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V oboch týchto odboroch v Brne vni-
ká do teórie čalúnnických predmetov 
v súčasnosti 57 budúcich bakalárov. Na 
skúške z uvedeného predmetu musia 
dokonale ovládať najnovšie poznatky 
o materiáloch a technológiách klasic-
kého a súčasného sedacieho a lôžko-
vého nábytku, obrábacích zariadeniach 
a strojoch na výrobu čalúneného nábyt-
ku a doplnkov.

Poznatky zo Slovenska

Budúci bakalári potrebujú spoznať pri-
merané výrobné prostredie, aby si overili 
rozsah teoretických znalostí a priprave-
nosti pre budúce povolanie. Slovenské 
firmy nie vždy využívajú najnovšie tech-
nológie a preto študenti mohli vniknúť 
do základov klasickej výroby aj v sú-
časných technológiách. V slovenských 
prevádzkach videli iné riešenia. Využijú 
to v písomných cvičeniach z poznatkov 
v slovenských závodoch, v seminárnych 

prácach, aj pri tvorbe bakalárskych prác. 
Školiteľka, prednášajúca a skúšajúca 
pedagogička Ing. Helena Prokopová 
cestou v autobuse z Brna na Slovensko 
zopakovala a doplnila rozsah ich teoretic-
kých znalostí, orientovala ich na prípravu 
pre diskusiu vo výrobných prevádzkach.
Prvá zastávka bola vo firme spracovateľa 
PUR peny – POLY s.r.o. Žilina. Konateľ 
Ing. František Forgácz im vysvetlil cha-
rakteristiku jednotlivých pien, spracova-
nie blokov mäkkej polyuretánovej peny 
od výrobcu Eurofoam v Rakúsku na vy-
tvorenie čalúnenia sedacieho nábytku, 
do matracov (cca ⅓ objemu výroby), 
pre akustiku interiérov, pre automobilový 
priemysel. Ukážky tvarovania a rezania 
peny na špeciálnych strojoch priblížil 
vedúci výroby Ing. Igor Tatranský. 
Etapu finalizácie čalúnnickej výroby 
mohli študenti vidieť vo firme MOBILIER 
design s.r.o. Piešťany – Banka. Mohli si 
dokonca vyskúšať niektoré činnosti pod 
dohľadom čalúnnikov: strih poťahových 
materiálov, šitie a prešívanie poťahov, prí-
pravu dielcov usní stenčovaním okrajov, 
výrobu čalúnených gombíkov, napínanie 
vlnitých pružín, delenie a tvorbu dielcov 
zlepením rôzne mäkkých polyuretá-
nových pien. Firma vyrába kompletné 

čalúnené výrobky. Klasická výroba ča-
lúnenia sa vyznačuje používaním ma-
teriálov prírodného pôvodu, kypriacich 
a pomocných technických materiálov, 
ručným viazaním pružinových základov. 
Tvarovanú PUR penu tvoria rozrezávaním 
a zlepovaním platní, vrátane technických 
textílií, orezávaním vzniknutého tvaru na 
presný rozmer. Nie je to obvyklý spôsob 
a postup. Práve tieto špecifiká sú odlišné 
ako v iných firmách regiónu Moravy.

Základ pre seminárnu 
a bakalársku prácu

Súčasná výroba čalúneného nábytku vo 
firme MOBILIER design vychádza zo zá-
sad klasickej výroby drevených kostier. 
Pri výrobe čalúnenia je dôležité vytvára-
nie pružných základov z vlnitých pružín 
alebo pružných tkaných popruhov, tva-
rovanie a kyprenie čalúnenia. Konateľka 
firmy JUDr. Jana Mancelová umožnila 
študentom vstup aj do stolárskej dielne. 
Vybavená je jednoduchými strojmi na vý-
robu kostier z masívu a vrstveného dreva. 
Dôležitá je dokončovacia montáž kresiel 
a iného čalúneného sedacieho nábytku. 
Vysokoškolských študentov z Brna na 
ceste po Slovensku sprevádzal garant 
predmetu Ing. Josef Hlavatý, PhD. Vedie 
ich, aby v seminárnej práci dokázali na-
vrhnúť súčasnú technológiu matraca, 
zvoliť primeraný rošt a vhodnú posteľ. 
Všetko to musia doplniť technickými vý-
kresmi z jednotlivých pohľadov, popisom 
technologického postupu, súpisom pou-
žitých materiálov, kusovníkom, porezový-
mi plánmi textílií a penových materiálov, 
doplniť citácie z literatúry. Práce musia 
spĺňať kritériá stanovené univerzitou 
a dokladovať základ pre praktické pô-
sobenie vo výrobnej sfére.

Pre výrobu čalúnenia sa inšpirovali 
v neobvyklých prevádzkach

Študenti bakalárskeho štúdia odborov „Nábytok“ a „Dizajn nábytku“ Lesníckej a drevárskej 
fakulty Mendelovej univerzity v Brne musia v rámci spoločného predmetu „Výroba čalúneného 
nábytku – 1“ dokázať navrhnúť technológiu výroby matracov podľa súčasných požiadaviek. Matrace 
musia byť kompatibilné s nosným roštom a kostrou postele, ktoré si študenti sami vyberú z ponuky 
trhu. Praktické poznatky z výrobných podnikov doplnené svojimi teoretickými znalosťami najskôr 
spracujú do seminárnych prác. 
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