je i nezvyk-
lé řasení různých ploch, které neslouží 
k sezení. Příkladem může být křeslo 
Celine Lucie Koldové pro německou 
firmu Freifrau. To by ani nebyla paní 
Koldová, kdyby nepoužila nějakou „vy-
chytávku“. Vedle řasení bočních stran je 
to oddělení plochy sedáku od opěradla 
a boků. Vedle nepochybného čalounic-
kého efektu je toto řešení lepé udržo-
vatelné než běžné nedostupné záhyby 
a ohyby.
Několik let je nedílnou součástí imm 
cologne digitalizace a její průnik do in-
teriéru. Její nejnovější aplikace jsou ka-
ždoročně předváděny v rámci projektu 
Smarthome. Otevírání dveří pomocí 
otisku palce, sledování pohybu za do-
movními dveřmi rovnou ze svého lůžka, 
ovládání spotřebičů hlasem, regulace 
osvětlení gestikulací, kontrola stavu zá-
sob potravin, hlídání spotřeby energií, 
hlídání bezpečnosti seniorů včetně při-
volání lékařské pomoci a řada dalších 
funkcí, to vše už dnes umožní dostupné 
a lehce ovladatelné aplikace. I když nám 
to dnes připadá poněkud futuristické, 
budou taková řešení v budoucnu zřejmě 
samozřejmostí.
Asi nejvýraznějším na první pohled patr-
ným rysem výstavy je barevnost. Výrobci 
vycházejí z doporučení vizionářů, kteří 
barevné trendy odvozují opět od spole-
čenských jevů. Firmy, které lze nazvat 
„designové“ se těmito doporučeními řídí. 
Letošní imm cologne se nesl v dominant-
ní tlumené oranžové, které sekundovaly 
odstíny šedé a hnědé, dále se uplatnily 
odstíny šedomodré. Šedá a hnědá se 
automaticky promítla i do oblíbeného 
mramoru a lesklé povrchy převážně na-
hradil mat. Obecně byla barevnost spíše 
tmavá.
Dále pokračuje trend mramorového 
šílenství. Vyskytuje se v těch nejméně 
obvyklých polohách. Typologický hit loň-
ského roku – jídelní  stůl s centrální no-
hou a středovou kulatou otočnou deskou 
pro pohodlnější přístup k pokrmům má 
oproti loňsku obě desky v jedné rovině, 
což je vizuálně čistší řešení. Na jídelní 
stoly navazují židle, které jsou stále po-
hodlnější a jídelní sety zpravidla obsahují 

Dokonalost produktu do všech detailů:  De Sede, postel 1155 (Andrew Bryan)

Odpočivný set Vuelta Jaime Hajona a Hoffmannovo křeslo od sebe dělí neuvěřitel-
ných 100 let. Celek působí báječně. Wittmann
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lavice i křesla s područkami. Stejně ne-
tradiční použití nabízí i useň, lze ji nalézt 
třeba i na povrchu regálových systémů 
nebo stolních plátů.
V sektoru spaní setrvává trend zvýše-
ných lehacích ploch s různými pokusy 
o jejich optické odhmotnění. Převažují 
pružinové systémy, dominují měkká do-
končení lůžek s integrovanými systémy 
polohování. Zlepšení spánku napomáhá 
spací robot firmy Auping (výrobce roštů). 
Jeho vnitřní technika umožňuje naladění 
na dechový rytmus spáče, což zpříjem-
ňuje fázi usínání. Na polštáři lze nastavit 
i teplotu, budík nebo příjemnou hudbu. 
Další novinkou je speciální polštář pro 
kvalitnější spaní na boku.
Letošní imm cologne doprovází výstava 
Living kitchen, která si rozhodně zaslouží 
samostatnou reportáž. Jako jeden pří-
pad za všechny inovace bych uvedla vel-
korysou kuchyni, která je rozdělena na 
špinavý a čistý provoz, jsou to vlastně dvě 
kuchyně vedle sebe. Samozřejmě tako-
vé řešení míří na početné rodiny nebo 
do domácností, kde je vaření skutečným 
koníčkem. Ergonomický „úlet“ loňského 
roku – Y Küche (kuchyně s půdorysem 
písmene Y) firmy Balerina Küchen dostal 
nový „trendový“ šedivý kabátek a barový 
pult.
Dětského nábytku bylo na imm cologne 
2019 snad méně než jindy, každopádně 
chyběl německý velkoproducent Welle. 
Firma Moll mohla svoje produkty porov-
návat s kopiemi od asijských firem a hod-
ně úložných systémů a lůžek vycházelo 
z levnějších materiálů s nepříjemnými 
ostrými hranami. O to více potěšila ko-
lekce dětských židlí českého výrobce 
Todus. Jejím autorem bylo belgické 
studio Segers.
Charakteristickým prvkem letošního 
imm cologne jsou doplňky. Jejich se-
znam by byl nekonečný, ať už jde o ne-
sčetné tvary stolků, přídavných ploch, 
toaletních stoků, homme-office, před-
síňových odkládacích solitérů atd.. To 
umožňuje personalizovat každý interiér. 
Vedle „tvrdých“ doplňků se imm cologne 
hemžilo různými pufy, polštáři, polštářky, 
dále množstvím proutěných  pletených 
a tkaných textilií a nechyběla samozřej-
mě záplava zelených rostlin. 
Jednoznačným nosným tématem imm co-
logne 2019 byl Bauhaus. První a nejslav-
nější škola designu letos oslaví 100leté 
výročí vzniku a Němci jsou na tento fe-
nomén náležitě hrdi. Kromě samostatné 
výstavy tuto událost zdůraznily všechny fir-
my, které měly s Bauhausem prostřednic-
tvím jeho žáků a učitelů něco společného. 
Byl to např. Knoll International a Ludwig 

Mies, Marcel Breuer a firma Tecta, ale 
i Cassina nebo GTV. K Bauhausu se 
přihlásila i firma Balerina Küchen, která 
zpracovala prototyp podle bauhausovské-
ho konceptu.
Nelze nezmínit ani českou prezentaci. 

Tu vedle firmy Todus zastupoval již tra-
dičně i TON s příjemnou minimalistickou 
expozicí zahrnující několik novinek, jako 
např. čalouněné křeslo Valencia. Ostatní  
inovaci si zřejmě nechává na Miláno. Tak 
se budeme těšit.

Sedací prvky pro stolování se pomalu přibližují k odpočivnému nábytku, Koinor

Lucie Koldová předvedla svoji kreativitu 
navržením odděleného sedáku křesílka 
Celine firmy Freifrau Nový sendvičový materiál na bázi plsti

Firma Todus nabízí dětské židle – Mini Starling (Studio Segers), základem je subtilní 
ocelová konstrukce s volbou dokončení síťovinou nebo čalouněným povrchem



DM 1-2/201952

výstavy

První postřehy z imm cologne 2019

Nepřehlédnutelné na imm cologne 2019 bylo 
odkazování se ke stoletému výročí Bauhausu, 
snad nejvýznamnější avantgardní škole umění, 
designu a architektury. Vznikla roku 1919 z pů-
vodní uměleckoprůmyslové školy založené roku 
1906 Henrym van de Velde ve Výmaru. Jeho 

nástupce, německý architekt Walter Gropius, sloučil původní školu 
s výmarskou akademií výtvarných umění a novou školu, pro kterou 
sám navrhl budovu, nazval Staatliches Bauhaus.

Autor: Ing. Helena Prokopová
Cech čalouníků a dekoratérů
Kontakt: cech_cal@volny.cz

Foto: autorka

Studenti byli vzděláváni po stránce umě-
ní, techniky, řemesel, s cílem dokona-
losti celku. Vznikla vynikající učební me-
toda, která se dnes využívá na všech 
architektonických školách: výchova na 
konkrétních úkolech pro reálnou prá-
ci. Příslušníci československé moderny 
tehdejší doby s pedagogy z Bauhausu 
spolupracovali. Bauhaus byl vzorem 
pro vznik uměleckých průmyslových 
škol včetně Školy uměleckých řemesel 
v Bratislavě. 
Každý návštěvník imm cologne 2019 se 
mohl potěšit krásou a nadčasovostí vý-
robků autorů z Bauhausu a to jak v pasáži 
3/11 na panelu Work in Progess – 100 
Jahre Bauhaus, tak v expozicích firem 
vlastnících ochranné známky opravňující 
vyrábět repliky. Jednou z takových firem 
je Knoll International, která zaujala ex-
kluzivní expozicí s kopií onyxové stěny 
odkazující na brněnskou Vilu Tugendhat 
a jejího autora Mies van der Rohe, po-
sledního ředitele (1930 až 1933) školy 
Bauhaus. Mies van der Rohe byl přítelem 
a poradcem Florence Knoll při studiu na 
Illinois Institute of Technology. V roce 
1950 autor revidoval design a ergonomii 
židle Barcelona, součásti souboru navr-
ženého v roce 1929 pro Německý pavi-
lon na Mezinárodní výstavě v Barceloně.  
Zvláštní přátelství s Florence Knoll a spo-
lupráce s firmou umožnily hromadnou 

Výstava 100 let Bauhausu

Knoll, soubor Barcelona, design Mies 
van der Rohe
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výrobu židle. V roce 1953 byla do firmy 
Knoll převedena výrobní práva na sou-
bor křesla, stoličky a pohovku. Knoll 
také vlastní práva na výrobu křesla 
Wassily Chair, autora Marcela Breuera, 
který ve Státní škole Bauhaus studoval 
ve 20. letech dvacátého století a získal 
pozici vedoucího truhlářské dílny. Křeslo 
Wassily (1925–1926) je první nábytek 
na světě vytvořený s použitím bezešvé 
ocelové trubky.
Vloni na imm cologne 2018 designérka 
Lucie Koldová kralovala ve svěm Das 
Haus. Letos cestovat čerstvá maminka, 
která čtyřletému synkovi dala sestřičku 
Stellu, nemohla a na imm cologne 2019 
ji prezentovala její práce. Na imm byla 
představena její svítidla, v expozici TON 
obdiv budila ve finální podobě dokonalá 
lounge křesla Chips ověnčená několika 
tituly, nejnověji Good Design, a u firmy 
Freifrau Sitzmöbelmanufaktur GmbH & 

Co. KG židle/ křesla Celine. Dřevařský 
magazín gratuluje!

Freifrau, židle/křeslo Celine, design Lucie Koldová

Expozice TON, a. s.

Svítidla Puro Sparckle, design Lucie 
Koldová

Precizní nástroje  
na obrábění dřeva

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

Mobil: +420 731 110 764
E-Mail: t.vala@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

C860-1 
DP-stopková zarovnávací
fréza

• rozfrézování materiálu 
s čistým povrchem 

Kvalita v 
pravý čas

C860-3 
DP-profilová stopková 
zavrtávací fréza

• vrtání a profilování 
hrany jedním
nástrojem

Stopkové frézy na HPL

do CNC obráběcích strojů

C860-4 
DP-stavitelná stopková
fréza na profilování
hran

• srážení hran a  
zarovnávání jedním
stavitelným nástrojem 

http://www.aigner-werkzeuge.at
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LIGNA.FORUM

Ve své premiéře se představí LIGNA.
FORUM, které se bude nacházet v hale 
11 a bude poskytovat podrobné pokry-
tí klíčových témat a aktuálních otázek 
souvisejících se sektorem sekundární-
ho zpracování. Ty zahrnují „Zpracování 
plastů a kompozitů“, „Inteligentní po-
vrchové úpravy“ a „Integrované zpra-
cování dřeva – řešení na míru“, stejně 
jako přednášky a prezentace z vědy 
a výzkumu. 
LIGNA.FORUM bude také místem slav-
nostního udílení cen německého dřevo-
-stavebnictví.

Zpracování plastů 
a kompozitů

Téma „Zpracování plastů a kompozi-
tů“ nebude omezeno jen na LIGNA.
FORUM. V informačním pavilonu pro-
vozovaném Stuttgartským institutem 
pro obráběcí stroje (IfW) v hale 11 se 
návštěvníci budou moci seznámit s dře-
vozpracujícími stroji, které zpracovávají 
nejen dřevo, ale také plasty, plošné ma-
teriály, kompozitní materiály a izolace 
a stavební materiály. V pavilonu budou 
představeny např. ukázky obrábění pří-
davně vyráběných dílců.

Vědecký výzkum a vzdělávání

Vědecký výzkum a vzdělávání je dlou-
hodobě oblíbená výstava v hale 11, kde 
odborné školy, polytechnické obory, vy-
soké školy a univerzity předkládají své 

nejnovější poznatky o výzkumu a vývoji 
a poskytují informace o vzdělávacích 
a výukových programech. Je součástí 
Ligny již řadu let a je ideálním doplňkem 
prezentovaných strojů a technologií.

LIGNA.Campus

Doplněním vědeckého výzkumu a vzdě-
lávání je LIGNA.Campus, který uvádí 
projekty a poznatky několika institu-
cí vyššího vzdělávání zaměřených na 
výzkum. Jeden z projektů na výstavě, 
„proto-lab“ z Rosenheimské univerzity 
aplikovaných věd, již přitahuje velký zá-
jem. Proto-laboratoř demonstruje pro-
veditelnost inovativního systému opra-
cování humanoidními stroji, který může 
uspokojit nejen vysokou produktovou 
variabilitu, ale také větší složitost pro-
duktu. Návštěvníci výstavy se seznámí 
s klíčovými technologiemi budoucnosti, 
včetně systémů kybernetické asistence, 
jako jsou spolupracující roboty, automa-
tizované řízené vozy a chytré podpůrné 
technologie.

LIGNA výukové workshopy

Po loňském úspěšném debutu se vrací 
LIGNA tréninkové workshopy pro truhlá-
ře, tesaře a montážníky. LIGNA trénin-
kové workshopy jsou pro vystavovatele 
příležitost poskytnout uživatelům dů-
kladnou a praktickou zkušenost s jejich 
výrobky. Motto události mluví za všech-
no: „Předvedení. Dělání. Zvládnutí“. 
Workshopy budou umístěny v pavilonu 
před halou 11. Kromě praktických kurzů 
akce představí také program přednášek 
o technických záležitostech týkajících 
se kvalifikovaných odborníků.

LIGNA 2019 
s bohatým doprovodným programem

Nadcházející veletrh LIGNA, který se uskuteční od 27. do 31. 5. 2019 v Hannoveru, 
není jen místem pro objevování novinek a inovací nebo uzavírání obchodů. Veletrh 
vedle množství exponátů z celého světa představí také velké množství speciálních 
výstav a přehlídek pro všechny oblasti dřevozpracujícího průmyslu.

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

http://www.multibio.eu
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TischlerSchreiner 
Deutschland

Německá asociace truhlářů (Tischler 
Schreiner Deutschland) se vrátí v roce 
2019 s pavilonem v hale 12. Součástí 
poradenského centra bude také výsta-
va špičkových truhlářských děl Form & 
Function.

LIGNA komentované 
prohlídky

LIGNA je ideálním místem pro seznáme-
ní se s nejnovějšími trendy pro dřevo-
zpracující průmysl – například formou 
účasti na některé z komentovaných 
prohlídek. Témata letošního roku zahr-
nují „Integrované dřevozpracující tech-
nologie – řešení na míru“ a novinky roku 
2019 „Chytré povrchové technologie“ 
a „Pilařské technologie – inovace a tren-
dy“.

Summit dřevařského 
průmyslu

„Přístup ke zdrojům a technologiím“ je 
hlavním tématem třetího Summitu dře-
vařském průmyslu, který se bude ko-
nat v hale 26. Organizuje ho Deutsche 

Messe ve spolupráci s Německou radou 
lesního hospodářství (KWF). Jeho cílem 
je pomoci návštěvníkům získat přístup 
k novým růstovým trhům. Poprvé bude 
na summitu představen „Workshop pro 
budoucnost lesnictví a dřeva“ – sku-
pinový pavilon pro začínající podniky, 
který je inspirován politikou německé 
vlády „Charta pro dřevo 2.0“. Charta pro 
dřevo 2.0 je součástí „Akčního plánu 
pro změnu klimatu do roku 2050“, který 
federální vláda v Německu přijala v lis-
topadu 2016. Je v něm uvedena jako 
milník na cestě k dosažení německých 
klimatických cílů. Jeho primární cíle 
jsou: posílit přínos dřeva a lesního hos-
podářství k ochraně klimatu prostřednic-
tvím udržitelného lesního hospodářství 
a využívání dřeva; udržovat a zvyšovat 
přidanou hodnotu a konkurenceschop-
nost německého lesního a dřevařského 
průmyslu; a zachování konečných pří-
rodních zdrojů prostřednictvím udržitel-
ného a účinného využívání lesů a dřeva.

14. německé mistrovství 
v těžbě dřeva

V roce 2019 poprvé Deutsche Messe 
a německá asociace šampionů dřevařů 
(VWMD) budou společně organizovat 

německé mistrovství v těžbě dřeva – 
„Formule 1“ lesních dovedností – na 
otevřené ploše. Na 14. ročníku mistrov-
ství Německa v těžbě dřeva představí 
100 nejlepších německých odborníků 
na lesní hospodářství své dovednosti 
s řetězovou pilou pod dohledem expert-
ního panelu rozhodčích. Vytrvalost, do-
vednosti a přesnost soutěžících budou 
zkoušeny v pěti disciplínách: kácení 
stromů, výměna řetězu, kombinované 
řezání kotoučů, přesné řezání kotoučů 
a odvětvování.

Energie ze dřeva

Dřevařský průmysl využívá spoustu 
energie, takže efektivita a snižování ná-
kladů jsou klíčovými prioritami. Dobrou 
zprávou je, že provozovatelé dřevo-
zpracujících závodů mohou dosáhnout 
výrazného snížení nákladů a zvýšení 
efektivity tím, že vyrábějí vlastní energii 
z vlastního odpadního dřeva, štěpků 
a pilin a využívají odpadní teplo a koge-
neraci. Přehlídka Energie ze dřeva jim 
ukáže jak. Umístěna bude v halách 25 
a 26, na volné ploše a v pavilonech 32, 
33 a 35.
Více informací najdete na webových 
stránkách www.ligna.de.

http://www.multibio.eu
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odborné téma – inzerce

Není světlo jako světlo, 
aneb co byste o světle vědět měli

Chcete pro své zákazníky přinést přidanou hodnotu, něco nového 
a být jim prospěšní? Mít náskok před konkurencí? Vyhrát zakázku, 
protože víte víc? Pak nasaďte brýle a čtěte … a na konci si po-
ložte otázku, jaké světlo chcete pro sebe, pro své děti, pro své 
zákazníky.

Vývoj a výzkum v oblasti osvětlení se 
přechodem na LED osvětlení nezastavil. 
Naopak zrychlil a s novými zkušenostmi 
se objevily i zcela nové aspekty pohle-
du na kvalitu světla. Doba Volframového 
vlákna a žárovky měla vyjma její níz-
ké účinnosti se svými standardními 
2700K a vyrovnanou charakteristikou 
spektra vzhledem k slunečnímu světlu 
(CRI=100) dány mantinely jak pro po-
užití světla tak pro jeho uplatnění. Jiná 
možnost, vyjma takových světelných 
zdrojů jako sodíkové výbojky s velmi 
nízkým nebo nulovým indexem podá-
ní barev, nebo luminiscenčních zdrojů 

(zářivek) s výrazným stroboskopickým 
efektem, jednoduše nebyla a popravdě 
nikdo nic ani nezkoumal.
Doba LEDová otevřela zcela nové mož-
nosti jak řízení, tak využití světla. Na dru-
hé straně některé důsledky širokého 
a velmi rychlého uplatnění LED osvět-
lení ve všech oblastech života, ovšem 
bez předchozího obsáhlého výzkumu 
a zkušeností, jsou vzhledem k jejich 
dopadům na zdraví často negativní.
Již delší dobu do jednotlivých oblastí 
a oborů prosakují informace o škod-
livosti modrého světla, nicméně i tyto 
jsou často více dezinformací, než ob-
jektivním informováním s jasným vysvět-
lením obsahujícím vše potřebné. Málo 
z těch, kteří denně svítidla instalují či 
prodávají, mají možnosti účastnit se za-
hraničních či tuzemských odborných 
konferencí a diskutovat problematiku 
s pracovníky skutečně vedoucími vý-

zkum na světové úrovni. Zde pro Vás 
všechny shrnujeme několik zásadních 
informací k tomu, co je dobré v zájmu 
nás všech znát a co Vám pomůže ve 
Vaší práci rozlišit, co je podstatné:
1. Světlo má podle posledních ověře-

ných výzkumů hluboký a zásadní vliv 
na biologii člověka. Vnímání světla 
zrakem je mimo obrazového vidění 
vnímáno, a to nezávisle, taktéž re-
ceptory neobrazového vidění (NIF), 
souvisejícími s regulačními centry hy-
potalamu, nastavením cirkadiánních 
cyklů a vlastní fyzickou i psychickou 
regenerací organismu (*).

2. Pro neobrazové vidění je podstatná 
především vlnová délka (barva svět-
la), určující pro organismus fázi dne 

Autor: Ing. Aleš Ingr
TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s.r.o.
Kontakt: ingr@tron.cz
Foto: archiv autora

Cirkadiánní systém Neuronální dráhy obrazového vidění a neobrazového vidění 
(NIF)

(*) Více zjistíte v rámci zdarma pořádaných od-
borných a aplikačních seminářů, kam se můžete 
přihlásit na info@tron.cz

http://www.tron.cz


DM 1-2/2019 57

odborné téma – inzerce

a s tím související aktivitu = pozornost, 
rychlost reakce, produkci hormonů…

3. Pro obrazové vidění jsou podstatné 
i další parametry, jako vyváženost 
spektra a kvalita spektra z pohledu 
více faktorů. Například pro interiéro-
vá svítidla, je předepsán zdroj světla 
s indexem podání barev CRI (Color 
Rendering Index) minimálně 80. Již 
nyní však přichází do praxe nová roz-
šířená specifikace TM-30-15, která 
i na úrovni CRI>80 nachází zcela zá-
sadní kvalitativní rozdíly světla důle-
žité pro obrazové vidění. Samotné 
CRI>80 je pak předepsaným mini-
mem pro interiérová svítidla, nicméně 
již nyní je pro aplikace v obchodě, 
výzkumu, zdravotnictví, oblasti umění 
(galerie apod) běžně kvalita požado-
vaného světla s CRI 93 až 98. A aby 
to v kvalitě podání barevného spektra 
(CRI) nebylo vše, liší se jeho výpočet 
a zatímco někteří výrobci berou pro 
výpočet pouze 8 faktorů z patnácti, 
jiní uvádějí průměr ze všech 15 faktorů 
(R1 až R15). Čili CRI>80 nemusí být 
kvalitou zdaleka srovnatelné s CRI>80 
jiného výrobce. Sjednocení a rozšíře-
ní této specifikace přináší právě ona 
nová specifikace TM-30-15 (*)

Zjednodušeně k blue hazard: „modré 
světlo“ je ve skutečnosti v přiměřené míře 
potřebné pro start organismu do pracov-
ního režimu. Je přirozenou složkou den-
ního světla. Problém je v tom, že barva 
denního světla je přes den podle hodiny 
a místa (3500K – 6500K=Kelvin), ale 
má jinak složené spektrum = rozložení 

jednotlivých vlnových délek. V přiroze-
ném slunečním spektru je „modrého 
světla“ méně, než ve světle byť se stej-
nými Kelviny, ale umělém. Přesto lze říci, 
že přes den tato dávka „modrého světla“ 
nevadí a startuje nás k vyššímu výkonu.
Jinak je to později odpoledne. Odpoledne 
by toto světlo mělo již přecházet do světla 
teplého (3500K – 2700K) a to tentokrát 
se správným spektrem s minimem vlno-
vých délek modrého světla. V noci, by 
pak světlo v nejlepším případě mělo být 
podobno spektru ohně (zcela bez mod-
rého světla). Takové světlo bývá označo-
váno jako Amber (*). Pokud v denní době 
chceme podpořit kognitivní funkce, mělo 
by mít světlo i vhodné spektrum s vyso-
kým indexem podání barev. 

Jaké jsou známe konkrétní 
a prokázané důsledky/vliv 
světla?

Vliv na funkci hypotalamu: udržová-
ní stálosti vnitřního prostředí organismu 
(homeostázu) regulací. 

To zahrnuje: 
 Autonomní nervový systém
 Endokrinní systém
 Příjem potravy a tekutin
 Rozmnožovací funkce
 Časovou organizaci fyziologických 
funkcí (cirkadiánní rytmus)

Fyziologické působení světla přes 
den: prostřednictvím NIF = neobrazo-
vých drah vidění (neobrazové dráhy vi-
dění jsou ty, které vnímají světlo i u oka 
„slepého“, tedy oka jehož majitel přes 
něj z jakéhokoliv důvodu nedostává žád-
né obrazové podněty)

 Synchronizace cirkadiánních hodin
 Konstrikce pupily (zúžení zornic)
 Zvýšení krevního tlaku a tělesné teploty
 Stimulace produkce kortizolu (vliv na me-
tabolismus živin = bílkoviny, tuky, cukry…)

 Stimulace neurotransmiterů mozku 
povzbuzující kognitivní funkce (pozor-
nost, učení, vnímání…)

Patofyziologické působení světla 
přes NIF dráhu v noci:

Hypotalamus

Patofyziologické působení světla
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 Desynchronizace cirkadiánních hodin
 Suprese produkce melatoninu (sníže-
ní produkce spánkového hormonu)

 Zkrácení délky a změna kvality spánku
To vede k zvýšení rizika vzniku:

 Hormonálně redukovaných karcinomů
 Metabolického syndromu
 Diabetu 2. typu (prokázáno u dětí)
 Hypertenze (vysoký krevní tlak)
 Deprese a psychiatrických poruch
 Spánkových poruch

(bohužel všechna tato rizika vzniku výše 
uvedených poruch a závažných one-
mocnění jsou dnes již medicínsky bez-
pochyby prokázaná)
Naopak vhodně dávkovaná časová 
expozice světla se s úspěchem po-
užívá v terapii:

 Sezónně afektivních poruch
 Bipolární poruchy
 Spánkových poruch
 Pro snižování negativních důsledků 
chemoterapie

 Zpomalení neurodegenerativních po-
ruch typu Alzheimerova a Parkinsonova 
nemoc

 Metabolického syndromu pro zvýšení 
redukce obezity

 Řešení syndromu jet-lag a zdravotních 
problémů způsobených s prací na směny

Vysvětlení: rozdíl mezi 
svítidlem a světelným zdrojem

Zde je třeba zdůraznit, že pro kvalitu světla 
vycházejícího ze svítidla, je limitující kvali-
ta světelného zdroje (LEDek, zářivek…), 
nicméně nesouvisí s plněním předpisů 
a norem kvality samotného svítidla. Kvalita 
světla je věc jedna a bezpečnost a plnění 
norem pro provoz samotného svítidla je 
věc druhá. Zde patří například UGR<19, 
elektrická bezpečnost – SELV, izolovaný 
zdroj, stupeň ochrany, požární bezpeč-
nost – F, MM, EMC odolnost na vstupu 

a výstupu (elektromagnetické rušení), 
krytí – IP20 až IP65. Obě složky – zdroj 
světla a svítidlo, mají společné pouze jed-
no a tím je odpovědná volba dodavatele, 
který nejen tyto normy a předpisy zná, ale 
je schopen je také měřit a prokázat jejich 
plnění. Není daleko doba, kdy bude nepl-
nění norem v případě vzniku škod před-
mětem soudních sporů kde obhajoba 
„říkali, že vše plní“ neobstojí… Shrnuto: 
u světelného zdroje jde o kvalitu světla, 
u svítidla jde o bezpečnost.

Cesta nápravy stávajícího 
stavu

Nové technologie kladou důraz na ná-
pravy již známých omylů a chyb. Jedním 
z cílů je tam, kde je to možné, snížit 
v spektru podíl nevhodného „modrého 
světla“ v oblasti 415–455 nm a přesu-
nout jej do vlnových délek 465–495 nm 
povzbuzujícího kognitivní funkce. Stále 
platí, že nic není zadarmo. Daní za tento 
posun v kvalitě světla a jeho vlastnos-
tech jsou na druhé straně nižší Lumeny 
z Wattu a i nová technologie bude po 
určitou dobu dražší.

Na závěr 

Světlo, tedy sluneční světlo obsahuje 
celou řadu vlnových délek. Ne všechny 
jako například UV-C, UV-B, UV-A záře-
ní jsou lidskému tělu prospěšné. Z UV 

Ukázka nové technologie Eye-pleasing LED od LG Innotek

Světelné spektrum a jeho vlnové délky

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

spektra UV-C je to, které nese největší 
energii, používá se k desinfekci a na-
příklad i rychle destruuje lidskou DNA. 
Další složky UV spektra jsou využívány 
v průmyslu například k vytvrzování laků, 
lepidel, kontrole bezpečnostních znaků 
bankovek, v soláriích apod. Na pomezí 
UV a běžného viditelného spektra pak 
stojí „Near UV“ tedy UV blízké záření, kte-
ré je pro lidský organismus a vyšší živo-
čichy neškodnou a naopak prospěšnou 
složkou, ničící bakterie, plísně, kvasinky 
a znepříjemňující „život“ virům. I tyto vl-
nové délky nacházejí své uplatnění ve 
speciálních svítidlech v nemocnicích, 
potravinářském průmyslu, na toaletách 
a dalších veřejných místech.

Zdroje: Konference osvětlení Bregenz, Rakousko; 
2018; Odborná prezentace pro výrobce světel-
né techniky doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. 
Přírodovědecká fakulta univerzity Karlovy a spo-
lupracovníci; 2018
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Kontemplatívne centrum

Nejlepším soutěžním dílem 6. ročníku 
„Staveb s vůní dřeva“ v kategorii „Dřevěné 
stavby – velké“ se z pohledu odborné 
poroty stal projekt studenta Fakulty 
architektury na ČVUT Praha Jakuba 
Kendera s názvem Kontemplatívne 
centrum (centrum pro rozjímání a mod-
litbu), kterým se autorovi podařilo vytvořit 
originální prostor pro spočinutí a medi-
taci v objetí přírody s dotekem historie. 
Jedná se totiž o stavbu na bázi lehkého 
dřevěného skeletu, levitující na mikropi-
lotech nad původními základy a zbytky 
kamenného zdiva někdejšího kláštera 
v opatství cisterciáků. Nachází se asi 
15 minut chůze od obce Bélapátfalva 
v Maďarsku v přírodní scenérii obklo-
pené lesem s krásným výhledem na 
horu Bél-kö (815 m n.m.). Toto opatství, 
které v minulosti tvořil románský kostel 
vybudovaný po roce 1232 a klášter řádu 
Cisterciáků, nacházející se na jižní straně 
kostela, bylo v 16. století zničeno požá-
rem. Jeho následná obnova v roce 1737 
započala rekonstrukcí kostela, který byl 
posléze přestavěn do barokního slohu, 
ale k rekonstrukci kláštera už nedošlo. 
V současné době proto opatství jako ta-
kové tvoří pouze výše zmíněný kostel, 
dochované zbytky klášterních kamen-
ných základů a zdí a malý zděný objekt 
postavený ve 20. století, který dnes 

slouží jako informační centrum pro ná-
vštěvníky a prodejna suvenýrů.
Navržené kontemplační centrum, které 
by podle autora mělo sloužit jako útočiště 

pro lidi hledající vnitřní sílu, bylo situováno 
do místa původního kláštera na pozemek 
o ploše 1230 m2. Nachází se tak v těsné 
blízkosti kostela, s nímž je stejně jako  

Stavby s vůní dřeva 2018 – 2. část

V posledním loňském vydání Dřevařského magazínu (DM 12/2018) jsme představili dvě z pohle-
du odborné poroty a hlasující veřejnosti nejlepší soutěžní práce z loňského 6. ročníku studentské 
soutěže „Stavby s vůní dřeva 2018“ v kategorii „Dřevěné stavby – malé“, zpracované autorskými 
kolektivy studentů Fakulty architektury a Fakulty stavební na VUT Brno. Opomenout však nelze ani 
druhou soutěžní kategorii „Dřevěné stavby – velké“ a v ní odbornou porotou oceněné architektonic-
ké a technické řešení Kontemplatívneho centra slovenského studenta Jakuba Kendera a hlasující 
veřejností oceněný projekt Materskej školy, zpracovaný jeho krajankou Kristínou Valachovičovou.

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

Návrh dřevostavby kontemplačního centra napojeného na barokní kostel v opatství 
Bélapátfalva…
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kdysi klášter propojeno tzv. sakristií, při-
čemž pozůstatky někdejšího kláštera tak 
díky navržené konstrukci stavby a jejímu 
založení na pilotech zůstávají zachová-
ny i pro budoucí generace. „Základným 
rysom štúdie, ktorá slúžila ako podklad 
dokumentácie pre stavebné povolenie, 
bol návrh kontemplačného centra na pô-
vodných základoch zrúcaniny kláštora. 
Návrh zohľadňoval integráciu stavby do 
historického kontextu a prírodnej krajiny. 
V návrhu bolo kľúčové zachovanie pô-
vodných stien zrúcaniny a výstavba no-
vostavby nad ich rovinou. Ľahká drevená 
konštrukcia umožňuje v prípade potreby 
stavbu rozobrať bez poškodenia pôvod-
ných základov. Vzhľadom na nízky počet 
cisterciánov v Maďarsku sa nepočíta s vý-
stavbou kláštora, avšak demontovateľný 
objekt poskytuje priestor pre alternatívu 
do budúcnosti. Kontemplačné centrum 
vychádza z kláštornej typológie a pretvá-
ra ju do modernej podoby,“ říká Jakub 
Kender k projektu stavby, navržené z ar-
chitektonického hlediska jako komplex 
tří samostatných budov (2 jednopodlažní 
a 1 dvojpodlažní), které spolu hmotově 
vytvářejí typickou klášterní formu.
Jednotlivé budovy jsou stejně jako ně-
kdejší klášterní objekt umístěny do tvaru 
písmene „U“ a z vnitřní strany vzájemně 
propojeny „ambitem“ (křížovou chod-
bou), přičemž spolu s kostelem tak 
obklopují uvnitř komplexu se nacháze-
jící meditační zahradu. Dřevo, jakožto 
hlavní materiál pro jejich zhotovení, 
bylo použito pro svoji menší objemovou 
hmotnost (ve srovnání se zdícími mate-
riály či betonem), která umožňuje stavbu 
vyzdvihnout nad základy a v případě po-
třeby ji jednoduše odstranit. Mimo to je 
dřevo také výrazným architektonickým 

prvkem, umocňujícím propojení stavby 
s přírodou. Pohledová fasáda ze svislých 
vlysů o tloušťce 20 mm, s povrchovou 
úpravou opálením japonskou techni-
kou Shou-sugi-ban, nejenže zvyšuje 
její odolnost vůči povětrnostním vlivům, 
ale dodává hmotě stavby na robustnosti 
a mohutnosti klášterní architektury. „Toto 
gesto je taktiež akýmsi odkazom na vy-
pálenie pôvodného kláštora počas tu-
reckých vpádov do Maďarska. V interiéri 
je drevo naopak v prírodnej podobe bez 
špeciálnych úprav,“ dodává autor s tím, 
že dispoziční řešení komplexu vychází 
naopak ze současných požadavků.
Jednopodlažní objekty, mající přímé na-
pojení na křížovou chodbu, slouží přede-
vším pro ubytování poutníků v jednodu-
chých celách, kde se každý návštěvník 
může v klidu věnovat duchovní literatuře 
a meditaci. Ve východním bloku se mimo 
to nachází ještě výše zmíněná sakristie 
s průchodem do kostela a byty pro 
správce centra, kteří současně vedou 
bohoslužby a poskytují návštěvníkům 
duchovní pomoc. Multifunkční dvojpod-
lažní objekt naopak poskytuje možnost 
pro setkávání poutníků při společných 
přednáškách, modlitbách, rozhovorech 
a stravování. V 1.NP je umístěna vstupní 
hala s přístupem do velké multifunkční 
místnosti, která je prostorově otevřená 
přes obě podlaží, a dále pak k hygie-
nickým zařízením, kancelářím, jídelně 
s kuchyní, do technické místnosti a ke 
schodišti vedoucího do 2.NP. V něm se 
nachází oddělené prostory pro individu-
ální duchovní rozhovory, společenská 
místnost a knihovna.
Z konstrukčního hlediska se jedná o dře-
vostavbu založenou na mikropilotech ze 
silnostěnných ocelových trubek o prů-

měru 120 mm, opatřených kovovými 
fixačními hlavicemi. Na tyto hlavice je 
upevněn nosný rošt podlahy 1.NP, na-
vržený jako rámová konstrukce z lepe-
ných KVH profilů 240x280 mm, které 
jsou příčně propojené fošnovými nosníky 
80x280 mm v rastru 625 mm. Prostor 
mezi nosníky je vyplněný minerální tepel-
nou izolací a z obou stran uzavřený OSB 
deskou, na kterou jsou z vnitřní strany 
objektů aplikovány 30 mm silné dubové 
podlahovky. Ze spodní strany podlaho-
vého roštu je z důvodu zachování původ-
ních základů, kde nelze provádět žádné 
výkopy, navrženo speciální pouzdro pro 
vedení vodovodních a odpadních insta-
lací. Je tvořené 12 mm silnou OSB des-
kou a proti zamrznutí vyplněné tepelnou 
izolací a vybavené výhřevným kabelem.
Základem obvodových stěn (difúzně ote-
vřených) jsou svislé nosné KVH sloupky 
o průřezu 60x120 mm, umístěné v rastru 
625 mm, mezi nimiž je vložena 120 mm 
silná vrstva minerální izolace. Tyto nosné 
prvky jsou z interiérové strany prostorově 
vyztuženy (opláštěny) 15 mm silnou OSB 
deskou, fungující jako parozábrana. Na ni 
pak navazuje instalační předstěna vytvo-
řená z latí 60x60 mm, vyplněná tepelnou 
izolací zakrytou 12 mm silnou OSB des-
kou, opatřenou bílým nátěrem Primalex 
Plus nebo v případě přednáškové haly 
svisle vedeným dřevěným obkladem. 
Z exteriérové strany jsou nosné sloup-
ky opláštěné sádrovláknitou deskou tl. 
12,5 mm, na níž je aplikována přídavná 
tepelná izolace uložená mezi vodorovný-
mi latěmi 60x60 mm a potažená 2 mm 
silnou difúzní fólií. Dalšími vrstvami sklad-
by obvodové stěny ve směru do exteriéru 
jsou odvětrávaná mezera tvořená roštem 
z diagonálních latí (45°) 40x40 mm, 
12 mm silná protipožární OSB deska a již 
zmíněný dřevěný, svislý, opálený fasád-
ní obklad. Základ stropních konstrukcí 
do rozponu 4,5 m tvoří pohledové fošny 
80x280 mm, v místech rozponu nad 6 m 
lepené stropní nosníky, zaklopené OSB 
deskou a cca 420 mm tepelné izolace. 
Všechny objekty jsou zastřešeny nepo-
chozí extenzivní zelenou střechou.

Materská škola

Hlasující veřejnosti se v kategorii 
„Dřevěné stavby – velké“ nejvíce líbil 
projekt Materská škola Ing. Kristíny 
Valachovičovej, loňské absolventky 
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, řešený v rámci její 
diplomové práce. Jeho cílem bylo vy-
pracování realizačního projektu pro ma-
teřskou školu s dřevěnou nosnou kon-

…levitujícího nad základy někdejšího kláštera Cisterciáků, zničeného v 16. století 
během tureckých vpádů do Maďarska
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strukcí, s ekologickým konceptem celé 
stavby, při jehož řešení se autorka in-
spirovala mateřskou školkou Fagerborg 
Kindergarten v norském Oslu.
Hlavním výrazovým prvkem stavby o pů-
dorysu cca 17x86 metrů je pochozí ze-
lená střecha přirozeně formující svah, 
který mohou děti v zimním období využí-
vat k sáňkování a výuce lyžování. Objekt 
mateřské školy je účelově navržený do 
oblasti západního Slovenska s vesměs 
rovinatým terénem, kde jsou možnosti 
sáňkování jen velmi malé. V letním ob-
dobí pak zelená střecha, svažující se ve 
směru délky z nejvyššího bodu objektu 
ve výšce 6,65 m na úroveň terénu, na-
vyšuje dětem prostor pro trávení času 
v exteriéru. „Zo stopy deformovanej 
šikmej strechy potom ťaží aj vnútorný 
priestor, ktorý je čiastočne rozdelený 
na dve podlažia. Na prvom podlaží sú 
umiestnené 4 triedy určené pre celoden-
ný pobyt detí. Dve triedy pre deti vo veku 
3–5 rokov a dve triedy pre deti vo veku 
5–7 rokov. Kapacitne sa uvažuje o 14 
deťoch v každej triede. Pre možnosť 
priestory denných miestností kedykoľvek 
oddeliť alebo spojiť, sú triedy oddelené 
posuvno-skladacími priečkami. V strede 
podlažia je situovaný spoločný priestor 
určený pre rôzne školské podujatia 
a vystúpenia. Každá z tried má vlastný 
vstup, šatňu, dennú miestnosť, spálňu 
a toalety. Pre lepší dohľad učiteliek nad 
deťmi sú spálne a toalety od hlavného 
priestoru denných miestností oddelené 
oknom,“ popisuje autorka dispoziční ře-
šení 1.NP, přecházejíc při tom plynule do 
2.NP, kde je situována tělocvična, která 
bude využívaná především pro dětské 
hry a tělesnou výchovu. Mimo tělocvičny 
se zde nachází také zázemí pro učitelky, 
ředitelna a 2 třídy pro speciální výuku 
např. jazyků apod.
Z konstrukčního a materiálového hle-
diska jde o dřevostavbu, jejíž podélný 
nosný systém tvoří stěny z pětivrstvých 
CLT panelů o tloušťce 100 mm (s vnitř-

ní pohledovou stranou), které doplňují 
nosníky podepřené sloupy z lepeného 
lamelového dřeva (LLD). Tytéž panely 
jsou použity také v konstrukci exten-
zivní vegetační střechy (zateplené 380 
mm silnou vrstvou dřevovláknitých desek 
a s tloušťkou substrátu 120 mm), kde 
jsou uložené na sekundárních nosnících 
(vaznicích) z LLD. Vnitřní 150 mm silné 
nenosné stěny jsou tvořeny ocelovým 
roštem, vyplněným zvukovou izolací 
a oboustranně opláštěným sádrokarto-
novou deskou tl. 12,5 mm.
Tělocvična, situovaná na jihovýchodní 
straně budovy a částečně procházející 
přes obě podlaží, je založena na vykon-
zolovaných nosnících 200x600 mm 
s délkou konzoly 6,2 m. Tyto nosníky, 
vycházející z vnitřního prostoru objektu, 
kde mají délku 8,3 m, jsou zaklopeny 
220 mm silnými dřevěnými panely, kte-
ré jsou základem skladby podlahy. Na 
druhém nadzemním podlaží je z důvodu 
vytvoření volného prostoru tělocvičny na-
vržený dřevěný rám se sloupy 200x600 
mm a nosníky s proměnlivým průřezem 
200x600–1100 mm. Na druhé straně 
tohoto objektu se střecha přirozeně 
svažuje k terénu, přičemž prostor pod 

ní je nevytápěný a oddilatovaný od vnitř-
ního. Nosnou konstrukci v této části tvoří 
systém nosníků z LLD, položených na 
obvodových stěnách a sloupech. Takto 
navržený nosný systém ještě doplňu-
jí dvě železobetonová schodiště. „Tie 
môžu zároveň slúžiť na akumuláciu tep-
la a zlepšujú tak rovnováhu vnútorného 
priestoru medzi dňom a nocou,“ upřes-
ňuje autorka s tím, že CLT panely obvo-
dových stěn jsou z vnější strany objektu 
zateplené 240 mm silnou izolací z dře-
vovláknitých desek, potažených difúzní 
fólií. Na ni navazuje fasádní rošt 40 mm 
široké provětrávané mezery a vlastní 
fasáda vytvořená z kombinace svislých 
borových profilů tl. 19 mm (v provedení 
termodřevo) a 8 mm silných barevných 
vláknocementových desek. Ty jsou po-
užité jako obklad kolem okenních kon-
strukcí a také v závětří chránících vstupy 
do jednotlivých tříd, které jsou řešeny 
samostatně a barevně odlišeny (červe-
ná, modrá, zelená, žlutá). Na druhém 
podlaží je fasáda podél celé západní 
strany nahrazena výraznou prosklenou 
stěnou doplněnou o integrované žaluzie. 
Střecha je pro lepší prosvětlení opatřená 
střešními světlíky.

Návrh dřevostavby mateřské školy v lokalitě západního Slovenska

Nahlédnutí do části výukového interiéru a interiéru tělocvičny
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Nemocničný pavilón 
s drevenou nosnou konštrukciou

Projekt prístavby novej nemocnice vo Zvolene formou drevenej 
nosnej konštrukcie navrhol  Ing. Matúš Neusch vo svojej diplomovej 
práci pri ukončení štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, 
Katedre kovových a drevených konštrukcií. Projekt obhajoval 
v akademickom roku 2017/18. Konzultantom diplomovej práce bol 
doc. Ing. Kristián Sógel, PhD. 

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

Foto: autor a rendery Ing. Matúša NeuschaObjekt nemocnice tvorí krídlo budovy 
s nadväznosťou na interné oddelenie 
a pavilón chirurgie. Tvoria ho dve nad-

zemné podlažia, položené na betónových 
základoch, ktoré zároveň vytvárajú pod-
zemné parkovacie plochy. Trakt lôžkovej 

časti drevenej konštrukcie je ukončený 
dvoma železobetónovými komunikačnými 
jadrami uprostred s pomocným schodiš-
ťom. Bezpečnú chránenú únikovú cestu 
tvorí aj železobetónové jadro napojené na 
átrium prístavby.

Lepené nosníky s estetikou 
a vysokou pevnosťou

Na druhé komunikačné železobetónové 
jadro nadväzuje elipsovité átrium vytvá-
rajúce prirodzený vchod do prístavby 
nemocnice. Jeho základom je 20 oceľo-
vých vertikálnych stĺpov, ktoré priebežne 
otvárajú výšku troch podlaží (každé po 
3,75 m). Na nich sú zavesené prievlaky 
z lepeného lamelového dreva (LLD), kto-
ré nesú stropy z CLT panelov. Prievlaky 
sú usporiadané do dvoch elíps a prená-Autor projektu Ing. Matúš Neusch

Vizualizácia prístavby zvolenskej nemocnice s drevenou konštrukciou
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šajú zaťaženie do stĺpov. Vonkajšia elip-
sa LLD prievlakov má prierez 440x1200 
mm, vnútorná elipsa 300x800 mm, stu-
žujúca výplň 200x600 mm.
Stredná časť je úplne otvorená v celej 
výške. Na vrchole je drevená konštrukcia 
kupoly ukončená svetlíkom s celkovou 
výškou 2,2 m. Elipsovitý svetlík vytvára 
anatomickú symboliku hrudnej kosti s 12 
pármi rebier. Na hlavný zakrivený nosník 
(z dvoch častí), ktorý prechádza stredom 
otvoru s prierezom 150x450 mm je na-
pojených 12 sekundárnych nosníkov 
s prierezom 120x300 mm. Nosníky pri-
pojené systémom Rothoblass ALUMIDI 
sú zakotvené do konzol strešnej kon-
štrukcie. Celok elipsovitého átria tvorí 
priestranný a vzdušný priestor, prináša 
denné svetlo do tejto časti nemocnice. 
Ukončený je ľahkým obvodovým plášťom 
a strešné prekrytie (presklenie) dorieši 
architekt celého objektu.
Prístavbu nemocnice môže tvoriť 
prívetivá dvojpodlažná drevostavba 
s dominantným materiálom – drevom. 
Vychádza z architektonickej štúdie, kto-
rú vypracovali Ing. arch. Peter Mravec 
a Ing. arch. Eliška Turanská. Uvažovali 
v nej s výrazným použitím dreva for-
mou lepených nosníkov. Drevo, ktoré 
je v stavbe nadradené betónu vytvára 
estetický celok, prirodzenosť materiá-
lov s dodržaním prísnych kritérií noriem. 
Všetky nosné konštrukcie sú posúde-
né a vyhovujú na medzné stavy podľa 
Eurokódu 2.

Príjemné a liečivé prostredie 
s drevom

Krídlo lôžkovej časti je položené na 
pozdĺžnych nosníkoch v celkovej dĺžke 
72 m. Vejárové nosníky v lôžkovej časti 
majú rôzne rozmery, v závislosti od roz-
pätia s rozmermi od 180x500 mm až do 
280x700 mm. Steny a stropy izieb sú 
riešené ako pohľadové. Dôraz je polože-
ný na presvetlenie izieb a komunikačnej 
chodby cez svetlíky v stropnej a strešnej 
konštrukcii. Návrh väčších miestností – 
spolu 19 izieb – umožňuje variabilné 
rozmiestnenie nemocničných lôžok.
Zaťaženie zo stropnej konštrukcie 
preberajú vonkajšie pozdĺžne nosníky 
z LLD a vnútorné steny z CLT panelov. 
Statiku chodbového traktu zabezpečuje 
vejárovité rozloženie stropných a streš-
ných nosníkov z LLD. Vykonzolované 
časti stropnej konštrukcie sú podopreté 
priehradovými nosníkmi. Všetky nosné 
konštrukcie sú navrhnuté na požiarnu 
odolnosť REI 60. Fasáda je taktiež 
z dreva, riešená formou slnolamu a po-

ložená na KVH hranoloch, ktoré sú zá-
kladom aj ľahkého obvodového plášťa. 
Exteriér tak tvorí ucelený a jednoliaty 
celok.
Použité drevené lepené stavebné ma-
teriály:

 LLD – lepené lamelové drevo, trieda 
GL24h a trieda GL28h,

 CLT – krížom lepené drevo, trieda 
GL24h, tvorí panely pre vnútorné 
steny hrúbky 128 mm v pohľadovej 
kvalite.

Vizualizáciu odvážneho tvarového riešenia átria

Drevený svetlík átria evokuje svojim tvarom hrudný kôš s rebrami

Pohľadové steny a nosníky tvoria príjemné prostredie s drevom
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Financování nových investic je možno 
realizovat na základě několika možností. 
Stále velmi oblíbenou realitou je nákup 
prostřednictvím úvěru. Uvedený postup 
je osvědčený a pro většinu z nás i je-
dinečný. V následujících řádcích bych 
rád seznámil s možností financování 
nových investic pomocí starých metod 
a své tvrzení podložil grafem a tabulkou.

Fond reprodukce majetku

O jakou metodu jde. Každý podnik by 
si měl vytvářet tzv. fond reprodukce 
majetku. Veřejné výzkumné institu-
ce mají na uvedený fond i zákonnou 
úpravu. Jde o zákon 341/2005 Sb. 
§26. Jedná se fond, který je tvořený 
z odpisů dlouhodobého hmotného ma-
jetku. Uvedenou možnost samozřejmě 
umožňují daňové zákony. Výše odpisů 
určuje zákon č. 586/1996 Sb. o dani 
z příjmu. Zaúčtování se provádí v účtové 
třídě 5, podskupina 55 – odpisy, rezer-
vy, komplexní náklady příštích období. 

Pro financování nové technologie by to 
bylo i při 100% použití všech oprávek 
nedostačující. Proto by bylo třeba ještě 
někde zajistit další finanční prostřed-
ky. Další možností je odprodej použité 
technologie. Prostředky, které se dají při 
včasném prodeji použít, jsou dostačující 
pro doplnění výše finančních prostředků 
pro potřebný nákup nové technologie.
Graf 1 byl vytvořen na základě zpra-
cování disertační práce. (Najbrt, T., 
Optimalizace investičního rozhodování 
v nábytkářské výrobě, 2017). Ukazuje, 
jaké možnosti se skrývají v rychlosti pro-
deje opotřebované technologie. Zde je 
nutno ještě vysvětlit, o jaké opotřebení 
se jedná. Z grafu 1 vyplývá, že v ob-
dobí kolem třetího až pátého roku po 
nákupu je výhodné danou technologii 
prodat. Jedná se tedy o technologii, kte-
rá je pouze morálně zastaralá. Nejedná 
se o fyzické opotřebení. O výsledcích 
z grafu 1 z účetního hlediska můžeme 
mluvit o možných účetních odpisech, 
které jsou pro právnické osoby povinné. 

Z výsledků ve výše uvedeného grafu mů-
žeme získat metodu, jak zajistit potřebné 
finanční prostředky pro nákup nové tech-
nologie. Následující graf 2 znázorňuje 
celkové teoretické množství finančních 
prostředků pro nové nákupy.
V dané situaci se jedná pouze o teore-
tické hodnoty. Vše je ovlivněno rychlostí 
prodeje opotřebované technologie, 
a tím výší prodejní ceny. Dále možností 
výrobních podniků při přerozdělování 
odpisů z jednotlivých roků odpisování. 
Podnik potřebuje i na jiné investice fi-
nanční prostředky. Proto je nutno vždy 
vycházet z možností konkrétního pod-
niku. Další úskalí může být v délce uk-
ládání finančních prostředků (oprávek). 
Při současné výši inflace 2,4 %, což 
u částek nad 1 mil. korun se jedná o vy-
soké hodnoty. I uvedenou ztrátu inflací je 
nutno zohledňovat. Následující tabulka 
ukazuje celkové možnosti financování 
nové technologie za pomoci využití růz-
ného procenta odpisů a ceny za prodej 
morálně zastaralé technologie.
Tabulka uvádí možnosti financování 
ze dvou, případně ze tří zdrojů. Prodej 
morálně zastaralé technologie, využití 
oprávek z odpisů dlouhodobého hmot-
ného majetku (DHM) a případný malý 
úvěr z banky. Je zde uvedena hodnota 
původní investice ve výši 40 mil. Kč. 
Pro názornost a reálnější vysvětlení je 
zvolena cena nové technologie ve 
výši 52 mil. Kč. Ve spodní části ta-
bulky jsou uvedené hodnoty, které je 

Využívání odpisů – oprávek 
ve výrobních podnicích

Každý podnik se dostane do situace, kdy je nutno obměnit celou, 
nebo část výrobní technologie. Pracovat na nové technologii je 
v dnešním podání trhu nejen nutné, ale pro většinu výrobních pod-
niků i životně důležité. Rozvoj technologií jde velmi rychlým tempem 
dopředu. Tržní prostředí stále tlačí na snižování prodejní ceny a tím 
se vytváří i tlak na výrobní podniky, aby se pokusily snížit výrobní 
náklady. Ve svém okolí stále sledujeme diskuze o průmyslu 4.0. 
To ovšem vyžaduje od většiny podniků nové investice. Autor: Ing. Tomáš Najbrt, Ph.D.

Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt: tomas.najbrt@mendelu.cz

Graf 1 Průběh snižování prodejní ceny stroje v závislosti na době užívání
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možno získat při různých počtech roků 
užívání strojů a možností celého nebo 
částečného využití oprávek. Optimální 
varianta uvádí cenu za 5 roků užívání 
a využití všech 100 % oprávek pouze 
pro nákup nového stroje. Zde vidíme 
nedoplatek ve výši 466,56 tisíc Kč při 
vstupní ceně nové investice 52 mil. Kč. 
Pro další příklad bylo použito jen 50 % 
celkových oprávek z daného DHM. Při 
prodeji stroje ve stejném roce užívání, 
bude podniku pro nákup nové technolo-
gie v hodnotě 52 mil. Kč scházet 20 mil. 
Kč. Uvedená hodnota je proti původní 
ceně nového stroje ve výši 38,4 %. Pro 
úplnost v rámci finančních operací je 
v tabulce zohledněna i roční inflace, 
která vychází z roku 2018 ve výši 2,4 %.
Při současném velkém přeúvěrování 

některých výrobních podniků, jsou uve-
dené hodnoty případných doplatků na 
celkové ceny investice na přijatelné výši. 
Práce s finančními prostředky byla, je 
a bude vždy tou nejsložitější z pohledu 
vrcholových manažerů. Modernizace vý-
robních podniků je z uvedeného pohle-
du i pro středně velké podniky zajímavá.
Zpracované téma by mělo posloužit 
jako inspirace pro rozhodování nábyt-
kářských závodů při realizování nových 
investic. Danou situací se musí zabývat 
jak závody, které uvažují o prodeji morál-
ně zastaralé technologie, tak potencio-
nální zájemci ze spektra závodů, které 
chtějí zkvalitnit vlastní výrobní proces, 
ale na nákup úplně nové technologie 
nemají dostatek finančních prostředků. 
Nesmíme ovšem zapomenout ani na ob-

last prodejců uvedené morálně zasta-
ralé technologie. I jejich jednání může 
vycházet z výše uvedených poznatků pro 
oceňování strojů a zařízení. U výčtu mož-
ného využití musíme také vzpomenout 
i bankovní sektor. Zde je situace možná 
ještě důležitější. Banky taktéž potřebují 
pro stanovování svých rozhodnutí určitou 
metodiku pro reálné a kvalitní rozhodo-
vání např. v rámci operativního leasingu 
pro některý nábytkářský závod. Tak, jak 
bylo uvedeno, jedná se vždy o stanovení 
ceny. Nejedná se o přesný výpočet, kte-
rý je neměnný. Dané téma se nedá řešit 
přesným axiomem pro výpočet. Proto 
vždy musíme přistupovat ke stanovování 
cen morálně zastaralé technologie z po-
hledu jak prodávajícího, tak kupujícího. 
Lidský faktor nelze v žádném případě 
v dané situaci opomenout. Člověk má 
v dané situaci nezastupitelné místo při 
rozhodování. Celý rozhodovací proces 
je založen nejen na teoretických znalos-
tech, ale i na praktických zkušenostech 
a dlouholeté praxi pracovníků nábyt-
kářských podniků.
Z výše uvedených možností je třeba ne-
zapomínat na potřebu správného použití 
ročních odpisů jak u velkých podniků, 
tak i drobných podnikatelů, jako finanč-
ních zdrojů. Všichni mají své specifické 
problémy s potřebou nákupu nových 
technologií.

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok

% odpisování % odpisování % odpisování % odpisování % odpisování % odpisování

Cena původní investice 40000 40000 40000 40000 40000 40000

Cena nové investice 52000 52000 52000 52000 52000 52000

Cena odprodeje z ceny původní 
nakoupené investice 70 28000 56 22400 48 19040 42,84 17136 38,56 15424 35 13880

Zůstatková cena po provedených 
ročních odpisech 32000 19200 9600 3200 0 0

Rozdíl prodejní ceny a zůstatkové 
ceny po daňových odpisech 4000 -3200 -9440 -13936 -15424 -13880

Daň při prodeji DHM za rok 2018 19 0 608 1793,6 2647,8 2930,6 2637,2

Doplatek nové investice při použití 
pouze ceny odprodeje 24000 30208 34753,6 37511,8 39506,6 40757,2

Výše oprávek za dobu odpisování 20 8000 52 20800 76 30400 92 36800 100 40000 100 40000

Výše oprávek po uplatnění inflace 
za jednotlivé roky spoření 2,4 7808 2,4 20300,8 2,4 29670,4 2,4 35916,8 2,4 39040 2,4 38103

Cena nové investice při použití 
ceny za prodej + hodnotu využití 
oprávek ze 100 %

100 16192 9907,2 5083,2 1595 466,6 2654,2

Cena nové investice při použití 
ceny za prodej + hodnotu využití 
oprávek ze 70 %

70 18534,4 15997,4 13984,3 12370,1 12178,6 14085,1

Cena nové investice při použití 
ceny za prodej + hodnotu využití 
oprávek z 50 %

50 20096 20057,6 19918,4 19553,4 19986,6 21705,7

Cena nové investice při použití 
ceny za prodej + hodnotu využití 
oprávek ze 30 %

30 21657,6 24117,8 25852,5 26736,8 27794,6 29326,3

Graf 2 Vyjadřuje možné finanční prostředky z daňových odpisů a prodeje DHM

Možné doplatky pro novou investici při různých procentech využití odpisů a možných odprodejních cenách použitého stroje
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Drevárskym redaktorom 44 rokov

S prvým dňom nového roka si pripomína svoje narodeniny. Tohto 
roku sa pritom objavila okrúhla číslica, začínajúca sa šťastnou 
sedmičkou. Aká by sme to boli kolegovia, keby sme si v skratke 
nepripomenuli jeho anabázu a profesionálnu cestu. Veď ho poznáte 
aj vy, naši čitatelia, pre ktorých prináša cenné novinky a správy 
z našej branže. PhDr. Anton Mrník, „drevený novinár“ telom i dušou 
– hádam za na mňa, mladšie ucho, za tento prívlastok nenahnevá. 

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: archív PhDr. Antona Mrníka

DM: Čím si chcel byť, keď si chodil 
na základnú školu a prečo?
A. M.: Ak chcem odpovedať korektne, 
tak musím povedať, že som nad tým ni-
kdy neuvažoval. Nevedel som, čím som 
chcel byť. Začiatkom 60-tych rokov sa 
povolanie nevyberalo. V dedinskom 
prostredí nebol prehľad o možnostiach 
uplatnenia. ZDŠ som končil v roku 1964. 
Nemal som žiadne zázemie, ani privile-
gované postavenie rodičov. Otec praco-
val ako robotník vo Vítkoviciach, mama 
sa starala o maličké roľnícke hospodá-
renie (v dotazníkoch bolo uvedené ako 
„domáca“). Dlhopoľský učiteľ mi vybavil 
priemyslovku na Orave s ubytovaním na 

internáte. A tam mi triedny učiteľ poradil 
a viedol ma, aby som sa venoval sloven-
čine, slohu, štylistike, aby som sa cibril 
v písaní. Mal som uverejnených zopár 
drobničiek v okresných novinách Orava 
a Cieľ. A to bol môj drobný cieľ. 

DM: Kedy sa tvoj osud zvrtol novinár-
skym smerom?
A. M.: Maturoval som pred polstoročím, 
v roku 1968. Umiestenky boli zrušené 
a tak som sa po týždni prázdnin vybral 
do Žiliny. V redakcii Cieľ ma poslali na 
reportáž. Na „fajront“ mi oznámili, že 
som prijatý ako elév. Snažil som sa pí-
sať o všetkom, spoznával som výrobné 
podniky, vnímal život a dianie okolo seba. 
Počas augustových revolučných týždňov 
sme vydávali okresný týždenník denne 
a zbierali reakcie obyčajných obyvateľov 
na situáciu, nespokojnosť a revoltu. 

DM: Bolo drevo a to čo s tým súvisí, od 
začiatku tvojim médiom? Ak áno, pre-
čo? Čo rozhodlo v prospech dreva?
A. M.: V drobnej redaktorskej práci 
som prenikol aj do drevárskych fabrík 
v okolí – k výrobe nábytku, chát, okien, 
k práci na píle, v celulózke, k vzťahom 
s lesníkmi. Počas normalizácie vymenili 
všetkých redaktorov v okrese. Mňa me-
dzi poslednými preradili a prijali v roku 
1975 do týždenníka Drevársky prie-
kopník ako šéfredaktora operatívneho 
pracovného kolektívu. Bol pokračovate-
ľom závodných novín. Redakcia prešla 
z Bučiny na nové generálne riaditeľstvo 
Drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu 
v Žiline. Úlohou redakcie bolo redigo-
vať články dopisovateľov z podnikov. 

A samozrejme, písať o hlavnom dianí 
v centre VHJ, aj Ministerstva priemyslu, 
štátneho výskumu a ďalších ustanovizní 
– aby sa pozdvihlo drevárske odvetvie 
na Slovensku a bolo výraznou protiváhou 
vo federálnej republike. Redakcia mala 
dostatok článkov a fotografií z diania na 
pracoviskách. Doplnením oficiálnych 
správ a dokumentov sme zostavovali 
pestré 4- a 8-stranové vydania novín.
Bolo to obdobie vzdelávania nových od-
borníkov v novovytvorených pracovných 
pozíciách. K tomu sa konalo množstvo 
konferencií, školení výrobných majstrov, 
zaviedli sa súťaže pracovísk. Zúčastňoval 
som sa týchto podujatí a získaval cenné 
odborné poznatky o organizovaní výro-
by, spoznávaní technológií, naučil som 
sa popisovať parametre produktov. Cez 
osoby som objavoval tajomstvá techniky 
a strojov, spoznal som kritériá obchodu 
a ekonomiky, exportu a kooperácie. 
Bola to škola v praxi. 

DM: Zrejme väčšinu svojho aktívne-
ho novinárčenia si spojil s drevár-
skym a nábytkárskym priemyslom? 
V čom vidíš jeho čaro, či potenciál?
A. M.: Keď som prejavil záujem o poznat-
ky z teórie a praxe novinárstva, umožnili 
mi diaľkové vysokoškolské štúdium na 
Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty 
UK v Bratislave. Základom boli prednášky 
v piatok a sobotu, nadväzovali cvičenia, 
semináre, zápočty a skúšky v termínoch, 
keď žurnalistické osobnosti mali čas 
skúšať našu skupinu. Tvorili ju 4 desiatky 
redaktorov z miestnej tlače, maďarských 
redaktorov z vysunutých filiálok, budú- 

PhDr. Antonovi Mrníkovi želáme k 70. 
narodeninám všetko najlepšie
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cich tlačových tajomníkov nových odvetví. 
Napísaním 116-stranovej diplomovej prá-
ce som vysokoškolské štúdium ukončil v 
roku 1981. Nadväznými štátnicami a dopl-
nením diplomovej témy som v roku 1983 
získal doktorát filozofie na FF UK.
Revolučné dianie v roku 1989 naštrbilo 
všetky štruktúry hospodárstva, posledné 
„priekopnícke“ číslo drevárskeho perio-
dika vyšlo v januári 1990. Už v máji 1989 
bolo zrušené generálne riaditeľstvo. Pre 
zachovanie majetku podnikov formou ak-
cií vytvárali Združenie DNP. Jeho cieľom 
bolo zamestnávať asi štvrtinu pôvodných 
pracovníkov, ktorí mali vykonávať špe-
cifické služby pre podniky. Vydávanie 
novín zostalo samozrejmosťou a tak 
v marci 1990 vyšlo 1. číslo nových no-
vín Drevárska súčasnosť. Vychádzali ako 
dvojtýždenník, bol som jediným výkon-
ným pracovníkom, vrátane získavania re-
klamy a financovania. Pre nerentabilnosť 
vyšlo posledné číslo v decembri 2000. 
Ako drevársky redaktor som tu odpraco-
val 25 rokov a 25 dní.
Skupina nových záujemcov o vydáva-
nie časopisu pre drevárov v Banskej 
Bystrici si ma vybrala do redakčného 
kolektívu a od roku 2000 sme začali vy-
dávať Stolársky magazín. Od roku 2011 
je z neho Drevársky magazín. Má širší 

záber na celé odvetvie spracovania dre-
va. Podrobne analyzuje drevárske firmy, 
výrobu nábytku, dizajn, obchod, lesné 
hospodárstvo, architektúru, stredné 
a vysoké školstvo v oboch samostatných 
republikách – ČR a SR. Okrajovo priná-
ša poznatky z drevárskeho a lesníckeho 
hospodárstva v iných krajinách.
Potenciál dreva? Stále je u nás nedoce-
nený. Obrovské rezervy sú vo využívaní 
dreva v stavebníctve a architektúre. Aj 
napriek masívnej kampani v prospech 
drevostavieb sa konečný efekt stráca 
v nadradenom používaní kombinácie 
betónu, tehál a železa. Radšej hľadajú 
výhovorky ako drevo nepoužiť.
 
DM: Ktorý z veľtrhov a výstav u nás 
a v zahraničí ti spôsobil najväčší zá-
žitok a čím?
A. M.: Počas redaktorskej praxe v okres-
ných novinách, aj v mojom prvom dre-
várskom periodiku bol cenným zdrojom 
Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru 
v Brne. Nábytok a drevené interiéry tu 
boli výrazným sortimentom, ktorý kaž-
doročne získaval ceny a prinášal dobré 
meno výrobcom. Keď som sa dostal do 
databázy odborných redaktorov, pozý-
vali ma na 2-dňové stretnutia redakto-
rov spojené s exkurziou do výrobných 

závodov. Bol to nenahraditeľný prínos. 
Výhoda bola v tom, že v expozíciách na 
veľtrhu a pri prehliadke výroby boli všet-
ci referujúci otvorení, neskrývali detaily, 
podrobne a pravdivo odhaľovali realitu aj 
cez písomné podklady. 
Podobne otvorený postoj umožňu-
je aj medzinárodný drevársky veľtrh 
Holzmesse v rakúskom Klagenfurte. 
Zúčastňujem sa ho od roku 1987 a tiež 
získavam podklady pre viacero článkov, 
ktoré ani nestíham spracovať lebo stra-
tili aktuálnosť. Stretnutie európskych 
redaktorov v trvaní 3 dní ma veľa rokov 
inšpiruje pre viaceré témy, ktoré inde 
nezískam. Pred rokmi tu pracovala veľtr-
hová píla so všetkými výrobnými uzlami, 
jej kapacita a parametre boli približne 
stanovené na slovenské podmienky. 
Výstavisko sa však ocitlo v blízkosti síd-
liska a tak piliarsku prevádzku odstavili.
Skúsenosti z oboch výstavísk som posu-
nul do spolupráce pri koncipovaní veľtr-
hov Nábytok a bývanie a Lignumexpo 
v Nitre, Moddom a Coneco v Bratislave. 
Tieto sa však rozsahom a náplňou 
zmenšujú. Škoda, že sa stratil záujem 
vystavovateľov a odborných návštevní-
kov. Zmenila sa celková klíma veľtrhov 
a opodstatnenosť organizovania prehlia-
dok v slovenských podmienkach.

http://www.lesmedium.sk
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Hovězí na Žihľave podávané na dreve

Na prvý pohľad pôsobí dojmom človeka, ktorý sa vo svojej veci vyzná. Dôveryhodný, premýšľajúci, 
analyticky bystrý, slušný a zároveň sebavedomo presvedčený o svojich argumentoch. Zrelý päť-
desiatnik, ktorý vo svojom obore preskákal už, zrejme, všetko a nič ho len tak ľahko neprekvapí. 
Pôvodom lesník, ktorý presedlal do drevárskej výroby, aby zúročil skúsenosti z oboch brehov tej 
istej rieky. Tvrdí, že tá rieka tečie jedným korytom, a že oba brehy sú od seba rovnako ďaleko blízko 
i ďaleko. A že k nim treba budovať mosty. V rozhovore pre Drevársky magazín sa zo svojich predstáv 
a pravidiel vyspovedal Ing. Jan Václavík, podpredseda predstavenstva DYAS.EU, a.s. 

Firma vznikla v Uherském Ostrohu, na 
slovensko-moravskom pomedzí, počas 
hospodárskej krízy v roku 1930 a odvte-
dy sa v nej nepretržite, už takmer 90 ro-
kov vyrábajú preglejkové materiály, ktoré 
putujú do celého sveta. Technologicky, 
samozrejme, na najvyššej európskej 
úrovni. 

DM: Vo Vašom životopise je množ-
stvo veľmi zaujímavých lesníckych, 
ale aj drevárskych destinácií. Ktoré 
z nich považujete za tie najrozhodu-

júcejšie, ktoré azda najviac ovplyvni-
li Vaše dnešné pôsobenie?
J. V.: Osobně si myslím, že je nejdůle-
žitější začít u rodiny. Moje rodina je na 
Slovensku i na Moravě. Moj „starký“ 
nakupoval dříví pro celulózku v Martině 
a motal se celý život kolem lesů, kus 
lásky ke dřevu a k lesům jsem asi zdě-
dil po něm. Ale i další moji předci se 
pohybovali po lesích, loukách a lazech 
a právě ti mi dali lásku k lesu, přírodě 
a ke dřevu. I když si dnes musím přiznat, 
že jsem si lesnickou školu vybral na zá-
kladě romantických kritérií. Měl jsem 
představu, že budu trávit většinu času 
v lese, procházkami mezi stromy, nikoliv 
jako teď – za volantem anebo v kance-
láři. Navzdory tomu, že realita je jiná než 
studentské představy, na svůj profesní 
vývoj si nestěžuji. Začínal jsem na les-
ním závodě Velké Karlovice, který sou-
sedí s lesními závody Považská Bystrica 
a Čadca, a měl jsem štěstí, protože ten-
to závod byl lídrem většiny událostí, kte-
ré se v devadesátých letech na přelomu 
tisíciletí v českém lesnictví a částečně 
i zpracování dřeva odehrávaly. 

DM: Ktoré to boli tie zásadné uda-
losti, ktoré ovplyvnili súčasný stav 
lesov a lesníctva v Čechách? 
J. V.: Samozřejmě to byla taková ta zá-
kladní privatizační otázka lesníků a fořtů 
a vedoucích lesních závodů „my tady 
děláme celé generace a teď nás má 
někdo cizí zprivatizovat?“, což bylo dáno 
tím, že lesní závody a lesy měly jít do ku-
ponové privatizace, a z toho pak vznikly 
myšlenky, co bychom mohli udělat pro 
to, aby k tomu nedošlo. A tak na lesním 

závodě Velké Karlovice vznikla nejprve 
vnitropodniková a pak opravdová velká 
banka – Forestbank (později Foresbank) 
a investiční fondy Forestinvest, které svo-
ji službu následně nabídly i dalším lesní-
kům po celé České republice. A to už 
jsem dostal na starost já, protože jsem 
měl spolužáky z MBA studia, kteří už si to 
vyzkoušeli v první vlně, a nakonec nikdo 
jiný ani nebyl k dispozici. Spoustu věcí 
jsem se u toho naučil. Dá se říct, že jsem 
měl štěstí a byl jsem ve správnou chvíli na 
správném místě. Od té doby se pohybuji 
u událostí, které české lesnictví ovlivňo-
valy a ovlivňují. I když se fondy potom 
rozpadly a banka prodala, byla to zák-
ladna pro vznik dalších velkých projektů. 
Například se tam sešli lidé (a myšlenky), 
kteří pak se mnou šli pomoct Honzovi 
Mičánkovi s projektem firem LESS 
a LESS & FOREST, kde jsem násled-
ně strávil deset let svého života. Když 
jsem odtud odcházel, hledal jsem něja-
ké místo, kde nebudu konkurovat svým 
vlastním myšlenkám a zkušenostem, 
které jsem, logicky, nechal firmě LESS. 
Když mě můj současný kolega Ing. Jan 
Gaszczyk nabídl příležitost v DYAS, bylo 
to pro mne snadné rozhodování. A to už 
je současnost.

DM: A to je presne tá symbióza 
medzi lesníctvom a drevospracujú-
cim priemyslom. Svojho času, pred 
rokom 1989, fungoval na území 
Československa tzv. lesnícko-dre-
vársky komplex, respektíve, tak sa 
nazývalo spolčeným pojmom odvet-
vie lesníctva a drevárstva. Po zme-
ne spoločenského systéme sa tento 

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: archív Ing. Jana Václavíka

Ing. Jan Václavík
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komplex rozbil a lesníci i drevári zo-
stali v Čechách i na Slovensku ako-
by sami pre seba. Dnes, ako keby si 
znovu uvedomovali, že sú odsúdení 
na spoluprácu a hľadajú si k sebe – 
viac alebo menej úspešne – cestu. 
Vnímate to tiež tak, alebo je taký 
skrytý antagonizmus v Čechách i na 
Slovensku rovnaký?
J. V.: Jsem přesvědčený, že obě řemes-
la k sobě patří, ale ani jedna strana si 
neuvědomuje, že jí chybí znalosti a zku-
šenosti té druhé. Takže do jisté míry je 
cílem některých našich projektů spojo-
vat obě skupiny a využít synergických 
efektů, které tam jsou. Lesníci nikdy 
neuměli řezat dřevo na desky. Všechny 
přidružené dřevařské výroby, které jsem 
viděl na lesních závodech, v okamžiku, 
kdy se správně spočítala jejich ekonomi-
ka, prodělávaly peníze. Doposud jsem 
neviděl výjimku. To znamená, že lesníci 
neumí vyrábět desky ekonomicky, proto-
že si myslí, že je to to samé jako uříznout 
strom u pařezu. Není. Jako v každém 
jiném řemesle je tam skryto mnoho 
drobných detailů, které určují, jestli ten 
projekt bude úspěšný, nebo neúspěšný. 
A to samé funguje i na druhé straně. 
Všichni moji známí a kolegové, kteří 
řežou dříví, si myslí, že je to v lese jed-
noduché, že je to naplánovatelné, jako 
ve fabrice. Jenomže v lese je spoustu 
věcí, které neřídí člověk, ale příroda, 
které naplánovat nelze a které efektivitu 
lesa ovlivňují. Aby ten proces fungoval, 
je potřeba spousta znalostí a zkušeností 
i spousta manažerské improvizace. Obě 
strany a lidi na nich spojuje dřevo. Já ty 
antagonizmy vnímám, ale nejsou velké, 
a jsem přesvědčen, že když se je po-
kusíme ještě zmírnit, bude z toho mít 
prospěch jedna i druhá strana. 

DM: Prečo si jedna alebo druhá stra-
na myslí, že na tú druhú dopláca? 
A to je jedno, z ktorého pohľadu sa 
na to pozeráme.
J. V.: Na to je jednoduchá odpověď. Ani 
jedna, ani druhá strana nikdy neměly 
příležitost seznámit se s těmi detaily, 
které jsou pro druhou stranu typické, 
které rozhodují o úspěchu řemesla. 
Proto je potřeba o nich informovat a obě 
strany sbližovat. Z toho důvodu DYASka 
podporuje v Čechách časopis a vyda-
vatelství a nakladatelství Lesnická práce 
a na Slovensku časopis LES, a z toho 
důvodu se také snažíme navázat spo-
lupráci i s Drevárskym magazínom, tak 
abychom našli společné průsečíky 
a abychom informovali jednu i druhou 
stranu o tom, v čem tkví podstata na-

šich řemesel. Nevěřím, že to dokážeme 
beze zbytku, ale mohli bychom dokázat 
vytvořit – a teď hledám to správné slovo 
– úctu ke znalostem lesníků ze strany 
dřevařů a úctu ke znalostem dřevařů 
a dřevo zpracujícího průmyslu ze stra-
ny lesníků.

DM: Ale v podstate jedna aj druhá 
profesia si vyžaduje jedno – a to je 
pokora k prírode a k lesu ako k ži-
vému organizmu. V tej súvislosti aj 
v Čechách aj na Slovensku rezonuje 
otázka prehnanej ochrany a starost-
livosti o les. Ako vnímate tieto opatre-
nia v Čechách a ako aj na Slovensku? 
Mám na mysli lykožrúta, veterné ka-
lamity a podobné katastrofy. 
J. V.: Ano, pokora je to slovo, které jsem 
hledal u odpovědi na Vaši předchozí 
otázku a našel jsem místo něho úctu, 
která do té odpovědi taky patří. Já osob-
ně jsem přesvědčen, že lesy, které se 
nám líbí, které jsou krásné, ve kterých 
jsme rádi, jsou ty lesy, ve kterých se 
hospodaří řádně a správně. To je roz-
por s myšlenkami tzv. ochranářů, kteří 
naopak říkají, že hezké budou ty lesy, 
ve kterých se hospodařit nebude. Ale 

to už dnes v civilizované Evropě nejde. 
Máme jasné zkušenosti a důkazy, že 
lesy, ve kterých se přestane hospodařit 
a o které se člověk přestane starat, za-
čínají chřadnout, schnout, napadají je 
různí škůdci – kůrovec je jenom jeden 
z nich – a proto by se společenství les-
níků mělo snažit velmi trpělivě a zodpo-
vědně vysvětlovat, co je správně. Děje 
se to dnes ale málo, což je chyba právě 
lesníků. Lesník musí umět vysvětlit, co 
je podstata jeho řemesla, proč se dějí 
některé procesy tak a ne jinak, vysvět-
lovat, že lesy, do kterých chodíme tak 
rádi, jsou právě ty lesy, o které se někdo 
odborně stará, ne ty, které chřadnou 
a pustnou. A hmyzí škůdci, větrné po-
časí a jiné přírodní katastrofy tady byly 
už dávno před lidmi.

DM: Už ste to spomínali na úvod, že 
Vaše pôsobisko je na Morave, čoby 
kameňom dohodil na slovenskú stra-
nu a aj fabrika, v ktorej pôsobíte je 
blízko slovenských hraníc. Vnímate 
tú hranicu ako hranicu, alebo ju vní-
mate len v pracovnej sfére, keď treba 
zohnať surovinu, alebo technológie, 
či partnerov na spoluprácu?

„O konečné ekonomice pěstování lesů a zpracování dřeva nerozhodují ani lesníci, 
ani ti, kteří v první linii dřevo zpracují, ale obyčejní lidé, kteří se rozhodnou, který 
výrobek a z jakého dřeva si koupí“, konštatuje Ing. Jan Václavík

osobnosti odboru
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osobnosti odboru
J. V.: Já se v těchto otázkách považuji 
tak trochu za výjimku. Narodil jsem se 
v Československu. Nás Čechoslováků je 
už velmi málo. Já mám možná příbuzných 
stejně nebo víc na Slovensku a genetic-
ké kořeny tady cítím možná silněji než ty 
moravské, takže já jsem nějakou hranici 
nevnímal nikdy. A můj otec se s hranicí 
nikdy nesmířil, kdykoli jsme přes ni jeli 
a byli tam celníci, tak se snažil vyvolat ně-
jaký konflikt: „co to vezete? – Kulomety, 
samopaly a podobně!“ Samozřejmě tím, 
že hlavní zpracovatelský závod DYAS je 
v Uherském Ostrohu, je jeho zásobova-
cí kolečko na obou stranách Karpat. To 
tak je a vždycky bylo. Na druhé straně je 
ale pravda, že jsme v dřevozpracujícím 
průmyslu v Československu tak trochu 
zaspali dobu a ztratili jsme zkušenosti 
a znalosti, které tady po generace byly. 
Předběhly nás jiné národy, dnes jsou to 
Němci, Rakušani a severské státy, kte-
ré určují trendy. A to jsou výzvy pro nás 
– dohnat je a předehnat je. Nemají tak 
výrazný náskok, jak to na první pohled 
vypadá. Musíme investovat do nových 
technologií, mít nové nápady, vyvíjet 
nové materiály, produkty, nové výrobní 
postupy, ale i nové kombinace dřeva 
s dalšími moderními materiály. To vidím 
jako cestu. Samozřejmě nás čím dál tím 
víc omezují různá evropská byrokratická 
nařízení, která nám berou energii a zjed-
nodušují Rakušanům a Němcům, aby si 
svou pozici zachovali. Důležité je najít 
šikovné lidi, protože každé řemeslo, kaž-
dé podnikání stojí a padá na šikovných 
lidech, ne na strojích – ty si umí koupit 
každý. 

DM: Myslím, že tak trochu zo slušnos-
ti ste nespomenuli ešte jeden aspekt 
a to je – prestať špekulovať so suro-
vinou, teda drevom. Aj na Slovensku 
aj v Čechách. 
J. V.: Tady je dlouhodobý problém v tom, 
že lesníci – a to si můžu dovolit tvrdit, pro-
tože kořeny mám lesnické – nepochopili 
řádně základní ekonomický aspekt toho, 
co je živí, a to je dřevo a zákazníci, kteří 
za něj platí. To důležité slovo je – zá-
kazníci. Zákazníci, kteří jsou ochotni to 
dřevo koupit a zaplatit. Mně se to obtížně 
vysvětluje i kolegům ve fabrice, kterým 
musím objasnit, že máme zákazníky 
vlastně na obou stranách. Naši zákazníci 
jsou sice ti, kteří si kupují naše produkty, 
ale my se musíme stejně uctivě chovat 
i k lesníkům, kteří nám dřevo – surovinu 
– prodávají, protože ti si stále myslí, že 
zákazníci jsou i oni. Jsou i výjimky, když 
je dřeva nadbytek – teď si bezpochy-
by užívají zpracovatelé smrku, kterého 
je právě nyní nadbytek, ale to se zase 
časem otočí ve prospěch listnáčů. Je 
však potřeba komunikovat, vysvětlovat, 
argumentovat, že o konečné ekonomice 
pěstování lesů a zpracování dřeva neroz-
hodují ani lesníci, ani ti, kteří v první linii 
dřevo zpracují, ale že to jsou obyčejní 
lidé, kteří se rozhodují, který výrobek 
a z jakého dřeva si koupí. K našim zá-
kazníkům bychom měli mít pokoru, nikoli 
spekulovat s daným okamžikem a množ-
stvím vhodného dřeva. Mimochodem, 
i to se dá dnes ovlivnit, když znáte les-
nické řemeslo, protože máme spoustu 
špičkových nástrojů – hospodářská 
úprava lesa, je jedním z nich – které 

umí dlouhodobě regulovat křivky v těžbě 
dřeva a jeho produkci. Pěstujeme zby-
tečně staré a tlusté dřevo, které už skoro 
nikdo nechce, změnily se technologie 
v celé Evropě. Na co je nám 150letý 
smrk, nebo 200letý dub nebo buk? 
Technologie, které máme, a zákazníci, 
které máme, to už nevyžadují. Doba ob-
mýtí u smrku se může klidně posunout 
na 60 let a u buku na 80.

DM: Už na začiatku rozhovoru ste 
spomenuli, že ste chceli byť lesní-
kom kvôli romantickým prechádz-
kam v lese, oddychu pod stromami 
a všetkému, čo nám les prináša. A te-
raz ste v podstate stále na cestách. 
Ako relaxujete? Údajne ste vášnivým 
motorkárom?
J. V.: S jistou dávkou nadsázky musím 
říct, že se dostanu do lesa, jen když do-
stanu smyk. Anebo vlastně na té motor-
ce. Je toho ale čím dál tím méně. Mám 
doma expediční motorku i partu kama-
rádů – z velké části tady ze Slovenska 
– se kterými rádi jezdíme i do lesů v ze-
mích, kde si uvědomili, že motorkáři pro 
les nepředstavují nebezpečí. Ano, to je 
můj druh odpočinku. Dobrá parta lidí, 
kteří mají vzájemné pochopení pro svo-
je slabiny, vyjedeme někam na kopec, 
protože vylézt tam pěšky by nám už tr-
valo hodně dlouho, a tam se radujeme, 
jak je na světě krásně.

DM: Tento článok v titulku nesie 
malý kód. Skúste nám ho dešifrovať.
J. V.: Je to prosté. Moje babička – star-
ká pochází z malé osady nad Hriňovou, 
která se jmenuje Žihľava (česky kopři-
va), a to je místo, které já mám nějakým 
způsobem zakořeněné v genech. Když 
vyjedu na ten kopec, zjihnou mi oči. To 
je důkaz toho, že se mojí babičce po-
dařilo předat mi lásku k té krajině, k li-
dem a přírodě kolem. Nosím to v sobě. 
A dnes bydlím už dvacátým rokem na 
Moravě v bývalé „Tonetově“ hájovně 
v obci Hovězí. Mnohde si myslí, že je 
to takový srandovní název, podle masa. 
Ale je možné, že to naše Hovězí nemá 
s masem nic společného. Jedna jazy-
kovědná teorie říká, že tento název po-
chází z maďarského slova hévíz – léčivá 
voda. A to nelze vyloučit, dřív byly na 
Hovězí dokonce lázně a okolní panství 
jednu dobu patřily maďarskému rodu 
Illésházyů, tak je možné, že maďarština 
jméno obce ovlivnila. A tento článek je 
sice na první pohled o mě, ale ve sku-
tečnosti je o dřevě a tak sice podává-
me hovězí na žihľave, ale na dřevěném 
podnosu.

So svojou obľúbenou motorkou v Turecku na epedícii okolo Čierneho mora
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Zrušení karenční doby
Poslanecká sněmovna přehlasovala 
veto Senátu a prosadila zrušení tříden-
ní karenční doby. Od července 2019 
tak budou muset firmy vyplácet svým 
zaměstnancům v případě pracovní ne-
schopnosti náhradu mzdy ve výši 60 % 
redukovaného denního vyměřovacího 
základu již od prvního dne. Současně 
bylo schváleno snížení sazby pojistného 
zaměstnavatelem na nemocenské pojiš-
tění o 0,2 procentního bodu z 2,3 % na 
2,1 %. Na sociálním pojištění tak nebu-
dou odvádět 25 %, jako je tomu nyní, 
ale „jen“ 24,8 %.

Zvýšení minimální a zaručené mzdy
Od 1. 1. 2019 se zvýšila minimální mě-
síční mzda z 12 200 Kč na 13 350 Kč 
a u hodinové sazby ze 73,20 Kč na 
79,80 Kč. Současně došlo k navýšení 
tzv. zaručené mzdy, a to celkem v osmi 
skupinách v rozmezí od 13 500 Kč až do 
měsíční zaručené mzdy ve výši 26 700 
Kč, přičemž vykonávaná práce je odstup-
ňovaná podle její složitosti, odpovědnosti 
a namáhavosti a pro každou z nich je sta-
novena nepodkročitelná úroveň zaruče-
né mzdy. Příplatek ke mzdě za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí je stanoven 
procentem ze základní sazby minimální 
mzdy. Od ledna 2019 činí nejméně 10 % 
z minimální mzdy 13 350 Kč, tj. alespoň 
1335 Kč. Hodinová sazba příplatku pak 
vychází minimálně na 7,98 Kč.

Výhodnější odpočty na výzkum, vý-
voj a inovace
Po mnoha letech dochází k dlouho oče-
kávanému odstranění nejistot u poplat-
níků uplatňujících odpočet na výzkum 
a vývoj. Zásadním krokem je zejména 
návrh změny termínu, v němž musí 
být výzkumný projekt zpracován, nově 
nejpozději k datu podání daňového 
přiznání za zdaňovací období, za které 
poprvé daňový subjekt vykáže nárok na 
uplatnění odpočtu. Současně bude pro 
poplatníky zavedena povinnost zaslat 
dopředu finanční správě jednoduché aví-
zo, že provádí výzkumnou činnost, čímž 
bude naplněn požadavek plánovitosti. 
Finanční správa bude posuzovat pouze 
činnosti a náklady zahrnované do odpo-
čtu od rozhodného časového okamžiku, 
kterým je zaslání avíza. Aktivity předchá-
zející zaslání avíza nebude možné do 
odpočtu uplatnit a nebudou tedy nově 
moci být důvodem zamítnutí projektu. 
Zjednodušený bude i režim osob, které 
jsou odpovědné za zpracování projektu 
a jeho realizaci.

Ukotvení definice rodinného podni-
kání
Poprvé v historii bude Usnesením vlá-
dy definován pojem rodinné firmy, což 
umožní veřejným institucím vytvářet 
pro tento segment ucelenou podporu. 
Rodinnou obchodní korporací bude 
firma, ve které je nadpoloviční počet 
neomezeně ručících společníků tvořen 
členy jedné rodiny a alespoň jeden člen 
této rodiny je jejím statutárním orgánem 
nebo obchodní korporace, v níž členo-
vé jedné rodiny přímo nebo nepřímo 

vykonávají většinu hlasovacích práv 
a alespoň jeden člen této rodiny je čle-
nem statutárního orgánu této obchodní 
korporace. Rodinná živnost bude pod-
nikání, na kterém se svojí prací anebo 
majetkem podílejí nejméně dva členové 
rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je 
držitelem živnostenského nebo jiného 
obdobného oprávnění nebo je opráv-
něn k podnikání z jiného důvodu.

Zvýšení limitu pro výdajové paušály 
OSVČ
Od roku 2018 došlo k omezení maxi-
mální částky výdajů, které může uplatnit 
živnostník (OSVČ) uplatňující paušální 
výdaje procentem z příjmů. Tyto výdaje 
odpovídaly v roce 2018 výši příjmů max. 
do 1 mil. Kč. Od roku 2019 se limit pro 
využití výdajových paušálů u živnostníků 
při výpočtu daně z příjmů opět zvyšuje 
z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Výhodnější přivýdělek u DPČ
Poměrně oblíbená práce na doho-
du o pracovní činnosti (DPČ) umožní 
o 500 Kč vyšší přivýdělek bez zatížení so-
ciálních a zdravotních odvodů. Namísto 
dřívějších 2499 Kč je možné si v roce 
2019 měsíčně přivydělat až 2999 Kč, 
aniž by se muselo platit sociální a zdra-
votní pojištění. Nově se totiž tyto odvody 
platí až od příjmu 3000 Kč. Pozor však 
na to, že pro srážkovou daň i nadále pla-
tí limit 2500 Kč! U dohod o provedení 
práce (DPP) zůstává vše při starém – li-
mit započitatelného příjmu pro sociální i 
zdravotní pojištění zůstává na úrovni 10 
000 Kč, což platí i pro srážkovou daň při 
neučiněném prohlášení k dani.

Další změny pro OSVČ v roce 2019

Navazujeme na článek z DM 12/2018, v němž jsme tuzemské podnikatele seznámili s hlavními 
letošními změnami v oblasti zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění. V tomto článku 
chceme připomenout některé další důležité změny v podnikání, které se nás letos mohou dotknout. 
Nejvíce negativně vnímají podnikatelé zejména zrušení karenční doby a neúměrné zvýšení mini-
málních a zaručených mezd. Naopak mezi pozitivně vnímané změny patří změna v odpočtech na 
výzkum a vývoj a chystané vládní usnesení o definici rodinného podnikání, dále opětovné navrácení 
maximálního limitu příjmu pro použití výdajových paušálů na 2 miliony Kč nebo možnost vyššího 
přivýdělku v rámci dohod o pracovní činnosti.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
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Zjednodušení vyřizování ochranných 
známek
Novelou dochází k užšímu sblížení sys-
tému ochranných známek v ČR se sys-
témy ochranných známek v ostatních 
členských státech EU. Dochází k vy-

puštění požadavku grafického znázor-
nění ochranné známky a významně se 
posiluje postavení vlastníků ochranných 
známek na trhu. Úřad průmyslového 
vlastnictví bude nově informovat vlastníky 
ochranných známek o blížícím se uply-

nutí doby platnosti zápisu jejich ochran-
né známky a dochází ke zjednodušení 
právní úpravy jednotlivých podání, včet-
ně placení správních poplatků v řízeních 
o ochranných známkách.

Zdroje: AMSP ČR, Podnikatel.cz

Ve Sbírce zákonů byly zveřejněny vyhlášky pro zahraniční 
i tuzemské cestovní náhrady. Upravuje se stravné i cena 
pohonných hmot.
Tuzemské stravné v roce 2019
Tuzemské cestovní náhrady pro rok 2019 stanoví vyhláška 
č. 333/2018 Sb. Sazby stravného pro tuzemské pracovní 
cesty se uvádí v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku 
práce. Paragraf 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské 
sféře a paragraf 176 pro zaměstnance ve státní správě. 
Rozdíl je rovněž v tom, že zákoník práce první skupině 
určuje minimální hodnotu stravného za každý kalendářní 
den. Zaměstnavatel ve státní správě si naopak každoroč-
ně stanoví vnitřním předpisem výši stravného v rozpětí da-
ném zákoníkem práce. Může vyplatit minimální hodnotu 
stravného, ale pokud má v rozpočtu dostatek finančních 
prostředků, i maximální hodnotu stravného. Zaměstnavatel 
v podnikatelské sféře může rovněž na stravném vyplatit 
více, než činí stanovené minimum. Ovšem stravné vyplace-
né nad rámec maximálních náhrad uvedených v zákoníku 
práce pro státní správu bude součástí zdanitelné mzdy za-
městnance, a to včetně odvodů sociálního a zdravotního 
pojištění. Následující tabulka ukazuje výši stravného, které 
zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní 
den cesty v závislosti na její délce.

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje 
na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 halé-
řů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení 
stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskyt-
nuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, 
na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě 
zaměstnanci přísluší krácené stravné podle § 163 odst. 2. 
Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při 
vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na 
celé koruny směrem nahoru. V oblasti krácení stravného 
k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci 
během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší 
mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, 
nejdéle však 18 hodin,

 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2019
Pro stanovení resp. změnu sazby základní náhrady za po-
užívání silničních motorových vozidel jsou určující výchozí 

hodnoty dané zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek 
spojených s pořízením a provozem motorových vozidel. 
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 
zákoníku práce činí
a) u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
b) u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,10 Kč.
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláš-
kou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez 
možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu 
sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměst-
navatele provozujícího podnikatelskou činnost. Sazba zá-
kladní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při 
výpočtu cestovních náhrad podle § 189 zákoníku práce 
zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru.
Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2019
V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje 
zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, 
ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud 
má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot 
souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritme-
tickým průměrem. Je ale možné využít i způsob prokazo-
vání cen pohonných hmot s použitím jejich průměrných 
cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty 
zaměstnanců, tak pro OSVČ.
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 
odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2019 činí:
a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 33,60 Kč u motorové nafty.
Zahraniční cestovní náhrady 2019
Vyhláškou č. 254/2018 Sb. se mění výše zahraničního 
stravného pro rok 2019. Základní sazby stravného pro jed-
notlivé země zohledňují rozdílné cenové hladiny v přísluš-
ných destinacích. Nárok na zahraniční stravné je zakotven 
v zákoníku práce, ovšem konkrétní denní sazby v jednotli-
vých zemích uvádí vyhláška o stanovení výše zahraničního 
stravného. Stravné na zahraniční pracovní cestě se posky-
tuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. 
Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné 
z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného 
vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní saz-
by, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví 
v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo 
území České republiky se poskytuje zahraniční stravné:

 ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
 ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 ho-
din, nejvýše 18 hodin,

 v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, 
avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud 
zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na 
tuzemské stravné.

Zdroje: Podnikatel.cz, vyhláška č. 333/2018 Sb., vyhláška č. 254/2018 Sb.

Cestovní náhrady pro zaměstnance i podnikatele v roce 2019

Délka pracovní 
cesty 

Podnikatelská 
sféra Státní sféra

5 až 12 hodin 82 Kč 82 – 97 Kč

Déle než 12 hodin, 
nejdéle však 18 hodin 124 Kč 124 – 150 Kč

Déle než 18 hodin 195 Kč 195 – 233 Kč
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 STŘECHY PRAHA 7. – 9. 2.
 Mezinárodní veletrh pro stavbu a renovaci střech – 21. ročník. 

Souběžné výstavy: SOLAR PRAHA – výstava zaměřená na úspory 
energií a obnovitelné zdroje – 15. ročník, ŘEMESLO PRAHA – 
veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků – 7. 
ročník, PURPO PRAHA – 3. ročník projektu z oblasti profesionální 
údržby a renovace povrchů • Praha – PVA EXPO Letňany • 
Střechy Praha s.r.o., www.strechy-praha.cz

 FOR PASIV 7. – 9. 2.
 Veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb – 7. 

ročník. Souběžná výstava: FOR WOOD – veletrh dřevěných sta-
veb, konstrukcí a materiálů – 12. ročník, Doprovodný program: 
Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO, 23. ročník, 
region Praha, střední a severní Čechy, 7. a 8. 2. • Praha – PVA 
EXPO Letňany • ABF, a.s., forpasiv.cz, for-wood.cz, suso.cz

 LIGNA BOHEMIA 2019 14. – 16. 2.
 Mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, 

zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl – 16. ročník. 
Souběžné výstavy: STAVITEL – výstava stavebních materiálů, 
technologií a úspor energií – 25. ročník, ŘEMESLA – výstava 
odborných škol a učilišť – 25. ročník • Lysá nad Labem – výsta-
viště • Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., www.vll.cz

 PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 21. – 24. 2.
 7. mezioborový veletrh obnovy, financování a využití památek a ře-

mesel. Souběžné výstavy: HOLIDAY WORLD – 28. mezinárodní 
veletrh cestovního ruchu, TOP GASTRO & HOTEL – 13. mezi-
národní veletrh gastronomie a zařízení pro hotely a restaurace • 
Praha – výstaviště Holešovice • Incheba Praha spol. s r.o., www.
incheba.cz

 STAVEBNÍ VELETRHY BRNO  27. 2. – 2. 3.
 Mezinárodní stavební veletrh. Souběžné výstavy: DSB – dřevo 

a stavby Brno, MOBITEX – mezinárodní veletrh nábytku a interié-
rového designu. Doprovodný program: Mistrovství ČR s mezi-
národní účastí v oboru TESAŘ – 17. ročník celostátní soutěže 
odborných škol, 27. 2. – 1. 3., Mistrovství ČR oboru truhlář – 2. 
ročník celostátní soutěže odborných škol, 27. 2. • Brno – výsta-
viště • Veletrhy Brno, a.s., www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno

Slovenská republika

 NÁBYTOK A BÝVANIE 5. – 10. 3.
 Medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov, designu a ar-

chitektúry. Súbežné výstavy: FÓRUM DIZAJNU – medzinárodná 
výstava nábytkového dizajnu, MODERNÉ DREVODOMY – veľtrh 
modernej a tradičnej architektúry z dreva – 4. ročník • Nitra – 
výstavisko Agrokomplex • agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, 
www.agrokomplex.sk

Zahraničí

 BUDMA 12. – 15. 2.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžná výstava: WINDOOR-

TECH – veletrh strojů a komponentů pro výrobce oken, dveří, vrat 
a fasád • Poznaň, Polsko • Miedzynarodowe Targi Poznaňskie 
sp. z o.o., www.mtp.pl, www.budma.pl

 EXPO MUEBLE INTERNACIONAL 13. – 16. 2.
 Mezinárodní veletrh nábytku • Guadalajara, Mexiko • Asociación 

de Fabricantes de Muebles de Jalisco, A.C., www.expomueble-
internacional.com.mx

 INTERDECORACÁO 2019  13. – 17. 2.
 Veletrh nábytku, vybavení interiérů, osvětlení a dekorací. Souběžná 

výstava: EXPORT HOME – výstava portugalského nábytku a de-
signu • Porto, Portugalsko • Exponor Fiera Internacional de 
Porto, www.exponor.pt, interdecoracao.exponor.pt

 BAUEN & ENERGIE WIEN 14. – 17. 2.
 Rakouský veletrh o bydlení, modernizaci, renovaci a financování 

• Vídeň, Rakousko • Reed Exhibitions, www.bauen-energie.at

 BAUTEC 2019 18. – 21. 2.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví a stavební techniky • Berlín, 

Německo • Messe Berlin, www.bautec.com
 KBIS 2019 19. – 21. 2.

 Přehlídka nejnovějších výrobků, trendů a technologií v oblas-
ti vybavení kuchyní a koupelen • Las Vegas, USA • Emerald 
Expositions, LLC., www.kbis.com

 SPECIAL DAYS 21. – 23. 2.
 Veletrh sezónních a svátečních dekorací. Souběžné výstavy: 

GARDENIA – zahradní veletrh, SPORT INVEST – veletrh pro sport 
a rekreaci • Poznaň, Polsko • Miedzynarodowe Targi Poznaňskie 
sp. z o.o., www.mtp.pl, www.specialdays.pl

 ROMHOTEL 2019 21. – 24. 2.
 Mezinárodní veletrh pro bydlení a nábytku a potřeb pro hotely 

a restaurace • Bukurešť, Rumunsko • Marasti Blvd, www.rom-
hotel.ro

 BATIBOUW 21. 2. – 3. 3.
 Veletrh staveb, renovací a dekorací • Brusel, Belgie • FISA 

Batibouw, batibouw.be
 HÄUSLBAUERMESSE 22. – 24. 2.

 Veletrh pro stavění, renovace a úspory energie • Klagenfurt, 
Rakousko • Klagenfurter Messe, www.kaerntnermessen.at

 TIPS 2019 22. – 25. 2.
 Mezinárodní veletrh nábytku • Tchaj-pej, Tchaj-wan• Taiwan 

Furniture Manufactures’Association, www.tfma.org.tw
 HAUS GARTEN FREIZEIT 23. 2. – 3. 3.

 Spotřebitelská výstava v oblasti výstavby, vylepšení interiéru, za-
hradnictví, zdraví a volnočasových aktivit • Lipsko, Německo • 
Leipziger Messe GmbH, www.haus-garten-freizeit.de

 ASIA-PACIFIC SOURCING 25. – 27. 2.
 Veletrh produktů pro dům a zahradu z Dálného východu. Souběžná 

výstava: IAW – mezinárodní veletrh maloobchodních propagací 
a dovozu • Kolín nad Rýnem, Německo • Kölnmesse GmbH • 
www.koelnmesse.com, www.asia-pacificsourcing.com

 UZBUILD 27. 2. – 1. 3.
 Mezinárodní výstava pro výstavbu, zařízení interiérů, vytápění 

a větrání • Taškent, Uzbekistán • ITE Exhibitions & Conferences 
Ltd, www.uzbuild.uz

 YUGBUILD 27. 2. – 2. 3.
 Mezinárodní architektonická a stavební výstava • Krasnodar, 

Rusko • MVK International Exhibition Company, www.yugbuild.
com

 KIFF 2019 27. 2. – 2. 3.
 Mezinárodní fórum výrobců a dodavatelů nábytku, osvětlení a inte-

riérových dekorací • Kyjev, Ukrajina • Kyiv International contract 
fair, www.kmkya.kiev.ua, www.kiff.kiev.ua

 ACREX INDIA 2019 28. 2. – 1. 3.
 Mezinárodní veletrh sanitární keramiky, koupelnového a kuchy-

ňského vybavení, obnovitelných zdrojů energie a systémů domácí 
automatizace • Bombaj, Indie • NürnbergMesse India Pvt. Ltd., 
www.acrex.in

 FORUM HOLZBAU BALTIKUM 28. 2. – 1. 3.
 Mezinárodní konference na téma dřevěné konstrukce • Tallin, 

Estonsko • THS Rosenheim, BFH BIEL UNI AALTO Helsinki, 
www.forum-holzbau.com

 DOMOTEX USA 28. 2. – 2. 3.
 Mezinárodní veletrh koberců a podlahových krytin • Atlanta – 

Georgia, USA • Hannover Fairs ASA, Inc., www.domotex.de, 
domotexusa.com

 CREATIV SALZBURG 2019 1. – 3. 3.
 Veletrh designu, bytových doplňků a dárků • Salzburg, Rakousko 

• Reed Messe Salzburg GmbH, wwww.creativsalzburg.at
 FURNIDEC 2. – 4. 3.

 Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu • Paiania – 
Attica, Řecko • Helexpo S.A., www.helexpo.gr, furnidecshow.gr

(Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny 
v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich 
aktuálnost přímo na webových stránkách veletrhu nebo u pořa-
datele.)



DM 1-2/2019 75

pozvánka

Národné výstavisko Agrokomplex 
v Nitre opäť ožije na šesť dní – od 5. 
do 10. marca 2019 – tradičnou pre-
hliadkou súčasného bývania a zaria-
ďovania domov a bytov. Prihlásených 
je už vyše 400 vystavovateľov a spo-
luvystavovateľov. Predstavia najmä 
úroveň dizajnu, konštrukcie a výroby 

nábytku na Slovensku. Porovnávať sa môžu s expozíciami 
obchodných zastúpení z Českej republiky, Poľska, Talianska 
a ďalších krajín EÚ. Nitriansku prehliadku tvorí 29. ročník 
medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, dizajnu 
a architektúry, doplnený 22. ročníkom paralelnej výstavy 
Fórum dizajnu. Spestrenie prinesie 4. ročník prehliadky 
Moderné drevodomy a tradičná architektúra z dreva.
V porovnaní s rokom 2018 je z celkového objemu výstav-
ných komodít očakávaný v roku 2019 čiastočný pokles 
zastúpenia nábytkových celkov v prospech nábytkových 
komponentov, doplnkov, svietidiel, nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu nábytku. Čiastočný pokles je oča-
kávaný v ponuke bytového textilu.
Výstava Fórum dizajnu sa bude konať v tradičnom priestore 
pavilónu M3. Akciu organizuje Slovenské centrum dizajnu. 
Spolu usporiadateľmi výstavy bude Inštitút umenia a vedy pri 
VŠVU v Bratislave. Prehliadka je spojená so súťažou o Cenu 
Slovenského centra dizajnu. Koncepčné riešenie je navrh-
nuté v troch častiach. 

Nitrianska prehliadka Nábytok a bývanie 2019 si udržala 
svoju líderskú pozíciu v strednej Európe a prináša pestré 
možnosti pre výrobu nábytku. Aby odborní návštevníci ne-
museli využívať klasické vstupenky (jednodňová v cene 7 €), 
prinesieme v budúcom čísle nášho odborného časopisu 
voľnú vstupenku. Umožní voľný vstup na výstavisko na všet-
ky odborné podujatia.

Autor: Dr. Anton Mrník

Veľtrh Nábytok a bývanie 2019 v Nitre priblíži vplyv životného štýlu na súčasné bývanie

PANTONE 7502

C      M      Y      K
6     14     35     7

PANTONE 137

C      M      Y      K
0      46   100    0

Na veľtrhu Nábytok a bývanie sa tešia veľkému záujmu náv-
števníkov aj výrobcovia a dodávatelia materiálov na výrobu 
nábytku. Foto: Dr. Anton Mrník

Veletrh Ligna Bohemia opět otevírá své brány návštěv-
níkům, které zajímá vývoj a novinky na poli dřevobrá-
běcích strojů, nářadí, nástrojů, zařízení a materiálů pro 
dřevozpracující průmysl. Začátek veletrhu je ve čtvrtek 
14. února a potrvá do soboty 16. února 2019.
Během třech výstavních dnů budou moci profesionální 
truhláři, řemeslníci i kutilové vyzkoušet nové stroje a za-
řízení pro svou dílnu, nakoupit nářadí a nástroje za velmi 
výhodné ceny. Významné firmy působící na českém trhu 
v oboru dřevoobrábění představí CNC stroje, lisy, su-
šárny, formátovací pily, brusky a olepovačky. Výstava je 
velkým přínosem pro ty, kdo pracují se dřevem, neboť 
mohou vyzkoušet značkové nářadí, vrtačky, pily, odsávač-
ky prachu, kompresory a další nástroje, poradit se s od-
borníky a zakoupit nejkvalitnější nářadí pro svou dílnu.
Výstava je otevřena vždy od 9 do 17 hodin. Takže, milí 
truhláři, než spustíte novou olepovačku, přijďte si pro pár 
praktických rad na Lignu Bohemii, k odborníkům, kteří 
řemeslu rozumí! Více na www.vll.cz.

Zdroj: TZ VLL

Revoluce ve vaší truhlárně 
aneb Ligna Bohemia po šestnácté!

http://www.escogroup.eu/cs
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Do soutěže Interiér roku se mohou 
hlásit architekti a interiéroví designéři 
z Čech i Slovenska, a to až do 20. 
února 2019. Ti nejšťastnější získají 
v sedmi kategoriích ocenění navržené 
známým designérem Rony Pleslem. To 
však není jediná souvislost. Vítězové 
budou totiž už tradičně vyhlášeni na 
kongresu o bydlení, designu a archi-
tektuře Living Forum, jehož letošním 
tématem je „Luxus a budoucnost ver-
sus štěstí“.
Living Forum se bude opět konat 
v pražském Centru současného 
umění DOX (2. 4. 2019) a celý den 
bude vyplněn osmnácti zajímavými 

přednáškami na výše uvedené téma. 
Z Belgie dorazí například doktorka 
Ann Petermansová, která vyučuje 
na Hasselt University, kde se svým 
týmem dokončila výzkum sledující 
vliv designu interiéru na subjektivní 
pocity štěstí. Je členkou společnosti 
Design & Emotion Society a ředitel-
kou Design Research Society. Mezi 
přednášejícími bude také architekt 
holandské královské rodiny Rob 
Van Beek a řada dalších neméně za-
jímavých osobností.
O vítězích čtvrtého ročníku soutěže 
Interiér roku rozhoduje opět osmnác-
tičlenná mezinárodní porota, kterou 

vede prof. akad. arch. Jiří Pelcl 
dr.h.c., prorektor Vysoké školy umě-
leckoprůmyslové v Praze. Členkou 
poroty jsou také například produkční 
a režisérka Hana Třeštíková, malíř 
David Saudek, výtvarník Pasta Oner 
nebo proslulý portugalský architekt 
Luís Rebelo de Andrade.
Záštitu nad aktuálním ročníkem pře-
vzali mj. předseda Senátu Parlamentu 
České Republiky, ministr kultury ČR, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
nebo Magistrát hl. města Prahy. 
Více na www.interierroku.cz.

Autor: Michaela Rudyková

Jak souvisí Interiér roku s pocitem štěstí?

Přihlaste své návrhy i realizace dře-
věných hřišť, konstrukcí, moderních 
dřevostaveb, roubenek, srubů a interi-
érů do 15. února do ankety Dřevěná 
stavba roku 2019. „Účast v anketě 
určitě doporučuji,“ říká architekt Martin 
Tesařík ze společnosti DUMRAZDVA 
s.r.o.

Do DSR jste se přihlásili už 4krát. 
Z jakého důvodu?
Důvod je jednoduchý, stavění ze dřeva 
v minulosti nebylo v ČR mnoho roz-
šířeno. Stavební systémy s využitím 
dřeva nejsou ani dnes využívány v ta-
kové míře, v jaké by si zasloužily. Ještě 
stále musíme dohánět trend, který má 
ekologické a ekonomické opodstatně-
ní a v okolních rozvinutých zemích již 
mnoho let trvá. Anketa je proto ideální 
pro osvětu široké veřejnosti a dobrým 
marketingovým nástrojem.

Vidíte za tu dobu u ankety nějaký 
posun?
Samozřejmě, posun k lepšímu byl a je 
obrovský. Vnímám ho jednoznačně 
v kvalitě přehlídky děl a také ve sledo-
vanosti celé akce. I organizačně je celá 
anketa již na velmi vysoké úrovni.

Plánujete se do ankety přihlásit 
i letos?
Bohužel letos se účastnit nebudeme. 
Zdůvodňujeme to hlavně časovými 
důvody. Prezentaci určitého díla by-
chom chtěli udělat na vysoké úrovni, 
avšak vzhledem k obrovskému nárůs-

tu poptávky po dřevostavbách od naší 
společnosti Dumrazdva a vlastně po 
dřevostavbách všeobecně se nám le-
tos nedostává čas, který bychom tomu 
rádi věnovali. Doufáme, že se příští rok 
„polepšíme“, protože dřevostaveb, kte-
ré si zaslouží pozornost, u nás vzniká 
nemalé množství.

Jaké další zajímavé projekty Vaše 
firma realizovala? V čem vynikáte?
Není zde prostor na všechny stavby, 
které považujeme za zajímavé. Obecně 
je pro nás ale zajímavý každý projekt, 
se kterým je uživatel spokojen a cítí 
se v realizované dřevostavbě oprav-
du doma. A to je to, v čem chce firma 
Dumrazdva vynikat.

Výstavba dřevostaveb u nás dlou-
hodobě roste. Kde vidíte trh s dře-
vostavbami za 10 – 20 let? Na jaké 
výzvy se připravujete?
Doufáme, nebo jsme si spíše jisti, že 
i u nás nastartovaný trend ve stavění 
ze dřeva bude pokračovat. Snad se 
u nás za těch 10 – 20 let bude stavět 
z tohoto ekologického a obnovitelného 
materiálu stejně často jako v Německu, 
Rakousku, Švýcarsku nebo třeba v se-
verských zemích. Jsme přesvědčeni 
o tom, že minimálně v občanské výstav-
bě je beton či cihla překonána.

Doporučili byste účast v anketě 
i Vašim kolegům z oboru? Na co 
je dobré si dát při registraci pozor?
Rozhodně bych doporučil účast všem 
lidem z oboru. Dřevěné stavění si stále 
zaslouží popularizaci a osvětu. O to se 
stará celá Nadace dřevo pro život, za 
což jí patří dík.

Přihlášky podávejte do 15. února na 
webu www.DrevenaStavbaRoku.
cz. Soutěžící přihlášení do 31. ledna 
dostanou navíc zpětnou vazbu na pre-
zentaci svého díla tak, aby měli co nej-
větší šanci uspět. O vítězích rozhodu-
je odborná porota a laická veřejnost. 
Vítězové budou známi už 10. dubna 
2019. Cílem projektu, který vyhlašu-
je Nadace dřevo pro život už podevá-
té, je podporovat dřevěné stavby ve 
všech jejich podobách.

Autor: Mgr. Terezie Poláková

Účast v Dřevěné stavbě roku doporučuji všem v oboru

MgA. Arch. Martin Tesařík
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stalo sa

Makrowin, s.r.o., Detva už takmer 
desaťročie boduje v USA so svojimi 
úspornými drevenými a drevohliní-
kovými oknami a posuvnými dvera-
mi. Pre detvianskeho výrobcu je to 
najdôležitejšie exportné teritórium. 
Amerických odberateľov zaujali pre-
dovšetkým kvalitou a parametrami, 
ktoré požadujú aj v USA. Prvé okná 
dodali a úspešne inštalovali do stavby 
pasívneho domu, ktorý bol ocenený 
v súťaži Solar Decathlon 2011. 
Podobný triumf sa firme Makrowin 
podaril po siedmich rokoch, v závere 
roku 2018. Podieľali sa na rekonštruk-
cii 150-ročnej budovy na Main Street 
v Cold Spring v štáte New York. Dodali 
drevené okná, vchodové dvere aj in-
teligentné ovládanie domu TapHome. 
Prispeli k úspechu rekonštrukcie, kto-
rá vo finále súťaže pasívnych projektov 
PHIUS 2018 získala čestné uznanie 
v Kategórii komerčných projektov.
Súčasnú spoluprácu s Američanmi po-
pisuje riaditeľ spoločnosti Makrowin 
Ing. Dušan Majer: „River Architects 
zakúpili historický objekt z roku 1870 
pre svoje administratívne účely, vý-
skumné ciele, pre prácu architektov. 
Vytvorili z neho dom obložený drevom 
tak, aby dosiahol štandardy pasívnych 
domov. Plusový dom z neho získali 
super izolovanou obálkou budovy 
a vzduchotechnickou konštrukciou. 
Celú budovu počas rekonštrukcie 
premiestnili. Urobili nový suterén s po-
užitím kameňa z pôvodných základov. 

Pivnicu odizolovali penovou izoláciou. 
Dom potom vrátili na pôvodné miesto. 
Všetko zaizolovali do pasívneho štan-
dardu. Na americký spôsob doplnili 
na strechu fotovoltaické panely s ukla-
daním elektrickej energie do batérií. 
Ani veľké okná nie sú únikom energie. 
Zvnútra sú vyvážené exponovanými 
drevenými rámami, predsadenými 
bielym drevom, čím vytvárajú svetlý 
a textúrovaný interiér.“
Okná s imitáciou historického vzhľadu 
majú motorické ovládanie. Zabudovali 
do nich čidlá, aby zákazník mal on-li-
ne (cez aplikáciu v mobilnom telefóne) 
prehľad, či sú okná zatvorené. Hlavné 
vchodové dvere sa ovládajú pomocou 
odtlačku prsta, bočné vchodové dvere 
majú tiež čidlo, ktoré na mobile sig-
nalizuje, či sú zamknuté. Majiteľ má 
tak prehľad, či sú večer všetky okná 
zatvorené a dvere zamknuté. Zároveň 
vidí, aká je teplota v interiéri a v okolí 
domu, na mobile má prehľad o aktu-
álnej hodnote CO

2. Všetky parametre 
môže mobilom regulovať, aj keď je na 
opačnej strane zemegule.
Dôležité je ovládanie exteriérového 
tienenia. Nastavené je tak, aby do 
kancelárskych priestorov a pracovní 
architektov bolo privádzané maximum 
denného svetla. Systém vyhodnocuje 
polohu slnka v každom ročnom obdo-
bí. Popri pracovnej pohode všetkých 
užívateľov domu slovenský systém 
TapHome znižuje tepelné straty okien 
a prináša nízku spotrebu energií. 

Subdodávka firmy Makrowin bola aj 
v tomto kroku veľmi úspešná. 
Spôsob manipulácie charakterizuje 
Ing. Dušan Majer: „Keď je zamračené, 
tak exteriérové tienenie sa automatic-
ky vytiahne smerom hore. V noci sa 
tienenie celkom zatiahne, aby sa zlep-
šili tepelno-technické parametre okien 
a znížili ich tepelné straty. V lete sa tie-
nenie automaticky zaťahuje tak, aby 
chránilo dom pred prehrievaním podľa 
polohy slnka. Súčasne má zabezpečiť 
dostatok svetla pre architektov, ktorí 
pracujú v interiéri. Pri východe slnka 
sa automaticky zatiahnu rolety na vý-
chodnej strane domu, južná a západ-
ná strana zostáva vytiahnutá, aby sa 
maximalizoval prísun denného svetla 
do interiéru. Na obed zostáva zatiah-
nutá južná strana, východná a západ-
ná privádza denné svetlo. V podvečer 
sa zatiahne západná strana, východná 
a južná dodávajú denné svetlo. Všetky 
tieto procesy prebiehajú automaticky, 
bez zásahu užívateľa.“
Výrobca okien Makrowin, s.r.o., 
Detva začal dodávať drevené okná 
stavebným a drevo-stavbárskym fir-
mám v roku 1997. Hlavný výrobný 
program tvoria kvalitné drevené a dre-
vohliníkové okná a vchodové dvere. 
Charakterizuje ich kvalita, vysoká 
úspora energie a výroba z ekologic-
kých materiálov.

Autori: Dr. Anton Mrník,
Ing. Štefan Kuča

Americké ocenenie pre detvianske výrobky

K novému vzhľadu 150-ročnej budovy v Cold Spring v štáte New York prispeli aj okná a vchodové dvere od spoločnosti 
Makrowin. Foto: archív Makrowin, s.r.o.
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burza DM

NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

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

MATERIÁLY A POLOTOVARY

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

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

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

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

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

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

 Prodáme malokapacitní peletovací linku ML200 s výkonem 200 
kg/hod. včetně přídavných zařízení. Cenu zašleme na vyžádání.
Kontakt: tel.: +420 777 277 749, e-mail: Petr.pel@seznam.cz

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

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

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

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Nabízíme zakázkovou výrobu dřevěných obalů. Bedny celodře-
věné, překližkové, OSB, atypické i standardní palety, transportní 
základny. Provádíme tepelné ošetření a vysoušení řeziva. Dřevěné 
obaly vyrábíme od roku 1995. Kontakt: e-mail: drevos@drevos.cz

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

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

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

RŮZNÉ

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

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

 Nabízíme k pronájmu náš vybavený stolařský provoz v Brně – 
Židenicích serioznímu zájemci o spolupráci na našich realizacích. 
Jsme firma zabývající se rekonstrukcemi bytů a realizacemi interi-
érů po celé ČR na klíč. Celkem se jedná o halu o celkové ploše 
260 m2, rozdělené na dvě části, v jedné formátovací pila Altendorf 
WA80X a olepovací automat Miniprof. Ve druhé je čistá dílna. Dále 
kancelář, kuchyňka, šatna, sprcha, WC. Možnost pronajmout také 
dodávku Ford Transit skříň. Možno začít pracovat bez investic. Dílna 
je vhodná pro 2 až 6 stolařů. 
Kontakt: p. Holoubek, tel.: +420 724 463 616

BURZA DM je bezplatná rubrika pro řádkovou inzerci 
na portálu www.drevmag.com, kterou pravidelně otisku-
jeme také v Dřevařském magazínu.
Inzeráty do internetové BURZY DM můžete zadávat 
VČETNĚ FOTOGRAFIÍ, a to přímo z vašeho počítače nebo 
nám je můžete posílat e-mailem na adresy:

cz@drevmag.com     a     sk@drevmag.com.
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Vážení čitatelia,

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

prinášame službu vo forme výberu 
upútaviek na najdôležitejšie a naj-
zaujímavejšie aktuality z odborného 
informačno-spravodajského portálu 
www.drevmag.com, ktorý je den-

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

Skupina TECHO má za sebou jeden z historicky nejúspěšnějších roků
Uverejnené: streda, 30. január 2019
Hrubý zisk skupiny TECHO přesáhl v minulém roce 91 milionů korun. Jedná se tak o téměř 12% 
meziroční nárůst. Firmě se daří zvyšovat ziskovost zakázek a v roce 2018 dosáhla obratu 2,6 
miliardy korun.

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

Nové normy na Slovensku – uverejnené vo februárovom zborníku
Uverejnené: streda, 30. január 2019
Výber noriem STN platných v SR, ktoré sú uverejnené vo Vestníku pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo 2019. Februárová časť zborníka obsahuje 198 nových noriem, 22 zmien a 12 
opráv STN. Uverejňujeme prehľad noriem zameraných na stavby a drevostavby, tiež na bezpeč-
nosť obrábacích strojov.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Firmy budou platit svým zaměstnancům i první tři dny nemocenské
Uverejnené: piatok, 25. január 2019
Jak asi již většina tuzemských podnikatelů zaregistrovala, Poslanecká sněmovna přehlasovala 
veto Senátu a prosadila zrušení třídenní karenční doby. 

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

Prínosy z certifikácie C-O-C pri spracovaní dreva
Uverejnené: piatok, 25. január 2019
Certifikačné spoločnosti dreva PEFC a FSC realizovali prieskum medzi obchodnými a spracovateľ-
skými spoločnosťami. Zisťovali ich stanoviská ku koncepcii a úlohám certifikácie lesov a spotrebi-
teľského reťazca C-O-C, ich očakávania, úroveň problémov súvisiacich so zavedením certifikácie 
a hodnotenie nákladov spojených s nákupom a predajom certifikovaných surovín a výrobkov.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Německo slaví 100. výročí založení Bauhausu 
Uverejnené: štvrtok, 24. január 2019
V letošním roce slaví Německo 100. výročí založení umělecko-řemeslné školy Bauhaus. Při této 
příležitosti se koná celá řada výstav, koncertů, instalací a dalších kulturních akcí. Celoroční událost 
odstartoval zahajovací festival „100 let Bauhausu“ (16. – 24. 1. 2019), jehož patronem je spolkový 
prezident Frank-Walter Steinmeier.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Cezhraničná spolupráca dizajnérov
Uverejnené: štvrtok, 24. január 2019
Diskusia medzi poprednými inštitúciami v Rakúsku a na Slovensku zameranými na dizajn a úžitkové 
umenie začala ako úvodné podujatie medzi Slovenským centrom dizajnu v Bratislave a MAK Design 
Labor (Múzeum dizajnu) vo Viedni. Výsledkom by malo byť vytvorenie výskumného a vývojového 
laboratória v Bratislave.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Neumíme dřevo v Česku zpracovat, jen vyvézt, říká obchodník
Uverejnené: pondelok, 21. január 2019
„Velký problém je, že se Česká republika dlouhodobě nestarala o domácí zpracování a dnes jsme 
největším vývozcem surového dříví na světě v poměru k těženému objemu. Na export jde kolem 
třiceti procent,“ říká v rozhovoru pro iDnes.cz Tomáš Pařík, předseda představenstva společnosti 
Wood & Paper. Firma ročně zobchoduje dřevo za 6 miliard Kč.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis
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adresár predajných miest

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

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

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov a ná-

bytkového kovania

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

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

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

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

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

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

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

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

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

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

www.dredos.sk

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

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

www.epimex.sk
drevoobrábacie 
stroje, nástroje 

a lepidlá, príslušenstvo 
k drevoobrábacím strojom

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

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

predaj priemyselného tovaru

SEZAM, s. r. o.
Kvačalova 1, Žilina

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

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

776 7615

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

677 0104

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

Račianska 182, 
Bratislava - Krasňany

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

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

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

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

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

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

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

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

predaj drevárskych výrobkov

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

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

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

najširší sortiment stavebného 
a nábytkového kovania, náradia 

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

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

dispecink.praha@demos-trade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

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

dispecink.hb@demos-trade.com

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

dispecink.hk@demos-trade.com

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

dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demos-trade.com

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

dispecink.olomouc@demos-trade.com

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

dispecink.cb@demos-trade.com

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

dispecink.opava@demos-trade.com

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

dispecink.trebotov@demos-trade.com

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

dispecink.hradiste@demos-trade.com

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

dispecink.plzen@demos-trade.com

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

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

Košice, Hraničná 2
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demos-trade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0373 219 940

dispecing.nitra@demos-trade.com

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

dispecing.michalovce@demos-trade.com

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

dispecing.bratislava@demos-trade.com

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

dispecing.trencin@demos-trade.com

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

dispecing.trnava@demos-trade.com

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

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83

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

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

predaj drevoobrábacích 
strojov a zariadení, nástrojov

HRANIPEX, a. s.
Ulica priemyselná 1958/7

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

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán, 
lepidiel a čističov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

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

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

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

ul. k cintorínu 51
010 04 Žilina – Bánová

tel.: 041/7234 799

Lieskovská 20
960 01 Zvolen

tel.: 045/5325 278

predaj drevných materiálov a výroba zosadeniek

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

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

www.remmers-za.sk

predaj produktov značky 
Remmers

Remmers Logo – positiv

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

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

ADLER Slovensko s.r.o. 
Montážna 3, 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

Cech čalouníků
a dekoratérů

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

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11

678 01 Blansko
tel.: 516 410 514

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

Kancelář Ostrava
Bc. Marcel Pekař 734 854 586

prodej a servis dřevo-
obráběcích strojů a nástrojů

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

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

dodavatel nábytkových rolet, 
soklů, okopových plechů 

a dalších profilů pro výrobce 
nábytku

QUATRO LM, s.r.o.
Kláštorná 829/25

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

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

www.quatrolm.sk

spojovacie a nábytkové 
kovanie, veľkoplošné materiály, 

časti a súčasti k nábytku

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

Hybešova 1647
664 51 Šlapanice

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

www.kili.cz

Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

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

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

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

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
mobil: 602 153 954

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883

e-mail: jhradec@kili.cz

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

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

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

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

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
mobil: 731 134 690 

Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159

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

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

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

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

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

Brněnská 30
591 01 Ždár nad Sázavou

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

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

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

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

kompletní sortiment 
pro truhláře

INTEA SERVICE s.r.o.
769 01 Holešov

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

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

výhradní dovozce pro ČR:
Kolpa San, Kerrock, 

Rujzdesign, Voga

JIPA, spol. s r.o.
Družstevní 63

463 31 Chrastava
tel.: 774 595 321

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

dovoz a prodej barev 
SIKKENS

Priemyselná ulica 15278/14
974 06 Banská Bystrica

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

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

Kremnička 5
P.O. Box 409

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

Pri Šajbách 9454
831 06 Bratislava

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

twd SK, s.r.o.

Holubyho 12
040 01 Košice

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

e-mail: kosice@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce 

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

twd CZ, s.r.o.
Velká Dlážka 2848/40

750 02 Přerov
tel. CZ: 

+420 737 272 922-3
tel. SK: 

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

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

si môžete kúpiť 
vo vybraných špecializovaných predajniach 

uvedených v adresári
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nabudúce, redakčný servis

Foto: archív DM

Medzi menšie firmy zamerané na zá-
kazkovú výrobu drevených podláh patrí 
aj spoločnosť Princ parket z Telnice pri 
Brne. „Našou filozofiou je drevo spra-
covávať tak, aby sme zachovali jeho po-
zitívnu energiu a odhalili skrytú krásu 
a charakter. Aby sme zaistili maximálnu 
flexibilitu a vysoký štandard starostlivosti 
o klienta, vyrábame každú podlahu na 
základe individuálnych požiadaviek ná-
ročných zákazníkov,“ prezrádza spolu-
zakladateľ rodinnej firmy Karel Hrdlička.

Najnovšie výsledky výskumu v oblasti 
využitia vákuového skla vo vývoji nových 
okien predstavil Peter Schober, vedúci 
odboru stavebného inžinierstva a diví-
zie Okná Rakúskej spoločnosti pre vý-
skum lesných produktov Holzforschung 
Austria (HFA) vo Viedni. Jeho prezen-
tácia, ktorú prinesieme v budúcom vy-
daní Drevárskeho magazínu, ilustruje 
možnosti použitia vákuového skla, pre 
ktoré HFA práve dokončila štúdiu rea-
lizovateľnosti.

Foto: Radomír Čapka

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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Ve voľnom predaji rozširujú
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