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Akciová společnost AGROP NOVA 
vznikla v roce 2001. Navázala na tradici 
výroby třívrstvých masivních desek spo
lečnosti Agrop s.r.o., která podobně jako 
sousední pila Javořice byla vybudována 
počátkem devadesátých let minulého 
století na zelené louce v katastru obce 
Ptenský Dvorek v okrese Prostějov. 
Někdejší s.r.o. svoji činnost zahájila 
v roce 1992 zpracováním sušeného 
smrkového řeziva do podoby třívrstvých 
desek z rostlého dřeva (SWP – solid 
wood panel), lidově přezdívaných bio
desky, lepených melaminmočovinofor
maldehydovým lepidlem s nízkým obsa

hem formaldehydu, které byly v souladu 
s původním investičním záměrem takřka 
v celém vyráběném objemu exportovány 
na trhy Rakouska a Německa. Zásadním 
zlomem v historii firmy podle ředitele spo
lečnosti Mgr. Ing. Vladimíra Crhonka byl 
rok 2001, kdy spolu s příchodem sou
časného majoritního vlastníka Ing. Jiřího 
Oslizla a s tím související transformací 
na akciovou společnost začala firma 
s využitím dotačních programů trvale 
investovat do vývoje nových výrobků 
a technologií. Výsledkem těchto investic 
bylo zvýšení výrobní kapacity, zlepšení 
finální povrchové kvality desek, dosaže
ní větší flexibility ve formátech a tloušť
kách a v neposlední řadě zhodnocení 
vícevrstvých desek do produktů s vyšší 
přidanou hodnotou, vyráběných od roku 
2005 pod značkou Novatop. Výrobní zá
vod v současné době zpracovává ročně 

přes 60 tis. m3 řeziva a produkuje více 
jak 1,3 mil. m2 desek (5,5 tis. m2 den
ně) v různých tloušťkách a formátech. 
Při investicích bylo pamatováno i na 
zhodnocení dřevního odpadu (značné
ho objemu pilin a hoblin) formou výroby 
ekologických dřevěných briket v objemu 
bezmála 800 tun měsíčně. Společnost 
v současné době zaměstnává asi 220 
lidí, z nichž většina pracuje přímo ve vý
robním závodě v Ptenském Dvorku, část 
ve skladě řeziva se sušárnami fungujícím 
v nedalekém Plumlově a zbytek zajišťuje 
chod ekonomického oddělení v Opavě.

Vývoj pokračuje jak v SWP…

Nosným výrobním programem společ
nosti i nadále zůstávají vícevrstvé desky 
z jehličnatého řeziva. Kromě počáteč
ních třívrstvých desek dnes firma pro

Za Agropem a Novatopem 
je dnes skryta řada atraktivních dřevostaveb

Při naší listopadové návštěvě „zmrtvýchvstalé“ pily a.s. Javořice (viz DM 1-2/2017) se nám 
v Ptenském Dvorku na Prostějovsku podařilo „proniknout“ také do prostor sousední akciové spo-
lečnosti AGROP NOVA. A to obrazně řečeno díky neexistujícímu plotu mezi oběma firmami, které 
sdílejí stejný areál, první je pro druhou dodavatelem a společně využívají např. i jednu ze sušáren. 
Jinak ale fungují zcela samostatně a již na první pohled se od sebe odlišují tím, že v období, kdy 
pila téměř dva roky stála, a.s. AGROP NOVA naproti tomu dokázala pružně reagovat na zvyšující 
se oblibu dřevostaveb. Svoji nosnou výrobu „biodesek“ postupně rozšířila a následně zhodnotila 
do uceleného stavebního systému Novatop, který dnes v mnoha zemích Evropy i za oceánem tvoří 
konstrukční základ nejrůznějších rodinných a komerčních objektů.

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

„Naše SWP desky kromě dalších certifikátů získaly jako první prestižní označení Natureplus,“ říká ředitel společnosti 
Mgr. Ing. Vladimír Crhonek



DM 4/2017 43

reportáž

dukuje i desky pětivrstvé, kdy základním 
materiálem pro lamely jednotlivých vrs
tev (v závislosti na typu desky) může být 
buď řezivo smrkové či jedlové (sušené 
na 8 % vlhkosti) nebo modřínové (12 %). 
„Tloušťka vrstev může být různá a ur
čuje konečnou tloušťku desky. Lamely 
středové vrstvy (o tloušťce max. 42 mm) 
jsou délkově napojovány natupo (ane
bo mohou být průběžné) a bočními 
plochami slepené k sobě. Vnější vrstvy 
vyrábíme z průběžných lamel o tloušť
ce 6 nebo 9 mm a šířce 93–143 mm, 
které dnes můžeme řezat v délkách až 
10 m. A to pomocí koncem roku 2013 
spuštěné rozmítací linky s technologií 
pásových pil, vybavené zařízením pro 
strojní třídění lamel podle kvality,“ přibli
žuje nám Ing. Crhonek současnou výro
bu a podobu SWP desek a dodává, že 
na jedné desce je použita vždy stejná 
šířka povrchových lamel. Jsou obráce
né pravou stranou k povrchu a bočními 
plochami slepené k sobě, stejně jako 
lamely vnitřních vrstev, vodovzdorným 
lepidlem bez formaldehydu, zavedeným 
do výroby v roce 2014. Mimo většího 

počtu tlouštěk, formátů a druhů dřevin 
(tuzemský a severský smrk, jedle bělo
korá, tuzemský a sibiřský modřín) firma 
rozšířila svoji nabídku také o různě pro
filované desky (po ploše i hranách např. 
v provedení pero+drážka či cinkovaný 
spoj) a v neposlední řadě také o nová 
provedení pohledových ploch. 
„Pohledová plocha bývá u zákazníků 
nejčastějším argumentem tzv. hrají
cím v náš prospěch. Proto jí u desek 
věnujeme patřičnou pozornost a dnes 
je vyrábíme jak s broušeným, tak i více 
či méně strukturovaným povrchem 
(kartáčovaným nebo sekaným). Toto 
tzv. umělé zestaření bylo velmi dobře 
akceptované zákazníky, zejména pak 
v alpských oblastech, kteří postupně 
přišli s požadavkem na originální staré 
dřevo. Od letošního roku (2016) jsme 
proto rozšířili naši nabídku také o desky 
s vnějšími vrstvami z lamel nařezaných 
ze starých trámů, podhledových prken 
apod., které vyrábíme v jedné tloušťce, 
přičemž jedna plocha je pohledová 
a druhá nepohledová,“ pochlubil se 
nám Ing. Crhonek s tím, že z ročně vy

robených 1,3 mil m2 desek je cca 85 % 
expedováno přímo k zákazníkům a asi 
15 % směřuje do meziskladu pro další 
zhodnocení do podoby konstrukčních 
panelů. Gró současné výroby (cca 95 %) 
tvoří desky ze smrkového dřeva. Jedlové 
desky, které někteří designéři pro jejich 
specifické šedé zbarvení navrhují do 
dražších interiérů, anebo desky modří
nové, určené naopak do exteriéru jako 
vnější pohledová vrstva odvětrávaných 
fasád, jsou podle ředitele zatím spíš 
módní záležitostí. Přesto již našly něko
lik zajímavých uplatnění na stavbách ve 
východní Francii a Německu. Tyto země 
pak spolu se Švýcarskem jsou hlavním 
odbytištěm společnosti, kam společně 
s trhy dalších evropských zemí (sever
ní Itálie, země Beneluxu, Skandinávie) 
a také mimo Evropu (Izrael, Japonsko, 
Jižní Afrika, Kanárské ostrovy) směřuje 
až 99 % z přímo expedovaných desek, 
z nichž cca 60 % je určeno pro potřeby 
stavebnictví a 40 % pro výrobu nábytku, 
stěnových obložení, podlah, zárubní, 
okenic, schodových stupňů, přeprav
ních beden apod.

Výrobní linka společnosti Agrop Nova produkuje denně 5500 m2 vícevrstvých desek v různých tloušťkách a formátech

Lamely povrchových vrstev vznikají od roku 2013 rozmítáním středového řeziva na lince pásových pil s vybavením pro strojní třídění
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…tak zákonitě 
i ve stavebních panelech

Jak už bylo zmíněno výše, asi 15 % vy
produkovaných desek firma v současné 
době dále zpracovává do podoby vel
koplošných konstrukčních panelů uce

leného stavebního systému Novatop, 
který jsme z konstrukčního hlediska 
detailně představili v DM 11/2012. 
Výrobu těchto panelů jak známo před 
dvanácti lety odstartovaly ve spoluprá
ci se švýcarskými odborníky z oboru 
dřevostaveb vyvinuté tzv. NOVATOP 

ELEMENT žebrové prvky, určené pře
devším pro nosné stropy a střechy. 
„Skládají se z nosné spodní vícevrstvé 
desky, na kterou jsou nalepena příčná 
a podélná žebra a celá konstrukce je 
uzavřena horní vícevrstvou deskou. 
Dutiny mezi žebry lze dle požadavků 
stavby vyplnit tepelnou a zvukovou izo
lací a zároveň v nich připravovat trasy 
pro instalace. Pro jejich výrobu jsme in
vestovali do pořízení dalšího CNC obrá
běcího centra, které nám pomohlo pře
devším zlepšit kvalitu žeber a tím i zvý
šit výrobní kapacitu. Díky této investici 
jsme se totiž při vzájemném spojování 
příčných a podélných žeber zbavili do 
té doby používaných šroubových (kro
ucených) hřebíků, které jsme nahradili 
efektivnějším systémem frézovaných 
a následně lepených zámků,“ upřes
ňuje Ing. Crhonek. Průběžnou inovací, 
a to v návaznosti na stále se rozšiřující 
sortiment SWP desek, si podle ředitele 
prošly také na výrobu žebrových prv
ků postupně navázané stěnové panely 
NOVATOP SOLID a panely NOVATOP 

Za bezmála 25 let výroby se sortiment „biodesek“ rozrostl o nové dřeviny a povrchy

Příčná a podélná žebra panelů nosných stropů a střech jsou díky dalšímu CNC stroji od letošního roku spojována pomocí 
zámkového systému
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STATIC, určené pro střešní přesahy. 
Soubor těchto konstrukčních panelů 
pak doplňují ještě speciální elementy 
NOVATOP OPEN (kombinace vícevrs
tvé desky s hranoly – KVH, DUO, TRIO, 
BSH či s Inosníky v osové vzdálenosti 
625 mm) a v roce 2013 vyvinuté akus
tické panely NOVATOP ACOUSTIC, ur
čené k opláštění interiéru optimalizující 
akustické vlastnosti daného prostoru. 
Jsou vyráběné z třívrstvé desky perforo
vané do různých profilů, které jsou vrtá
ny nebo frézovány v závislosti na podílu 
plochy požadované perforace. Za tyto 
desky se pak vkládá absorbér (netkané 
textilie, dřevovláknité desky, kašírované 
desky z minerálních vláken), přičemž 
celková skladba se volí dle akustických 
požadavků projektu.

Marketing zacílili 
na konečného zákazníka

Poslední z panelů nacházejí širší vyu
žití nejen při rekonstrukcích divadel, 
kin, přednáškových sálů nebo školních 
učeben, ale také při výstavbě rodinných 
a bytových domů či různých komerčních 
dřevostaveb. A to na rozdíl od vlastních 
SWP desek jak na zahraničních trzích, 
tak také v tuzemsku, kde firma v sou
časné době v rámci celého stavebního 
systému uplatňuje 20 % produkce. To 
je tedy zhruba stejně jako v tradičních 
odbytištích ve Švýcarsku a Francii, 
kam směřuje rovněž vždy asi pětina 
výroby. Za toto číslo na domácím trhu 
společnost vděčí několikaleté masivní 
marketingové kampani vedené v tiště
ných médiích, na internetu a především 
na pražském veletrhu Dřevostavby, díky 
níž se Novatop podle Ing. Crhonka stal 
v Česku u široké veřejnosti takřka syno
nymem pro CLT panely. 

„Podobnou snahu jsme v minulosti měli 
i v případě samotných SWP desek, 
kde jsme uskutečnili několik marke
tingových akcí (např. Biodeska ve sta
vebnictví, Biodeska na fasády apod.). 
Neměly však větší vliv na spotřebu, 
neboť hlavní roli v nich většinou hrály 

stavební nebo obchodní firmy, které 
lidem vždy dokázaly nabídnout něco 
násobně levnějšího, na co byli zvyklí. 
U Novatopu jsme se proto vydali cestou 
oslovení konečného zákazníka (investo
ra). Zaměřili jsme se hlavně na mladé 
rodiny a organizace toužící postavit si  

Stavební systém doplnily speciální elementy NOVATOP OPEN, představující kombinaci vícevrstvé desky a lepených hranolů 
či I-nosníků

Akustické panely našly uplatnění např. při komplexní rekonstrukci koncertního sálu 
ZUŠ v Bratislavě
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do budoucna něco nového a atraktiv
ního. Společně s těmito potenciálními 
zákazníky se nám podařilo vytvořit na 
trhu poptávku, na kterou posléze re
agovaly některé tuzemské projekční 
ateliéry a realizační firmy, které se po
stupně začaly na náš stavební systém 
specializovat a bez nichž bychom na 
zmíněných 20 % nedosáhli,“ zkonsta
toval Ing. Crhonek v souvislosti s mar
ketingovou strategií společnosti. Při tom 
poukázal hlavně na tradiční nadstan
dardní expozice z Novatopu na praž
ských Dřevostavbách (letos dokonce 
čtyřpodlažní), kde firma zprvu sama 
a později ve spojení se svými obchod
ními partnery pravidelně prezentovala 
a prezentuje nejen samotný produkt 
a jeho možnosti, ale vždy také nejza
jímavější dřevostavby z poslední doby, 
realizované doma i v zahraničí. 
„V podstatě stejnou cestu (t.j. stručné 
představení vybraných staveb – refe
rencí) směrem k zákazníkům volíme 
i na našich internetových stránkách 
stavebního systému. Pro předávání 
informací o možnostech stavebního 
systému odborníkům využíváme mimo 
jiné např. odborný seminář Dřevostavby 
ve Volyni,“ uzavřel ředitel náš rozhovor, 
a ze zajímavých referencí posledních 
tří let zmínil např. komplex 24 bytů na 
periferii Paříže, objekt Natura Parku 
v Pardubicích, rodinný dům v Norsku 
navržený prestižní architektonickou kan
celáří Helen&Hard, vývojové centrum fir
my LIKO–S ve Slavkově u Brna, rekon
strukci koncertního sálu ZUŠ Ľudovíta 
Rajtera v Bratislavě, či nepřehlédnutel
nou dominantu letošního MS v alpském 
lyžování ve švýcarském Svatém Mořici 
– 19 m vysokého lyžaře Edyho na 15 m 
dlouhých lyžích, zhotoveného z 637 troj
úhelníkových smrkových biodesek.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: AGROP NOVA a.s.
Místo: Ptenský Dvorek
Rok založení: 2001 (1992)
Počet zaměstnanců: 220
Web: www.agrop.cz
 www.novatopsystem.com

Ptenský Dvorek ●

V tuzemsku k prestižním dřevostavbám firmy ve spolupráci s partnery patří např. 
vývojové centrum „LIKOS-NOE“ firmy LIKO–S ve Slavkově u Brna, zhotovené v pa-
sivním standardu

Ze zahraničních realizací nelze opomenout rodinný dům v Norsku, postavený za 7 dní


