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Sázíme buk a chceme sklízet smrk? Jak dlouho to 
bude fungovat?

Úvodem bych chtěl poděkovat kolegům z Dřevařského magazínu, že mi dali možnost 
říct několik slov čtenářům časopisu. Jako zástupce akademické obce a děkan pražské 
Fakulty lesnické a dřevařské bych se rád zamyslel nad několika tématy. A jako děkan 
této fakulty, která sjednocuje výchovu a vědeckou činnost lesnických i dřevařských od-
borníků, budu přemýšlet o provázanosti obou oblastí navzájem, ale i s vnějším světem. 
Ale hlavně o tom, co nás čeká a nemine.
Už v názvu jsem naznačil, co se děje v současnosti v lesních porostech. Lesníci jsou nuceni 
sadit více listnatých stromů. I když nechtějí. Ale – a to mnozí z nás nechtějí slyšet – ani 
nemůžou, když nechtějí zakládat na problémy v budoucnu. Koho ale zajímá, co bude za 
několik desetiletí? Další možný vývoj lesa naznačují výsledky vědeckých projektů (články, 
certifikované mapy), které jsme na fakultě připravili a jsou k dispozici laické i odborné 
veřejnosti už několik let. Smrk velice pravděpodobně z nižších poloh vymizí. Ale i v těch 
vyšších polohách bude ohrožený kůrovcem, který na celém území zvýší počet generací 
(co je zásadní z pohledu exponenciálního nárůstu četnosti tohoto škůdce a malé šance 
smrk uchránit). A kromě toho, na většině území se sníží produkční potenciál smrku.
Ale, na druhé straně – potřebujeme tolik smrku? Když polovinu až dvě třetiny smrkového dřeva vyvážíme do zahraničí? Máme lesnictví 
a dřevařství založeno na smrku – ale kolik z našich smrků vlastně končí v našich domácnostech? Když všichni chceme a potřebujeme 
přesvědčit veřejnost – rozumí se každého občana ČR a případně i okolních států – že by měli žít obklopeni dřevem? A optimálně tím, 
které vyroste u nás, zpracuje se u nás, a to technologickým postupem vymyšleným u nás? A ještě se ty výrobky i prodají a koupí 
u nás? Ale kolik dřeva v našich domácnostech vyrostlo u nás, převezlo se za hranice a po přidání práce a umu v zahraničí se vrací 
zase domů? Proč to všechno nemůžeme dělat tady? A lépe?
Z mého pohledu k řešení výše zmíněných témat potřebujeme, kromě reálných (ne proklamativních) politických a ekonomických kroků, 
také vysoce kvalitní vzdělávání a hlavně výzkum. Abychom pomocí vědy a výzkumu našli kompromis mezi požadavky dřevařského 
a nábytkářského průmyslu a biologickou podstatou lesa. Biologickou podstatu lesa nezměníme. Můžeme chtít o trochu víc, než nám 
je příroda schopna dát, ale nesmíme jí zničit.
Já vím, že v mém příspěvku je hodně otázek. Víc než bych chtěl… Ale tohle je realita. K tomu, abychom našli odpovědi, potřebujeme 
v dřevařství, ale i v lesnictví šikovné lidi. Aby vymýšleli krásné a neuvěřitelné věci ze dřeva. Ty nejhezčí a dechberoucí. Už jenom z toho 
důvodu, že každá dřevěná věc hřeje teplem Slunce, které je v něm uschováno. Přiveďme další šikovné mladé lidi do oboru a dejme 
nám všem šanci – čím dříve, tím lépe!

S přáním slunečních dní

prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
děkan Fakulty lesnické a dřevařské 

České zemědělské univerzity v Praze
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Nejdůležitější je 

Vášeň.

Vášeň pro tvorbu.

R 3903 L - Real Wallnut Brown
P 3903 L - Real Wallnut Brown

Dřevomateriál s.r.o. - výhradní prodejce pro ČR

tel.: +420 724 652 498
info@hranyabs.cz
www.hranyabs.cz

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738 
564 01 Žamberk 

by

by

by

                            nábytkové hrany                           dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám
by

Nábytkové hrany vyrobené ABS technologií – dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám.
Kolekce                      špičkové ABS hrany za skvělé ceny od výrobce                Industry Group. 

inzerce drev.mag_rijen.indd   2 19.09.16   12:55
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Systémové zateplení oken

Osazování a zateplování předsazených 
oken byly až dosud dvě samostatné pra-
covní operace: nejprve se pomocí spe-
ciálních předsazených kotev osadila okna 
a následně se provedlo zateplení rámu 
vytvořením ostění z tepelně-izolačního 
materiálu s utěsněním připojovací spáry. 
Komplexní řešení osazení a zateplení 
předsazených oken bez tepelných mostů 
nabízí nový systém Phonotherm®200. 
Tvoří ho hotové profily z vodě odolného 
Purenitu (směs polyuretanu a dřevních 
pilin) doplněné o profily z extrudovaného 
polystyrenu (XPS). Vysoká odolnost proti 
vodě umožňuje použití systému i ve vlh-
kém prostředí a u oken v suterénu.
Purenitové profily Phonotherm®200 plní 
současně funkci nosnou i tepelně-izolač-
ní. Kolem stavebního otvoru se pomocí 
profilů, přišroubovaných pomocí turbo-
šroubů ke stěně, vytvoří předsazené 
ostění, do kterého se následně stan-
dardním způsobem osadí okenní rám. 
Systém nabízí profily různých průřezů 
a rozměrů tak, aby bylo možné vytvořit 
ostění různé hloubky, s různou nosnos-
tí a pro jakýkoliv typ okna (PVC, dřevo, 
dřevo-hliník, hliník). Profily jsou na svém 
povrchu opatřeny drážkovým systémem 
„minicink“, který umožňuje vymezovat 
polohu profilů vůči sobě přesně a pevně. 
Tím lze upravovat hloubku předsazení 
okna podle tloušťky izolace stěn.
Phonotherm®200 rovněž nabízí pod-
kladní profily přesně uzpůsobené pro 
hliníkové či plastové prahy různých do-
davatelů, profily pod parapety a řadu 

Trendy v otvorových výplních (II. část)

Systémové řešení pro osazování a zateplování předsazených oken, 
ventilace zabudovaná v okenních rámech a elektronizace vchodo-
vých dveří. To jsou další z řady trendů v oblasti výplní stavebních 
otvorů, které jsme zaznamenali na letošních stavebních výstavách 
a veletrzích, zejména na jarním veletrhu FENSTERBAU FRONTALE 
v Norimberku. 

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

Foto: archiv autora
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Několik ukázek možného použití systému Phonotherm®200

Systém Phonotherm®200 umožňuje osazení předsazených oken a jejich současné 
zateplení
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dalších prvků, které umožňují využití 
systému v rámci celé stavby.

Ventilace v rámu

Větrání otevřenými okny je sice účinné, 
nicméně vhodné hlavně pro krátkodobé 
intenzivní vyvětrání interiéru a rychlou vý-
měnu teplého vlhkého vzduchu za čer-
stvý. Naopak velmi nevhodné je větrat 
otevřenými okny (včetně mikroventilace) 
v době, kdy nejsme doma a nemáme 
tak zabezpečený dům proti vloupání. 
K současným trendům patří ventilace 
prostřednictvím okenních rámů, dopo-
ručovaná především pro rekonstrukce 
starších domů. Jednu z možných va-
riant jsme představili již v DM 4/2016. 
Na letošním veletrhu FENSTERBAU 

FRONTALE v Norimberku byly k vidění 
další možnosti. 
Možnost „rámové ventilace“ využívají 
hlavně výrobci plastových oken kvůli jed-
noduššímu zabudování průduchů a vede-
ní vzduchu komorami dutých PVC profilů. 
Její hlavní výhodou je to, že lze každou 
místnost větrat individuálně a podle potře-
by. Přitom je okno zavřené, takže interiér 
je chráněn nejen proti snadnému vlou-
pání, ale i proti vnějšímu hluku. Systém 
je tedy vhodný zvláště do ložnic.
Srdcem ventilace je elektronicky řízená 
rekuperační „minijednotka“, zabudovaná 
buď v ostění stavebního otvoru a přímo 
připojená k okennímu rámu, anebo pří-
mo v okenním rámu. V obou případech je 
jednotka propojena s nasávacími a výfuko-
vými průduchy na interiérové a exteriérové 

straně okenního rámu, opatřenými mřížka-
mi a na vnější straně také insekticidními síť-
kami a pilovými filtry. Vnější průduchy býva-
jí trvale otevřené, zatímco vnitřní průduchy 
lze v případě potřeby uzavřít. Automatický 
systém větrání nasává současně vz duch 
z místnosti a čerstvý vzduch z venku 
a přivádí je do výměníku tepla. Z teplého 
vydýchaného vzduchu v místnosti se ode-
bere teplo, které ohřeje chladný z venku 
přiváděný vzduch. Rekuperační jednotka 
je ovládána mikrotlačítky přímo na rámu 
okna nebo pomocí centrálního inteli-
gentního řízení domu. Ovládání pomocí 
mikrotlačítek umožňuje nastavit větrání 
v několika (obvykle čtyřech) stupních in-
tenzity. Vzniku průvanu zabraňují mřížky 
se směrovými klapkami, které přiváděný 
vzduch rozptýlí do několika směrů.

Plastové okno s vnějším hliníkovým opláštěním a s integrovanou rámovou ventilací. 
Rekuperační jednotka je zabudovaná v ostění

Ovládací mikrotlačítka na interiérové 
straně rámu

Plastové okno s integrovanou rámovou ventilací. Rekuperační jednotka je zabudovaná v rámu
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I když, jak již bylo zmíněno výše, vyu-
žívají tyto systémy především výrobci 
plastových oken, ani dřevěná či dřevo-
-hliníková okna v tomto případě nejsou 
„mimo hru“. Již v DM 1-2/2015 jsme 
představili tehdy nový systém ventilace 
rámem dřevěného okna pomocí kanálku 
vytvořeného v rámovém profilu (již při vý-
robě lepeného hranolu). Letos výrobce 
tento systém inovoval tak, že do dřevěné-
ho profilu integroval malou rekuperační 
jednotku. Tím docílil stejného výsledku 
jako výrobci plastových oken v předcho-
zích případech. Systém umožňuje výmě-
nu až 12 m3 vzduchu za hodinu.

Dveře pro inteligentní dům

Závěrem se v souvislosti s již několikrát 
zmíněným inteligentním řízením domu 
jen krátce zmíníme o aktuálních tren-
dech v oblasti vchodových dveří.
Obliba světelných diod (LED), rozšířená 
zejména v interiérových aplikacích, se 
nevyhnula ani vchodovým dveřím. Funkci 
venkovního osvětlení při vstupu do domu 
tak plní např. prosklení pevného rámu 
nebo křídla vchodových dveří osazené 
světelnými LED pásky. Přívod elektřiny 
do dveřního křídla pomocí ohebného 
kabelu lze kromě toho využít i pro další 
funkční prvky, jako je elektrický zámek 
s biometrickým snímačem, elektronické 
dveřní „kukátko“ v podobě mikrokame-
ry a LCD displeje na interiérové straně 
dveří apod. Současná nabídka různých 
elektronických doplňků a příslušenství 
plně podporuje známé rčení, že fantazii 
se meze nekladou…

Dřevěné okno s integrovanou rámovou ventilací. Rekuperační jednotka je zabudo-
vaná v rámu

Obraz z venkovní kamery je přenášen na LCD displej umístěný na vnitřní straně dveří

Ve venkovním madle dveří je integrována 
mikrokamera a biotronický snímač otis-
ků prstů, který ovládá elektrický zámek

Ukázka vchodových dveří s využitím LED osvětlení a moderních elektronických 
bezpečnostních prvků



Otváranie ťuknutím, ľahučký chod, mäkké a tiché dovieranie –  
čisto mechanicky. TIP-ON BLUMOTION spája výhody mechanickej 
podpory otvárania TIP-ON s osvedčeným tlmením BLUMOTION  
a zaručuje jemné a tiché dovretie. 

www.blum.com/tiponblumotion
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Novinky v nabídce společnosti 
Okentěs, spol. s r.o. pro rok 2016

24 let na trhu pod logem Okentěs – v letošním roce již ve vlast-
ních prostorech! Naše společnost obsluhuje více než 8 tisíc klientů 
z různých průmyslových oblastí, stavebnictví, truhlářství apod. Náš 
standardní sortiment včetně technických a cenových informací je 
k dispozici na www.okentes.cz a www.okentes.sk s možností objed-
nání v e-shopu. Během roku informujeme klienty formou Info-letáků, 
ve kterých uveřejňujeme novinky a akční produkty. V letošním roce 
jsme již na trh uvedli několik nových produktů z oblasti těsnění, 
kování, stavební chemie a spojovacího materiálu.

Letos představujeme světovou novinku 
Planet X3 – bezbariérový práh odolný 
nárazovému dešti /klasifikace 6A / IFT 
certifikát (250Pa), který je možné pou-
žít pro utěsnění mezery u spodní části 
vstupních i balkónových dveří. Jedná se 
o vysoce kvalitní silikonový profil, který je 
zasazen v liště, umožňující výšku zdvihu 
5–12 mm. Jedinečnou novinkou loňské-
ho roku byly dveřní padací prahy Planet 
ve speciálním provedení do čistých pros-
tor a pro nemocnice dokonce s antibak-
teriální úpravou.
Postupně představujeme novou gene-
raci padacích prahů ELLEN MATIC, 
která je prezentovaná 3 základními typy 

padacích prahů. Již v říjnu 2015 jsme 
představili EM SOUNDPROOF (útlum 
zvuku 51dB, požární odolnost 60 min.), 
následně pak v dubnu 2016 jsme uvedli 
EM UNI-PROOF (proti průvanu) a EM 
BRUSH (s měkkým velurovým kartáč-
kem – vhodný i pro nerovné podlahy). 
Mezi hlavní výhody nově vyvinutých pra-
hů patří zvýšení životnosti (testováno na 
1 milion životních cyklů), zdokonalení 
parametrů (útlum hluku a protipožární 
odolnost), jednostranné ovládání na 
straně závěsu, velký rozsah účinnosti 
díky maximálnímu zdvihu 20 mm, což 
nabízí možnost utěsnit i poměrně velkou 
mezeru mezi podlahou a dveřním kříd-

lem. Padací prahy je možné i dodatečně 
namontovat na dveře pomocí hliníko-
vého profilu ELEGANCE bez nutnosti 
frézování drážky. Nová cenově příznivěj-
ší generace prahů v průběhu roku po-
stupně nahradí stávající EM Speciál 2, 
Universal, Super a Super plus.
Přísným požadavkům německé směr-
nice VDI 6022, pro použití materiálů ve 
vzduchotechnice, vyhovují samolepicí 
EPDM těsnění Trelleborg a nově zave-
dené, silně lepicí PE pásky řady Speciál 
15011. Pro náročné aplikace do 100 °C 
jsme zavedli samolepicí EPDM profil 
Kronlist EXTRA N 9x3 mm, páska má na-
víc silnou přilnavost ke kovům a plastům.

Pro stolaře i nábytkáře

Pro stolaře i nábytkáře máme v nabídce 
9 druhů kontaktních lepidel TensorGrip 
od firmy Quin Global UK Ltd., které se 
liší chemickým složením, různými druhy 
rozpouštědel, teplotní odolností a jsou 
určené pro různé aplikace. Lepidlo pro 
danou aplikaci je možné si předem vy-
brat dle přiložené produktové matice pro 
jednotlivé lepené materiály a následně 
si jeho vhodnost ověřit praktickou zkou-
škou. Výhodou těchto lepidel je jejich 
vysoká počáteční síla, vysoká lepivost 
a zvýšená teplotní odolnost. Jsou pou-
žitelné pro lepení většiny materiálů, jako 
jsou např. plošné materiály na bázi dřeva, 
sklolaminátové desky, textilie, pěnové 
materiály, koženka, kůže, podlahové 
krytiny, korek, dýha, fólie a další.

Bezbariérový práh odolný nárazovému dešti Planet X3 určený pro utěsnění mezery 
u spodní části vstupních i balkónových dveří

http://www.okentes.cz
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Novinkou vhodnou i pro lepení ABS hran je kontaktní lepidlo 
TensorGrip L18, s vysokým obsahem sušiny. Bylo speciálně 
navrženo pro náročné laminovací aplikace, pro lepení MDF, 
kovových desek, standardních laminátů a překližek. Otevřený 
čas je 50 minut a teplotní odolnost je do 130 °C. Nástřik se 
provádí ze vzdálenosti 10–20 cm, kolmo k povrchu, a to buď 
ze spreje nebo z kanystru. Při lepení ABS hran se lepidlo 
aplikuje ve 3–4 vrstvách dle savosti podkladů.
Pro venkovní aplikace jsou určená stříkací polyuretanová 
lepidla TensorGrip L71 a L72, se kterými lze lepit vinylové 
materiály, gumu, plast, laminát i kovy. Lepidla vytváří silný 
trvalý spoj, jenž je odolný změkčovadlům i povětrnostním 
vlivům. L71 má velmi vysokou tepelnou odolnost 169 °C.
Pro čalouníky máme k dispozici dva typy lepidel TensorGrip 
F20 a TensorGrip F40 s vyšším obsahem sušiny, které jsou 
vhodné pro lepení většiny pěnových materiálů, tkanin, kober-
ců a kobercových čtverců. 
Další dvě lepidla TensorGrip H30 a TensorGrip H50 jsou 
vhodné pro izolatéry k lepení pěnových materiálů a polysty-
rénu mezi sebou a k různým podkladům. 
Na lepidla TensorGrip navazuje nová řada stříkacích lepidel 
pro podlaháře pod značkou Gekko. Jedná se opět o kon-
taktní lepidla, která svým složením umožňují lepit i pryžové 
materiály, marmoleum a fixovat koberce či kobercové díly.
Pro všechny typy lepidel nabízíme příslušenství – aplikační 
pistole, různé druhy trysek, hadice, přítlačné válečky a vozík 
pro kanystry. Novým uživatelům můžeme poskytnout startovací 
sadu se vším potřebným za velmi výhodnou cenu! Prakticky se 
všemi lepidly ve spreji se můžete výhodně seznámit v rámci naší 
Seznamky, 1 ks se slevou 50 resp. 60% z katalogové ceny. 
Mezi nejvíce prodávané produkty na našem trhu patří v oblasti 
lepení vysoce pevnostní lepidla. V naší nabídce již máme 
několik typů od různých výrobců (Mamut, Jumbofix, Tekafix, 
Emfimastic High Power), nově jsme pod značkou FI-X zavedli 
tři MS polymery od firmy TKK Srpenica. Jejich kvalitu si rovněž 
můžete vyzkoušet v rámci Seznamky.
Své místo na trhu si nově budují i ekologické tmely a lepidla, 
které pod označením SP vyrábí firma Tremco Illbruck. Tato 
řada profesionálních tmelů a lepidel představuje moderní 
materiály s důrazem na výbornou zpracovatelnost, houžev-
natost a šetrnost vůči lidskému zdraví a životnímu prostředí 
v jakémkoliv průmyslovém odvětví.
Všechny tmely a lepidla série SP vycházejí z vlastní chemic-
ké báze, která byla vyvinuta za účelem splnění náročných 
požadavků trhu na minimalizaci emisí škodlivých látek a na 
vysoký pracovní komfort. Společným rysem této řady tmelů 
a lepidel je špičková aplikovatelnost, velmi kvalitní struktura 
hmoty, přetíratelnost a nezapáchavost. Všechny materiály 
jsou bez obsahu silikonu.

Výrazná akční sleva

Dobrou zprávou pro naše klienty je i výrazná akční sleva – 
až 36% u produktů Emfimastic, což jsou vysoce kvalitní 
značkové hybridní a polyuretanové tmely od francouzského 
výrobce – firmy EMFI, S.A.S. Díky množství aplikací mají 
široké uplatnění jak v průmyslu, tak ve stavebnictví.
Celou naši specializovanou nabídku těsnicích prvků oken, 
dveří a vrat, pásek a materiálů pro správnou montáž oken 
v systému I3, kování, tmelů a lepidel včetně akcí a novinek 
máte k dispozici na www.okentes.cz a www.okentes.sk, 
kde si můžete vyžádat zaslání aktuálního Dodatku včetně 
původního Katalogu.

http://www.okentes.cz
http://www.okentes.cz


DM 10/2016

print_inz_175x130_zrcadlo.pdf   9.4.2014   13:05:30

http://www.ddl.cz
http://www.kili.cz


DŘEVĚNÉ MATERIÁLYMASIVNÍ DŘEVO

Hoblování, profilování 
nářadí, broušení

Přířez, skenování 
optimalizování, klížení

Okna, dveře 
Technologie CNC

Zazubený spoj, 
konečné opracování  
příčné opracování

Olepování hran

Obrábění CNC

Vertikální a 
horizontální  
přířezová řešení

Automatická 
manipulace
s deskami
 

Skupina WEINIG:
Stroj a zařízení pro obrábění       
masivu a dřevěných materiálů  

Inovativní špičková technologie, komplexní 
služby a systémová řešení až po výrobní 
zařízení na klíč: skupina WEINIG a její partneři 
vždy tam, když se jedná o ziskové obrábění 
masivu a dřevěných materiálů. Kvalita a 
hospodárnost firmy WEINIG vám poskytují 
rozhodující náskok v celosvětové konkurenci, 
jedno jestli se to týká živnosti nebo průmyslu.

WEINIG NABÍZÍ VÍCEwww.weinig.com

Olepování hran

Obrábění CNC

Vertikální a 
horizontální  
přířezová řešení

Automatická 
manipulace
s deskami

Hoblování, profilování 
nářadí, broušení

Přířez, skenování 
optimalizování, klížení

Okna, dveře 
Technologie CNC

Zazubený spoj, 
konečné opracování  
příčné opracování

http://www.weinig.com
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Na letošním ročníku již tradiční výstavy PRAGOLIGNA 2016 
si boudou moci návštěvníci prohlédnout dvě inovované řady 
dřevoobráběcích strojů ROJEK vlastní konstrukce. Obě 
inovované řady jak EURO 9 – řemeslnické dřevoobráběcí 
stroje, tak INDUSTRY 9 – průmyslové dřevoobráběcí stroje, 
vyrábí tradiční česká společnost ROJEK výhradně ve svém 
výrobním závodě v Kostelci nad Orlicí na vlastních výrobních 
technologiích.
Společnost ROJEK zve také zákazníky k návštěvě výrobního 
závodu ROJEK v Kostelci nad Orlicí, kde se kompletní stroje 
ROJEK vyrábí. Při prohlídce v závodě si každý zákazník může 
zkontrolovat kvalitu výroby svého vybraného typu stroje.
České originální dřevoobráběcí stroje ROJEK jsou vyráběny 
na stejných výrobních linkách jako stroje vyráběné pro význam-
né zahraniční odběratele např. ALTENDORF a GRIGGIO.
Na PRAGOLIGNĚ na stánku ROJEK budou dále prezento-
vány teplovodní kotle ROJEK na tuhá paliva certifikované 
v SZÚ Brno, splňující podmínky Eko designu pro KOTLÍKOVÉ 
DOTACE.

Na Vaši návštěvu se těší tým ROJEK.

Originální české stroje ROJEK 
na výstavě PRAGOLIGNA

ROJEK prodej, spol. s r. o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
tel.: 494 339 126, 129
mob.: 737 237 262
mob.: 731 421 894
e-mail: tprodej@rojek.cz
www.rojek.cz

Výrobní závod ROJEK v Kostelci nad Orlicí. Foto: archiv ROJEK

Dokonalé broušení

Kompaktní, ergonomické a lehké – 
s těmito silnými stránkami a četnými 
důmyslnými funkcemi nastupují nové 
kompaktní brusky Festool na start 
a bez problémů zvládnou všechny si-
tuace, které s sebou přináší ná-
ročná každodenní práce. Jak 
nová vibrační bruska RTS 

400, tak také delta bruska DTS 400 
a excentrická bruska ETS 125 jsou 
ideální pro vytrvalé broušení bez únavy 
a přesvědčí maximální mírou flexibility. 
Díky kompaktní konstrukci a malé hmot-

nosti pouze 1,2 kg jsou ideální 
také pro práce nad hlavou. 
K tomu se přidává optimální 

ergonomie – díky perfektní souhře tva-
ru, těžiště a příjemné rukojeti s měkkou 
gumovou tlumicí vložkou Softgrip. Díky 
chytře umístěnému spínači jsou všech-
na tři nářadí skvěle vhodná jak pro pra-
váky, tak pro leváky. Tři nováč ci se ale 
neblýskají jen v disciplínách hmotnost, 
manipulace a ergonomie, ale také co 
se týká výkonu. Díky speciální regulační 

elektronice a nové koncepci motoru 
s pěknými 250 W je výkon přímo 
a téměř beze ztrát přenášený na 
pracovní plochu. Volnoběžné 
otáčky vibrační brusky RTS 400 

a delta brusky DTS 400 činí od 
6 000 do 12 000 ot/min. V praxi 

se tyto tři kompaktní brusky vyznačují 
těmi nejlepšími hodnotami s úběrovým 
výkonem vyšším o 25 procent (ve srov-
nání s předchozí konstrukční řadou). 
Informace o nových kompaktních brus-
kách najdete na www.festool.cz.

Kompaktní, ergonomické a lehké – s těmito silnými stránkami a četnými důmyslnými 
funkcemi nastupují nové kompaktní brusky RTS 400, DTS 400 a ETS 125 Festool 
na start a bez problémů zvládnou všechny situace, které s sebou přináší náročná 
každodenní práce

http://www.rojek.cz
http://www.festool.cz
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Na výstavní ploše s rozlohou 150 m2 se návštěvníci mohou 
těšit na představení nejnovější výrobní řady Fravol MASTER. 
Tato řada je dimenzována a konstruována pro splnění všech 
požadavků menších zakázkových výrob při minimalizaci 
nároků na dílenský prostor. Olepovačka Fravol MASTER 
je již v základní výbavě osazena předfrézovací jednotkou, 
revoluční rožkovací jednotkou Fravol SYNCRO PLUS a roz-
šiřitelná o velmi precizně provedenou cidlinovou jednotkou 
s pneu matickým odskokem včetně postřiku kluzného čistící-
ho roztoku. Pro zájemce s vyššími kapacitními či technickými 
požadavky, budeme mít připravenu olepovačku výrobní řady 
Fravol FAST.

Pro předvedení nejnovějších trendů v dělení velkoplošných 
materiálů, odpreprezentujeme zcela nový pohled převracející 
současnou klasickou koncepci řezání na formátovací kotou-
čové pile vzůru nohama. Pila Fimal Concept 350 díky in-
tegrovaným prvkům inspirovaným technologiemi nářezových 
center, značně zrychluje práci, šetří lidské zdroje, zvyšuje 
kvalitu řezu, díky dotykovému ovládacímu panelu s funkcemi 
nářezových plánů značně zjednodušuje obsluhu a v porovnání 
se standardní formátovací pilou, vzhledem k pohybu pilové 
jednotky namísto formátovacího stolu, šetří na dílně téměř 
11 m2 reálně využitelného místa.

Pro zákazníky zajímající se o technologii pro kompletaci ná-
bytku, budeme prezentovat CNC modely svrtávacích center 
Point 2 a Point K2 od společnosti Vitap. Nesporné výhody 
jejich horizontálního provedení vám budeme demonstrovat 
v praxi a to nejen během vrtání, ale zejména během obvodo-
vého ofrézovávání dílců složitějších tvarů a frézování vnitřních 
otvorů v kuse.

Jako další budou pro návštěvníky na našem stánku připravené 
poutavé prezentace jednotlivých software řešení, nástrojů 
a mnoho dalšího.

Přijďte se sami přesvědčit, že řešení máme pro každého.

Společnost BRAZ
na veletrhu 
PRAGOLIGNA

Při příležitosti 14. ročníku mezinárodního ve-
letrhu strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro 
dřevozpracující průmysl PRAGOLIGNA 2016 
vás obchodní společnost BRAZ srdečně zve 
na náš stánek do pravého křídla Průmyslového 
paláce Výstaviště v Praze Holešovicích na 
prezentaci profesionálních strojů a nástrojů 
pro truhláře a výrobce nábytku.

Braz Technologie, s.r.o.
Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

e-mail: braz@braz.cz
www.braz.cz

Fimal Concept 350  – trámcová formátovací pila s výhodami 
nářezového centra, vhodná do malých a středních provozů 
s požadavky na minimální pracovní prostor. Využívá přítlačný 
trámec pro zabezpečení maximální výkonnosti a přesnosti.
 

Fravol Master - olepovačka pro malé a středně velké truhlárny 
osazená předfrézovací jednotkou, revoluční rožkovací jednotkou 
SYNCRO PLUS, rozšiřitelná o cidlinovou jednotku 
s pneumatickým odskokem a postřiky.

Vitap Point K2 – vrtací a frézovací centrum s patentovanou 
technologií dvojitého dynamického transportu, umožňující 
i ty nejnáročnější operace frézování při jednom průchodu dílce.

Máme řešení pro každého

Fravol Fast - olepovačka hran osazená předfrézovací, 
dvoukotoučovou kapovací a rožkovací jednotkou 
rozšiřitelná o servo agregáty.

http://www.braz.cz
http://www.braz.cz
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Podtlakové odsávání: 
…šetřím a odsávám s GreMi KLIMA

Modulární systém filtračních jednotek 
GREFILT VAC je navržen pro filtraci od-
sávaného vzduchu z prašných provozů 
zpracování dřeva, dřevotřísky a podob-
ně. Filtrační jednotka je osazena hadi-
covými filtry, které odsátý vzduch přefil-
trují a odpad oddělí do sběrné komory.
K filtračním jednotkám GREFILT VAC 
je k dispozici bohaté příslušenství, kte-
ré umožňuje široké možnosti dalšího 
zpracování odsátého dřevního odpadu. 
Na vyčištění (regeneraci) filtru může být 
instalován buď systém mechanického 
oklepu vibračním motorem, systém im-
pulsů stlačeného vzduchu – pulsjet nebo 
pneumaticko-mechanická regenerace. 
Výkon systému je snadno škálovatelný 
dostavbou dalších modulů, bez zhoršo-
vání již existující investice.

Šetření elektrické energie 
je standard

Odsávací ventilátor je standardně ovlá-
daný frekvenčním měničem. Ten ovládá 
vstupní frekvenci motoru ventilátoru. Je 
potřeba si uvědomit, že už 20% snížení 
otáček motoru dokáže snížit spotřebu 
motoru o 59 % oproti nominální hodno-
tě příkonu. Citlivé nastavení frekvence 
podle aktuální potřeby odsávacího sys-
tému tak umožňuje výrazně upravit ener-
getické nároky odsávacího systému.

Jakož i šetření tepla

Zajímavou součástí sestavy filtrační jed-
notky je i klapka, automaticky reagující 
na venkovní teplotu. Zatím, co v horkých 
dnech veškerý odsátý vzduch vyfukuje 
do exteriéru, v chladném období zajistí 

zpětné vhánění vyčištěného a ohřátého 
vzduchu do interiéru dílny. Navíc velko-
kapacitní textilní vyústky zajistí jeho přiro-
zenou distribuci do prostoru, bez nepří-
jemného pocitu průvanu. Draze vytopené 
teplo si tak neodsajete „ven oknem“.

Bezpečnost je priorita

Na odlehčení při explozi prachu jsou 
specializovaným návrhovým softwarem 
přesně dimenzovavé výbušné mem-
brány. Všechny filtrační jednotky tak 
splňují požadavky normy ATEX.
K bezpečnostnímu komfortu přispívá ve 
standardní dodávce protipožární sys-
tém filtrační jednotky. Ten jednak in-
dikuje přítomnost kouře v prostoru filtru 
a jednak prostřednictvím zabudovaného 
suchovodu s rychlospojkou umožňuje 
rychlý zásah v případě požáru.

http://www.gremiklima.cz
http://www.gremiklima.cz
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PANAS spol. s r.o.
na výstavě 
PRAGOLIGNA 2016

Společnost PANAS, spol. s r.o., 
jakožto hlavní a tradiční vysta-
vovatel, představí na letošním 
ročníku výstavy PRAGOLIGNA 

široký sortiment strojů z portfolia SCM Group 
včetně novinek a pokročilých technických 
řešení vhodných pro malé i velké výrobce. Na 
výstavní ploše 250 m2 budou prezentovány 
stroje zaměřené především na zakázkovou vý-
robu s důrazem na flexibilitu a snadnou obsluhu.

ACCORD 25 FX-M
5-OSÉ NESTINGOVÉ CENTRUM
| neomezené rozfrézování 
plošného materiálu

| 5-osá obráběcí hlava
| vysoká výška 
obrobku

CYFLEX S
UNIVERZÁLNÍ CENTRUM
| vrtání, drážkování 
a frézování

| vysoký výkon
| vrtání shora 
= absolutní přesnost

STARTECH CN
FLEXIBILNÍ VRTÁNÍ
| vrtání a drážkování
| malé zástavbové rozměry
| pro flexibilní zakázkovou
výrobu

| extrémně jednoduché
ovládání

OLIMPIC K560 HP
OLEPOVÁNÍ
| plnohodnotné opracování 2 rádiusů ABS hrany R1-R2
| 2 motorový rožkovač
| plně elektronické 
nastavování

| nový typ vaničky 
„SGP“ s horním 
dávkováním

www.panas.cz

na výstavu
PRAGOLIGNA

PRAHA, 20. - 22.10.2016

POZVÁNKA

… a mnoho dalších strojů v provozu.

UNIVERZÁLNÍ CENTRUM

NOVIN
KA

NOVINKA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Novinkou bude inovovaná verze vertikálního vrtacího, dráž-
kovacího a frézovacího centra – model CYFLEX S – který 
je schopen na jedno založení provést kompletní obrobení 
díky frézovacímu elektrovřetenu a vrtací hlavě s integrovanou 
drážkovací pilkou. 
Pro menší výrobce korpusového nábytku bude určen kompakt-
ní CNC vrtací a drážkovací stroj STARTECH CN s minimálními 
zástavbovými rozměry a vynikajícím poměrem cena/výkon.
Kategorii větších CNC strojů zastoupí 5 osé portálové centrum 
ACCORD 25 FX-M s rastrovým hliníkovým stolem a možností 
opracování plošných materiálů i rozměrově větších obrobků 
až do výšky 250 mm. Hlavní pracovní jednotkou je osvědčená 
5 osá obráběcí hlava typu Prisma s mimostředným uložením 
elektromotoru vůči nástroji. Stroj lze použít jak pro nesting 
technologii tak i plynulé 5 osé obrábění.
Olepovačky hran budou zastoupeny několika modely, vět-
šina vybavena předfrézovacím agregátem. Model OLIMPIC 
K560 HP nabídne k vidění nový typ vaničky s horním nata-
vováním (typ. SGP) a plně automatické přenastavování mezi 
různými tloušťkami hran (vč. změny rádiusu R1-R2mm) řízené 
z dotykového panelu.
Tradiční stroje – prezentace kompletního sortimentu formá-
tovacích pil, kolíkovaček, spodních frézek a srovnávacích/
tloušťkovacích frézek. Z novinek se jedná např. o srovnávací 
frézku F 7 L´invincibile v novém designu, elektronickým zve-
dáním předního stolu a horním ochranným krytem SmartLifter.
Nejen výše uvedené, ale i další stroje vám rádi představíme 
a předvedeme při osobním setkání na našem stánku během 
veletrhu PRAGOLIGNA. 
Těšíme se na setkání s vámi.

Sandya 900 RRCS – širokopáso-
vá bruska se 3 pracovními agre-
gáty vhodná pro kalibraci, brou-
šení masivu, dýhy a lakovaných 
dílců díky kombinaci brusných 
válců a elektronické dělené patky
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http://www.panas.cz
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Zkracování a pokosové řezy patří k nejčastějším operacím při výrobě 
truhlářských a tesařských konstrukcí. Společnost Mafell, specialista 
v oblasti ručních zkracovacích systémů, nyní řemeslníkům nabízí 
první soupravu s řeznou hloubkou 61 mm, která umožňuje zkraco-
vat fošny až do tloušťky 60 mm. Nový zkracovací systém KSS 60 
kombinuje výkon mnohem větších ručních strojů s mimořádnou 
šikovností. K dispozici je jak v síťovém provedení, tak ve variantě 
akku s výkonnou 36V baterií. Akumulátorový systém KSS 60 36B 
je vhodný zejména pro práci na lešení nebo na střechách.

Větší řezná hloubka, vyšší výkon

Mafell nyní nabízí na trhu nejrozšířenější 
řadu jednoručních zkracovacích systé-
mů s řeznou hloubkou 82 mm (KSS 

80/370), 61 mm (KSS 60 a KSS 60 
36B), 49,5 mm (KSS 400 a KSS 400 
36B) a 40 mm (KSS 40 18M bl a KSS 

Společným rysem všech modelů je cha-
rakteristický pracovní princip a základní 
koncept jednoručních zkracovacích sys-
témů: uživatel má stroj na práci, ne práci 
pro stroj. Stále více řemeslníků oceňu-
je časový přínos a preciznost příčných 
a úhlových řezů provedených v kombina-
ci s vodicí lištou, zvláště při montážních 
pracích na stavbě.

Výkonný 1800W CUprex motor umož-
ňuje provádění příčných a pokosových 
řezů při opracovávání stavebního řeziva 
tloušťky 60 mm nebo řezání izolačních 
desek do tloušťky 60 mm. Relativně 
nízká hmotnost systému 6,1 kg (6,6 kg 
v případě KSS 60 36B) při práci na leše-
ní nebo na střechách šetří sílu a snižuje 
námahu v porovnání se stroji s většími 
hloubkami řezu.

Řezná hloubka 61 mm je rovněž vyža-
dována např. při obrábění nosných kon-
strukcí pro fasádní prvky, při stavbě rá-
mových stěn, při řezání a montáži stupnic 
a podstupnic schodišť a při zkracování 
dveří.

Se systémem KSS 60 Mafell rovněž po-
skytl řešení pro řezání vláknitých desek 
používaných pro tepelnou izolaci střech, 
stropů a stěn. S ohledem na tuto sku-
tečnost je odváděcí kanálek v krytu pily 
optimalizován pro velké objemy třísek 
z dřevovláknitých izolačních materiálů.

Stroj lze rychle a jednoduše odpojit od 
vodicí lišty stisknutím západky a používat 

Výkonný 1800W CUprex motor umožňuje provádění příčných a pokosových řezů 
při opracovávání stavebního řeziva tloušťky 60 mm

KSS 60 je první zkracovací systém s hloubkou řezu 
61 mm v nabídce Mafell

300).

http://www.mafell.com
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ho jako standardní přenosnou kotoučo-
vou pilu pro šikmé i ponorné řezy, pro 
podélné řezy či drážkování. Pro drážko-
vání může být pila opatřena paralelním 
pravítkem, vodicí kolejnicí F nebo přísav-
ným systémem Aerofix F-AF 1.

Zkracovací systém dále nabízí působi-
vou řadu praktických funkcí pro přes-
nost a rychlost při práci. Ukazatel řezu 
se automaticky přizpůsobuje sklonu 
stroje. Tím je zaručeno, že řeznou hranu 
ukazuje vždy přesně. Po uvolnění zámku 
lze rychle a spolehlivě nastavit hloubku 
řezu na jasně čitelné stupnici s jemným 
doladěním. Mají-li být provedeny opako-
vané řezy, hloubka řezu může být uzam-
čena přesně v rozmezí od 2 do 61 mm 
prostřednictvím opakovací zarážky.

Ruční kotoučová pila KSS 60 je nabíze-
na s paralelním pravítkem a je dostupná 
také v T-MAX kufru nebo v krabici. Akku 
verze KSS 60 36B obsahuje 2 ks LiIon 
baterie poskytující 94 watthodin a je do-
dávána v přenosném kufru.

Jeden pevný a jeden nastavitelný doraz na spodní straně vodicí 
lišty umožňují provádět přesné příčné a úhlové řezy

Při zkracování se vodicí lišta přitlačí dvěma dorazy k hraně 
opracovávaného kusu a poté se provede řez

Ukazatel řezu se automaticky přizpůsobuje sklonu pilového kotouče. Tím je zaru-
čeno, že řeznou hranu ukazuje vždy přesně

Kontakt:

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

http://www.mafell.com
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Distanční rozpěrky byly vyvinuty spe-
ciálně pro pokládku parket a laminá-
tových podlah. Jsou vyrobeny z odol-
ného a nárazuvzdorného polyamidu. 
Skládají se ze dvou částí: pevné a po-
hyblivé. Pohyblivá část je ovládána in-
tegrovaným červeným kolečkem a při 
jeho otáčení se vysouvá nebo zasouvá 
v rozpětí 15 mm. Pevná část je na vý-

suvné straně opatřena svislou zarážkou, 
kterou se opře o hranu parkety. Přitom 
svojí spodní plochou leží na parketě, 
takže na rozdíl od klínku nehrozí, že by 
samovolně vypadla. Výsuvný díl je na 
přední straně opatřen svislou opěrnou 
plochou, kterou se opírá o stěnu, čímž 
vymezuje vzdálenost parkety od stěny.

Tloušťka svislé zarážky pevného dílu je 
5 mm, což je zároveň minimální šířka 
distanční spáry mezi parketou a stě-
nou, kterou rozpěrka nabízí při plném 
zasunutí pohyblivého dílu. Při maximál-
ním vysunutí dosáhne vzdálenost obou 

opěrných ploch 20 mm. Přesná hodno-
ta distance v celém rozpětí 5–20 mm se 
ukazuje na milimetrové škále na horní 
ploše posuvného dílu.
Jak již bylo zmíněno, mezi hlavní výhody 
vedle rychlosti a komfortu práce patří 
to, že se při práci samovolně neuvolní. 
Další přednost spočívá v relativně velké 
opěrné ploše, která snižuje riziko otlaků 
na stěně. Po skončení práce se nemusí 
ze spáry silou vytahovat, jako je tomu 
v případě klínků, ale otočením kolečka 
se uvolní a pohodlně vytáhne.

Kontakt na vyžádání

Ve stavebnictví se přesnost počítá na centimetry. Na ně navazující profese, jako jsou např. truhláři či 
podlaháři, již ale musí pracovat s přesností na milimetry a každý z nás jistě ví, co to mnohdy obnáší. 
Například kolik klínků musí takový podlahář při pokládce parket často použít a kolik ho to stojí času, 
než založí a vyrovná první řadu vůči nerovným stěnám. Pohodlnou, přesnou a hlavně rychlou práci 
v takových situacích nabízí různé pomůcky – např. nastavitelné distanční rozpěrky.

Pro přesnější a rychlejší pokládku parket

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

Ve srovnání s klínky je práce s distančními rozpěrkami rychlejší a pohodlnější

Distanční rozpěrka poskytuje přesné vymezení spáry mezi 5 až 20 mm
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Obchodní společnost PILANA MARKET, s.r.o. Hulín zajišťuje prodej a servis nástrojů na obrábění dřeva již 23 let. V na-
bízeném sortimentu najdete: pilové kotouče, pilové listy a pásy, frézovací nástroje, stopkové nástroje, hoblovací a profilové 
nože, ruční nářadí apod. Většina nabízených produktů je od tuzemských výrobců.

Společnost PILANA MARKET, s.r.o. se neustále snaží přinášet svým zákazníkům větší komfort při nakupování. Jednou 
z nabízených služeb pro zákazníky je specializovaný internetový obchod www.pilanamarket.cz, kde si mohou zákazníci 
nakoupit z pohodlí domova a nechat si zaslat zboží na svou adresu v krátkém čase. 
Aby byl schopen pružně reagovat na požadavky zákazníků, má skladem více než 3000 ks pilových kotoučů, 1000 frézovacích 
nástrojů, 2000 ks stopkových nástrojů a další spoustu nástrojů na obrábění dřeva.

Obchod PILANA MARKET získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno 
zákazníky – Zlatou medaili.

Společnost PILANA MARKET, s.r.o. se pravidelně zúčastňuje prestižních domácích výstav Wood-TEC 
Brno, PRAGOLIGNA Praha, LIGNA Bohemia Lysá nad Labem.

Na podzim letošního roku přichází s novinkou SET pilových kotoučů na formátování lamina.
Set obsahuje hlavní pilový kotouč SK 300x3,2x30 5397 96 TFZ L HPs+
 TFZ trapézový zub na řezání lamina
 L speciální tvrdý plátek KCR 05 
 HP přísnější tolerance boční házivosti kotouče do 0,05 mm
 s přísnější tolerance obvodové házivosti kotouče do 0,05 mm
 + kotouče mají větší plátek slinutého karbidu, jenž umožňuje vícenásobné ostření
Tento hlavní pilový kotouč lze kombinovat s libovolným předřezovým kotoučem o průměru 100; 120 nebo 125 mm s upínacím 
středovým otvorem 20 mm a geometrií WZ – střídavě broušený.

V provedení HPs také nabízí pilové kotouče SK pro velkoplošné formátování lamina.

Set pilových kotoučů na formátování lamina

+
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http://www.pilanamarket.cz
http://www.pilanamarket.cz
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Výuka programů ŠPINAR – software 
a jejich zavedení do praxe

Návrhy nábytku a interiérů, příprava výrobních výkresů a dalších 
výstupů na počítači patří dnes ke standardům i u menších truhlář-
ských firem. Nákup programu je jedním z důležitých kroků v rozvoji 
technologií firem, na který je vhodné navázat postupným zaškole-
ním, individuálním nastavením programu a technickou podporou. 
Nábytkářským firmám se vyplácí vložená energie do průběžného 
školení na implementované programy pro zkvalitnění jejich práce. 

Při zavádění programů v praxi se setká-
váme i s tím, že se průběžné zaškolování 
na programy podceňuje a nevyužívá na-
plno. Důvodem jsou většinou čas a fi-
nance. Některé firmy programy využíva-
jí tak, jak se s nimi naučí pracovat na 
prvním školení. Uživatel pak umí ovládat 
programy jen částečně a mnoho dalších 
možností zůstává na pevném disku po-
čítače nebo v nedořešených detailech. 
Programy jsou nástroje, které se stále 
vyvíjí a mění velmi dynamicky. Proto je ko-
munikace mezi dodavatelem programu 
a uživatelem velmi důležitá. Forma indi-
viduálních školení nebo konzultací, kdy 
se dohodnou okruhy témat, patří mezi 
hlavní atributy postupné implementace 
a vylepšování programových nástrojů pro 
našeho zákazníka. 
Oslovili jsme některé naše referenční 
uživatele, kteří prošli základním nebo 
speciálním školením programů firmy 
ŠPINAR – software, aby nám sdělili své 
zkušenosti s jejich zaváděním do praxe. 
Pro širší spektrum názorů a zkušeností 
s uvedenou problematikou jsme záměrně 
oslovili uživatele z řad středních firem se 
zaměřením na design a atypickou výrobu: 
Truhlářství Houška, Petr Sovják Stolařství, 
KOMA Expodesign s.r.o. a také školy s vý-
ukou našich technologií: SŠ stavebních 
řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková 
organizace, SŠ nábytkářská a obchodní 
Bystřice pod Hostýnem. Děkujeme všem 
za jejich příspěvky. /Ing. Milan Špinar/

Tomáš Holeček: Můžete nám předsta-
vit firmu Truhlářství – Houška a vaše 
zkušenosti se zavedením programů 
do vaší praxe?

Vizualizace provedena v programu TurboCAD, návrh zpracovala Magdaléna Houš-
ková, DiS.

Vizualizace provedena v programu TurboCAD, archiv ŠPINAR – software

http://www.spinar.cz
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Magdaléna Houšková, DiS. (desig-
nérka, dcera majitele společnosti): 
Rodinná firma truhlářství Houška byla 
založena v roce 1994. Zabýváme se 
kompletní realizací interiérů. Našim 
zákazníkům nabízíme nejen kvalitně 
vyráběný nábytek na míru, ale také se-
dací soupravy, okenní zastínění, tapety 
a mnoho dalších doplňků. Pracujeme 
s veškerým sortimentem nabízených 
materiálů, jako je masivní dřevo, laminá-
tové desky, nástřiky (lesk-mat), ale také 
kamenné dýhy, umělý kámen, sklo, kov 
a jiné. Ve firmě zastupuji roli návrháře 
(designera). Po osobní schůzce, kde 
společně se zákazníkem probereme 
jeho požadavky a přání, vytvářím 3D vi-
zualizace. Návrhy zpracovávám v progra-
mech od firmy ŠPINAR – software. Pro 
TurboCAD s DAEXem jsem se rozhodla 
z několika důvodů. Program je komplet-
ně v českém jazyce. Školení na program 
probíhá individuálně a je přizpůsobeno 
znalostem a potřebám uživatele. V tom-
to programu pracuji již 7 let a jsem sku-
tečně velice spokojená. Několikrát jsem 
již využila jak technickou podporu, tak 
i školení, abych se zdokonalila v kvalitě 
vizualizačních výstupů. Zákazníci jsou 
podle reakcí i zpětných vazeb s výstupy 
spokojeni a na doporučení našich klien-
tů přicházejí noví s přáním nechat si na-
vrhnout a následně realizovat interiér. 

Tomáš Holeček: Můžete nám pane 
Jelene říci pár informací o firmě Petr 
Sovják Stolařství?
Jaromír Jelen (spolumajitel společ-
nosti): Za 23 let existence se naše firma 
Petr Sovják Stolařství propracovala v ob-
lasti zakázkové výroby dveří a nábytku 
až ke kompletnímu vybavení interiérů. 
Klient tak dostává sjednocený celek od 
jednoho dodavatele, každá část interiéru 
na sebe navazuje. Zaměřujeme se na 
zakázkovou výrobu. Dokážeme uspokojit 
i nejnáročnější klienty s atypickými inte-
riéry. Každý výrobek je svým způsobem 
originál. 

T.H.: Jak dlouho používáte program 
TurboCAD a DAEX? 
J.J.: Od kdy přesně máme TurboCAD 
s nadstavbou DAEX si přesně nevyba-
vuji, ale už to bude něco okolo deseti 
let. Začínali jsme na verzi 12, teď už 
je 23.

T.H.: Proč se vaše firma rozhodla pro 
software od firmy ŠPINAR – software 
a jaké byly začátky práce s tímto SW? 
J.J.: Každý chce pro svou firmu to nej-
lepší. A hlavně zvyšovat produktivitu 

s kvalitou. Proto jsme začali přemýšlet 
o 3D programu, který tak může nabíd-
nout naším zákazníkům něco navíc. 
A hlavně nám to zjednoduší práci, co se 
týče samotné výroby. Abychom se do-
stali s programovými nástroji TurboCAD 
a DAEX tam, kde jsme dnes, využili jsme 
zaškolení na tyto programy a následně 
jsme strávili nemálo hodin za počítačem 
pro zavedení technologie do praxe. Je 
třeba si uvědomit, že práce s grafikou 

je samostatný obor, proto zavedení není 
jednoduché, navíc v případě, kdy při za-
vádění musí fungovat standardní chod 
firmy. Pro nás bylo prospěšné využití 
školení u firmy ŠPINAR – software se 
školitelem z praxe, pro odladění něk-
terých detailů nastavení prostředí pro 
vizualizace. Troufám si říct, že naše vý-
sledky s technologiemi nyní už stojí za to 
a s výsledky vizualizací jsme se dostali 
na profesionální úroveň. 

Vizualizace provedena v programu TurboCAD, návrh zpracovala Pavla Pěkníková

Vizualizace provedena v programu TurboCAD, návrh zpracovala Pavla Pěkníková

http://www.spinar.cz
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T.H.: Pro jaké účely používáte program 
TurboCAD a DAEX a v čem vám nejví-
ce pomáhají?
J.J.: Programy nejvíce používáme na 
3D vizualizace. Máme i paní designér-
ku, která pro nás pracuje. U návrhů ku-
chyní je program díky knihovně využíván 
i pro kusovníky, nářezové plány a tech-
nické výkresy, což považujeme ve firmě 
za velké plus a velké usnadnění práce. 

T.H.: Můžete nám popsat náplň vaší 
práce a vaší pozici ve firmě?
J.J.: Jsem spolumajitel firmy Petr Sovják 
Stolařství. Mojí náplní práce je komuni-

kace se zákazníky, objednávání mate-
riálů, řešení technických věcí. Dříve 
jsem kreslil v programu TurboCAD, nyní 
jsem tuto práci delegoval na naši paní 
designérku, která pro nás vytváří oprav-
du kvalitní návrhy a vizualizační výstupy 
se základními podklady pro výrobu. 

T.H.: Děkuji za rozhovor.

Tomáš Holeček: Společnost KOMA 
Expodesign s.r.o. se zabývá výrobou 
atypických výstavních expozic a in-
teriérů. Mohl byste doplnit předsta-
vení vaší firmy?
Martin Mazálek (jednatel společnos-
ti): Naše firma vychází z dlouholetých 
zkušeností realizace veletržních expo-
zic, kterou se zabývá od roku 1995. 
Nabízíme komplexní realizaci expozic 
se vším, co k tomu patří. Neustále se 
snažíme o rozvoj, jak zkoumáním no-
vých výrobních technologií a materiálů, 
tak nákupem strojů a vybavení do dílny 
a pro montáž. Díky tomu jsme schopni 
realizovat složitější expozice kvalitněji 
a v kratším čase. 
T.H.: V čem vám pomáhají programy 
od společnosti ŠPINAR – software?
M.M.: S programy od firmy ŠPINAR – 
software pracujeme v naší společnosti 
delší dobu. V počátku jsme využívali 
pouze program TurboCAD pro kreslení 
výrobní dokumentace a prezentace na-
šich expozic. V dalším kroku jsme hle-
dali způsob jak geometrii nakreslených 
atypických dílů z TurboCADu jednoduše 
přenést do výroby a do programů pro 
CNC. Do firmy jsme si zakoupili CNC od 
firmy Jeřábek. Abychom vlastní progra-
mování obrábění nemuseli připravovat 
komplikovaně u CNC, začali jsme vyu-

žívat nadstavbu TurboCADu pro nábyt-
káře program DAEX IS, který nám začal 
řešit výstupy do výroby a přímo do CNC. 

T.H.: Co vás vedlo k rozhodnutí vyu-
žívat právně program DAEX IS?
M.M.: Dostali jsme řadu nabídek na ře-
šení, jak provázat kresbu s CNC strojem. 
Museli jsme zvážit řadu řešení v této ob-
lasti. CNC má vlastní řídicí systémy pra-
cující s G kódy. Tento formát dat můžete 
zadávat přímo u stroje nebo se k CNC 
nabízí různé CAM aplikace s grafickými 
editory. Uvažovali jsme o této cestě, pro-
tože nám byla doporučena dodavatelem 
stroje. Od dodavatele software DAEX 
a TurboCAD jsme dostali nabídku na 
přímý export z CAD přes postprocesor 
do CNC. Od začátku se nám líbilo ře-
šení přímého exportu dat z TurboCADu 
s nadstavbou DAEX přímo do CNC. Zde 
jsme viděli řadu výhod. Především by 
nebylo nutné přecházet a zaškolovat 
se na nový software a ušetřili bychom 
finance (nákup CAM aplikace by nebyl 
nutný). Na druhou stranu, zde bylo do-
poručené řešení od dodavatele stroje, 
kde jsme měli jistotu, že se jednalo 
o vyzkoušené řešení. Podařilo se nám 
s dodavatelem stroje dohodnout, že nás 
podpoří, pokud budeme chtít jít cestou 
přímého propojení přes TurboCAD/
DAEX. Došlo k dohodě a od výrobce 
jsme obdrželi potřebné manuály a příkla-
dy pro naprogramování postprocesoru 
pro propojení TurboCAD/DAEX s CNC 
Jeřábek. Během týdne jsme měli řešení 
od firmy ŠPINAR – software dodané. 
Další týdny jsme provedli odladění apli-
kace v rutinním provozu na konkrétních 
zakázkách. 

T.H.: Jak probíhalo vlastní nasazení 
propojení grafiky s CNC?
M.M.: Je třeba oddělit dvě věci. Vlastní 
dodávku CNC a odladění propojení 
jednotlivých typů obrábění. Když jsme 
obdrželi stroj, tak jsme se s ním sezna-
movali a ladili kalibrace a jednotlivé vy-
užívání nástrojů. Některé nástroje jsme 
dokupovali později, když jsme si více 
uvědomili, jak by byly využitelné pro naši 
výrobu. Propojení jsme řešili postupně 
dle priorit. Základní propojení pro kolmé 
vrtání a frézování jsme odladili vcelku 
rychle. Boční frézování jsme potřebovali 
řešit s kolmou hlavou a boční frézou, 
tak se tato část řešila až následně po 
dokoupení tohoto nástroje. Z praxe vy-
plynul i požadavek na definování pořadí 
frézování na straně TurboCAD/DAEX 
a podobné detaily. Tyto požadavky na 
úpravy jsme řešili průběžně dle aktuál-

Vizualizace provedena v programu TurboCAD, archiv KOMA Expodesign

Využití modulu DAEX Nesting pro opti-
malizaci umístění dílů různých tvarů na 
desku, archiv ŠPINAR – software
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ních potřeb. Pro každý typ obrábění je 
v grafické části TurboCAD/DAEX jas-
ně definovaný postup, jak návrh kresby 
jednoduše převést do kódu CNC stroje 
bez nutnosti převádění do jiných pod-
půrných programů nebo CAM. 

T.H.: Můžete nám prozradit, na jakém 
vylepšení nyní v technologiích pracu-
jete nebo o čem uvažujete v dalších 
krocích?
M.M.: Testujeme možnosti nasazení 
optimalizace pro hromadné rozmístění 
nakreslených dílů z TurboCAD/DAEX 
a jejich převodu do CNC. Jedná se 
o využití modulu DAEX Nesting, který je 
schopen optimalizovat vhodnou pozici 
umístění dílů různých tvarů na desku 
nebo více desek obráběného materiá-
lu, které mohou mít různé tvary i otvory. 
Pokud pracujete s drahým materiálem, 
tak se snažíte díly rozmístit na desku tak, 
aby vám zůstaly co největší zbytky pro 
další využití. Testovali jsme první vzorky 
a v tomto modulu vidíme úsporu ma-
teriálu i času. Nyní musíme rozmístění 
provádět manuálně. Výpočet přes modul 
Nesting je rychlejší a dá se dosáhnout 
vyšší výtěže. 

T.H.: Děkuji za rozhovor.

Spolupráce mezi vzdělavatelem Střední 
školou stavebních řemesel Brno-
Bosonohy, příspěvková organizace 
a zaměstnavatelem firmou ŠPINAR – 
software s.r.o.
Tomáš Holeček: Můžete nám říci pár 
slov o vaší škole, na které pracujete 
jako učitel, který zavádí softwarové 
technologie do výuky?
Petr Vítek, Mgr.: Naše škola vychová-
vá řemeslníky a středoškolsky vzdělané 
stavebníky, kteří u nás mohou získat od-
borné vzdělání s výučním listem nebo 
maturitou. Mezi dřevařské obory, které 
vyučujeme na naší škole, patří i obor te-
sař, truhlář, umělecký truhlář a řezbář, 
nábytkář a uměleckořemeslné zpraco-
vání dřeva. Naše škola se snaží připra-
vit studenty tak, aby zvládli svoji profesi 
na kvalitní řemeslné úrovni s vazbou na 
technologie aktuálně používané v praxi. 
Práce s CNC a programovými technolo-
giemi pro navrhování a výstupy do výroby 
v technických oborech je dnes standar-
dem. Naše škola při výuce zajišťuje tento 
standard nově zakoupeným CNC s pro-
pojením na programy TurboCAD a DAEX 
od firmy ŠPINAR – software s.r.o. Tyto 
programy již využíváme pro výuku ně-
kolik let a po zakoupení CNC jsme ve 
spolupráci s dodavatelem stroje firmou 

PANAS a firmou ŠPINAR – software 
odladili toky dat z grafiky až po CNC 
programy použitelné přímo pro import 
do programů CNC.

T.H.: Jak tyto toky dat fungují? Můžete 
nám popsat princip celého procesu?
P.V.: Pro demonstraci celého procesu 
jsme vytvořili pro studenty praktickou 
ukázku celé technologie od návrhu až 
po export dat do CNC. V době, kdy 
jsme instalovali nový stroj a ladili celé 
propojení, jsme současně řešili vyba-
vení našeho internátu novým nábytkem. 
Na této zakázce jsme v rutinním provo-
zu prošli celý proces. Ve finále se ne-
jedná o nic složitého. Jde o to, naučit 
se pracovat s grafickým programem 
TurboCAD, kde je zapotřebí umět na-
kreslit celou sestavu atypické skříně. 
Následně se k tomuto modelu přiřadí 
spoje a vrtání pomocí nadstaveb DAEX. 
Program umí připravit optimalizaci ná-
řezových plánů, zkalkulovat spotřebu 
a cenu materiálu a převést data do for-
mátu našeho CNC SCM.

T.H.: Jak je složité se vše naučit a za-
vést do praxe?
P.V.: Začátky s novými programy ne jsou 
nikdy jednoduché. Chce to svůj čas. Asi 
nejsložitější je naučit se kreslit ve 3D 
prostoru. Nedoporučoval bych samo-
studium z manuálů, informací jen kolem 
CAD aplikací je hodně. Naši učitelé ab-
solvovali kurzy zmiňovaného programu 
a máme dohodu s dodavatelem softwa-
re o průběžném doškolování novinek. 
Jakmile se zorientujete v kreslení CAD, 
tak vlastní příprava podkladů a dat do vý-
roby a stroje již není tak složitá. Výsledek 
stojí za to. Je třeba počítat s tím, že 
spuštění celého propojení a odladění ce-

Vizualizace a foto archiv Střední škola 
stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Doškolování novinek programu TurboCAD a DAEX v novém školícím centru Střední 
školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy

http://www.spinar.cz


DM 10/201628

technologie – inzerce

lého systému na straně stroje i programu 
trvá nějaký čas. V souvislosti s výukou 
technologií CAD, CNC, Nesting, 3D 
tisku a dalších aktuálních témat, které 
se prosazují v praxi, se naší škole po-
dařilo vybudovat školící centrum, kde již 
probíhají odborné kurzy i na výše uvede-
ná témata. Na kurzech spolupracujeme 
i s ostatními školami v ČR a SR a vytváří-
me propojené projekty. 

T.H.: Děkuji za rozhovor.

Tomáš Holeček: Můžete představit 
svoji firmu a SŠNO v Bystřici pod 
Hostýnem, kde působíte jako učitel 
odborných předmětů? Jak jste se 
dostal ke grafickým technologiím?
Ing. Tomáš Bílek: Mé první setkání se 
softwarem TurboCAD proběhlo v době, 
kdy jsem působil v soukromém sekto-
ru. Již tehdy mne zaujal způsob práce, 
ovládání a výstupy, které program umož-
ňoval. V době mého nástupu na SŠNO 
v Bystřici pod Hostýnem byl již program 
TurboCAD součástí výuky informačních 
technologií. 

T.H.: Jak využíváte program Turbo-
CAD na vaší škole?
T.B.: TurboCAD je zařazen do výuky 
v předmětu konstrukce nábytku. Cílem 
tohoto předmětu není naučit žáky jen 
správné konstrukci všech nábytkových 
skupin, ale také navrhnout a správně 
nakreslit výrobní dokumentaci. Žáci se 
nejprve seznámí se základní filozofií 
programu a jeho funkcemi. Poté začí-
nají kreslit jednoduché výkresy ve 2D. 
Kreslení v tomto případě jen „nahrazuje“ 
ruční kreslení s pomocí technických per. 
Po zvládnutí této základní, ovšem důleži-
té části, přecházíme do modelování ve 
3D. Samozřejmostí pak je také vytváření 
vizualizací nejen jednotlivých nábytko-
vých kusů, ale i celých interiérů. Výuce 
programu je věnováno v rámci roku téměř 
50 výukových hodin. Osobně program 
TurboCAD používám ve své sou kromé 

praxi, kde jej využívám pro kreslení výkre-
sové dokumentace pro menší firmy, ale 
také pro návrhy a vizualizace interiérů. 
Program mi dává velké možnosti ve způ-
sobu kreslení. Mohu velmi rychle a jed-
noduše nakreslit obyčejný výkres, nebo 
s použitím 3D nástrojů vytvořit realisticky 
vyhlížející vizualizaci interiéru. Díky tomu, 
že program dovede pracovat s velkým 
počtem formátů, nejsem omezen ani ve 
spolupráci s jinými grafickými systémy 
a programy CAD.

T.H.: Co se mohou studenti vaší ško-
ly při práci s programem TurboCAD 
naučit?
T.B.: Program TurboCAD umožňuje 
velkou škálu možností v kreslení a mo-
delování. Díky programu žáci získají 
větší představivost v případech, kdy je 
kreslená součást tvarově náročná. Při 
modelování ve 3D žáci čtvrtých ročníků 
již zvládají práci s programem tak, že 
dovedou vytvořit realistické vizualizace. 
Ve vazbě na tuto vizualizaci pak vytvoří 
výkresovou dokumentaci pro výrobu 
jednotlivých nábytkových celků. Pokud 
to mohu shrnout, tak po absolvování ško-
ly si do praxe odnáší téměř kompletní 
znalost programu pro kreslení výkresové 
dokumentace a tvorbu vizualizací.

T.H.: Jakou máte zkušenost s pro-
pojením programu TurboCAD a 3D 
tiskárnou?
T.B.: Díky technologickému rozvoji mo-
hou nyní návrhy a představy studentů 
nabývat reálných rozměrů, a to doslov-
ně prostřednictvím 3D tiskáren. Naše 
škola má k dispozici dvě 3D tiskárny, 
které může díky programu TurboCAD 
naplno využít. Virtuální 3D modely vy-
tvořené v TurboCADu lze jednoduchým 
způsobem přenést na tyto tiskárny a vy-
tisknout reálný 3D model. Žáci tiskárnu 
využívají pro získání skutečné představy 
o hmotě navrženého modelu. Tato tech-
nologie jim pomáhá pochopit souvislosti 
mezi 3D prostorem v počítači a skuteč-

ným prostorem prostředí. Z pedagogic-
kého hlediska se mimo jiné docílí zají-
mavého propojení „nudné“ konstrukce 
s praxí, výuka se tak stává atraktivnější. 

T.H.: Můžete nás seznámit s nějakým 
praktickým využitím 3D tisku při své 
práci ve škole nebo i mimo školu? 
T.B.: Součástí výuky na naší škole jsou 
předměty, ve kterých žáci navrhují a vy-
tvářejí výrobní dokumentaci pro reálné 
výrobky. 3D tiskárna je v tomto případě 
používána pro jejich prezentaci a případ-
né „doladění“ vzhledu a detailů. Jako pří-
klad uvedu maturitní projekt, jehož cílem 
bylo navrhnout a vytvořit kompletní doku-
mentaci na výrobu společenského stol-
ku. Návrh, konstrukční výkres a vizuali-
zace je vytvořena v programu TurboCAD. 
Po převedení dat se funkční model vy-
tiskl na 3D tiskárně. Tento stolek pak byl 
součástí dalšího projektu, díky kterému 
žáci získali první místo v hlavní kategorii 
9. ročníku soutěže „Studentské projekty 
2014/2015“. V soukromém životě pak 
jako modelář využívám 3D tisk pro vy-
tvoření atypických dílů pro RC modely 
letadel a aut. Díky této technologii mohu 
„ladit“ jednotlivé součástky do takové po-
doby, ve které bych je jinak s velkými 
obtížemi ručně vyráběl.

T.H.: Děkuji za rozhovor.

Kontakt:

ŠPINAR – software s.r.o.
Lipová 11
CZ-602 00 Brno
tel.: +420 543 236 223
e-mail: info@spinar.cz
www.spinar.cz

Ing. Tomáš Bílek s 3D tiskárnou Vytisknutý 3D model židle
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Olimpic K 360 TER1 je nový model 
olepovacího stroje od SCM Group, 
určený pro menší provozy se zakáz-
kovou výrobou, kde je kladen velký 
důraz na kvalitu olepování a rychlé 
přenastavení při změně olepovaného 
materiálu. Stroj dokáže olepovat dílce 
tl. 8–60 mm, hranu o tl. 0,3–6 mm při 
efektivní rychlosti posuvu dílce 11 m/
min. Základ stroje tvoří robustní ocelo-
vý svařenec poskytující optimální opo-
ru jednotlivých pracovních jednotek. 
Pro perfektní kvalitu a čistotu olepování 
je stroj vybaven výškově stavitelnou 
předfrézovací jednotkou složenou 
ze dvou protiběžných fréz o průměru 
100 mm.
Nanášecí jednotka je vybavena vanič-
kou na granulované lepidlo o objemu až 
1,5 kg. Rovnoměrná aplikace nánosu 
lepidla na hranu je prováděna pomo-
cí vyhřívaného válečku. Jednotku lze 
rychle vyjmout a zaměnit za jinou např. 
s jiným odstínem lepidla, dále je vy-
bavena možností nanášení PUR lepi-
del. Zaváděcí systém podávání hran je 
plně automatizován jak pro podávání 
v cívkách tak pruzích.
Vysoká přesnost a spolehlivost dvou-
motorové multifunkční kapovací 
jednotky je dosažena díky 2 ks šik-
mo uložených THK prismatických vo-
dítek s oběžnými kuličkami. Umožňuje 
rovné, šikmé, rádiusové zakončení 

konce 
hrany. 
P ř i 
o s a -
z e n í 
nástroje s rá-
diusem 1 mm umožňuje 
plnohodnotné obrobení konce hrany 
o tl. 1 mm.
Frézovací jednotka je vybavena dvěma 
vysokofrekvenčními motory o výko-
nech až 0,55 kW a osazena nástroji 
R=2 mm. Lze ji velice rychle, snad-
no a přesně přenastavit mezi slabou 
hranou 0,5 mm, silnou hranou 2 mm 
a nákližkem až 6 mm z ovládacího 
panelu. „Bezestopé“ kopírování 
zajišťují rotační kopírovací kola (hori-
zontální i vertikální).
Rožkovací jednotka (ROUND) s mož-
ností rychlého nastavení 2 pracovních 
pozic z ovládacího panelu, osazená 
nástroji R=2 mm s možností opraco-
vaní hran do tloušťky 3 mm. Rožkování 
probíhá při rychlosti 11 m/min.
Začišťovací agregáty jsou řazeny 
v technologickém sledu: rádiusová 
cidlina R=2 mm, cidlina od plochy 
a lešticí kartáče (horní a spodní). 
Maximální pracovní přesnost cidlin za-
jišťují rotační kopírovací kola (horizon-
tální i vertikální), řízení jednotek do pra-
covní pozice z ovládacího panelu. Stroj 
je možno dále vybavit antiadhezním, 

ochranným 
a čistícím postřikem. V případě po-
třeby olepování dílců po obrábění na 
CNC je možno stroj vybavit kopíro-
váním nesting.
Vedení dílců je realizováno pomocí 
segmentového pásu s vysoce adhe-
zivní pryží na povrchu, čímž je zajiště-
na maximální stabilita při vedení díl-
ce. Perfektní čistotu 2 řad gumových 
koleček horního přítlačného trámce 
zajišťuje kompletní krytování.
K maximálnímu komfortu obsluhy stroje 
přispívá ovládací panel s velkým pře-
hledným dotykovým barevným dis-
plejem (úhl. 17,5 cm). Zde je možno 
provádět jednotlivá nastavení agregátů 
a vytvoření až 60 pracovních progra-
mů. Dále se na displeji zobrazují infor-
mace o teplotě lepidla, chybová hlášení 
stroje a záznam o produkci. Aktivace 
pracovních jednotek je realizována 
elektronicky na základě informací z en-
kodéru a mikroprocesoru.
Výrobce: SCM Goup S.p.A.
Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

Olepovačka Olimpic K 360 TER1

Formátovací pila PK 320A

Další novinkou roku 2016 v sortimen-
tu společnosti ROJEK dřevoobrábě-
cí stroje je formátovací pila PK 320A 
z řady EURO 9. Konstrukce i tohoto 
stroje prošla řadou technických inova-
cí, které zvyšují jeho užitné vlastnosti. 
Již ve standardu je pila vybavena for-
mátovacím stolem lety prověřené kon-
strukce s minimálními náklady na 
údržbu, velmi přesným a tuhým 
provedením s uložením na 

kuličkách v kaleném vedení. Zárukou 
přesnosti a spolehlivosti je zavěšení pi-
lové mechaniky v robustním litinovém 
tělese s předřezem poháněným samo-
statným motorem s možností vypnutí. 
Do standardní výbavy stroje dále patří: 
kolo naklápění s indikací úhlu, prodlou-
žení litinového stolu zadní, formátova-
cí stůl CV 360 s délkou 

2000 (2600; 
2800; 3200), 
krátké úhlo-

vací pravítko 900 mm s dorazem, upí-
nač formátovacího stolu, jednosloup-
kový excentr, litinový držák podélného 
hliníkového pravítka s mikroposuvem, 
prodloužení šíře řezu 1050 mm s od-
sáváním a jeho propojením, rám s pod-
pěrným ramenem a příčným pravítkem 
s naklopenou stupnicí a dvěma dorazy. 
Výkon hlavního motoru 5,3 kW / S6 
40 % + motor předřezu 0,5 kW, max. 
průměr pilového kotouče s předřezem 
315 mm, průměr předřezového kotou-
če 120 mm. Max. výška řezu 100 mm, 
naklápění kotoučů 0°–45°. Max. šíř-
ka řezu 1050 mm (800; 1500 mm). 
Rozměry pevného stolu 955x400 mm, 
výška stolu 890 mm, rozměry podpěr-
ného rámu 1240x650 mm. Hmotnost 
stroje 515 kg.
Výrobce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a. s. 
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r. o.

Již ve standardu je pila vybavena for
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mátovacím stolem lety prověřené kon-
strukce s minimálními náklady na 
údržbu, velmi přesným a tuhým 
provedením s uložením na 

2000 (2600; 
2800; 3200), 
krátké úhlo-

mm. ochranným 

nástroje s
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plnohodnotné obrobení konce hrany 

mm.
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http://www.panas.cz
http://www.rojek.cz
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Olepovačka hran G360 rakouské spo-
lečnost FELDER KG je v kompaktní tří-
dě zajímavá především díky osvědčené 
předfrézovací jednotce: Dva nezávislé 
vysokofrekvenční motory s rychlostí 
12 000 ot./min, osazené diamantový-
mi frézami se spirálovým uspořádáním 
břitů, umožňují dosáhnout vysoké kvali-
ty opracování hran. Čisté a přesné ole-
pování hran v průmyslové kvalitě (bez 
vyštípaných okrajů) se tak s G360 
stává novým standardem. Další silnou 
stránkou nového konceptu stroje je fle-
xibilita: Přestože tento model vyžaduje 
díky své kompaktnosti pouze 2,3 m2 
podlahové plochy, nabízí dva individu-
álně vybavené otevíratelné prostory. 
Řetězový dopravník s nastavitelným 
přítlačným trámcem a podávací 
rychlostí 8 m/min zajišťuje per-
fektní držení, tichý chod a opti-
mální přenos tlaku. Přítlačná jednotka 
s dvěma přítlačnými válci je mecha-
nicky předpjatá pro konstantní přítlak 
a rychle a přesně nastavitelná (stejně 
jako ostatní pracovní agregáty) podle 
tloušťky používané olepovací pásky 

díky systému „Quick-Set“, kdy se 
ústřižek pásky vloží mezi jednotku a její 
zadní doraz, kde slouží jako distanční 
podložka. Díky tomu odpadá zdlouha-
vé přenastavování jednotek pomocí 
ručních šroubů při každé změně ole-
povacího materiálu. Podélný frézovací 
agregát umožňuje rychlé a pohodlné 
přepínání mezi plošným frézováním, 
srážením hran a radiusovým frézo-
váním.
Veškerá nastavení a seřízení lze efek-
tivně a centrálně 
spravovat pomocí 
centralizovaného 
ovládacího LCD 

panelu: 
nastavení teploty le-
pidla, automatické sní-
žení teploty, aktivace 
agregátů, počítadlo 
běžných metrů pro 

evidenci použitého materiálu, informa-
ce o údržbě a prostý text chybových 
zpráv.
Hranovací materiál o tloušťce 0,4–3 
mm je nalepen přesně a čistě na obrob-
ky s tloušťkou 10–45 mm, které jsou 
alespoň 70 mm široké a min. 210 mm 
dlouhé. Stroj lze dovybavit plošnými 
cidlinami nebo lešticí jednotkou.

Výrobce: FELDER KG
Prodejce: FELDER Group CZ s.r.o.

Olepovačka hran Felder G360

Jednou z novinek roku 2016 v sorti-
mentu společnosti ROJEK dřevoobrá-
běcí stroje je spodní frézka FSN 300 A 
z řady EURO 9. Konstrukce stroje pro-
šla řadou technických inovací, které 
zvyšují užitné vlastnosti tohoto stroje. 
Kvalitní dílenské zpracování řadí tuto 
svislou spodní frézku mezi nejlepší ve 
své třídě. Oblíbená je především mezi 
drobnými řemeslníky. Již ve standar-
du je vybavena formátovacím stolem 
s velmi přesným a tuhým uložením na 
kuličkách v kaleném vedení V-roll. 
Uložení vřetena v robustním naklápě-
cím litinovém tělese je zárukou přes-
nosti, tuhosti a spolehlivosti.
Stroj je osazen elektromotorem o vý-
konu 3,7 kW / S6 40 %. Vřeteno 
o Ø 30 mm (32; 35; 40; 50) s otáč-
kami 2500; 3500; 6000; 8000; 
10 000 ot./min má délku 130 mm, 
zdvih 140 mm a možnost naklápění 
-5° ÷ +45°. Může být osazeno nástroji 
o max. průměru nad stolem 200 mm 
a pod stolem 175 mm. Rozměry stolu 
1000x350 mm, výška stolu 897 mm. 
Rozměry podpěrného rámu 870x630 

mm. Hmotnost stroje 270 kg.
Do standardní výbavy 
frézky patří: kolo 
naklápění s indika-
cí úhlu, formátova-
cí stůl CV 310/1 m 
V-roll s pojezdem 
1295 mm, nosný 
kryt MORI s dřevě-
nými pravítky, krát-
ké úhlovací pravítko 
900 mm s dorazem, 
upínač formátovacího 
stolu – jednosloupko-
vý excentr. Jako nad-
standard na objednáv-
ku firma dále ke stroji 
nabízí: reverzaci otáček 
motoru vřetene, výměnné 
vřeteno pro stopkové nástro-
je na 10 000 ot./min., podélný vozík 
CV 310/1,6 m, rozšíření posuvného 
stolu, oboustranné boční prodloužení 
(2 ks), frézovací kryt CPS (na oblouky) 
TAPOA, čepovací kryt (pouze s koupí 
stroje včetně přípravy pro kryt), če-
pování krátkých kusů, podpěrný rám 

s úhlovacím pravítkem 
a dvěma dorazy, váleček podpěrného 
rámu, sámovací patka, přípravu pro 
podavač.
Výrobce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a. s. 
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r. o.

Spodní frézka FSN 300 A
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Sen o perfektním povrchu s vysokým 
leskem se s novým lešticím systémem 
od firmy Festool stane skutečností – 
rychleji, jednodušeji a lépe než kdykoli 
dříve. Nový přehledný lešticí systém 
obsahuje celkem tři lešticí prostředky 
a houby, které jsou pro ně speciálně 
přizpůsobené. S novým lešticím sys-
témem a jednoduchým barevným roz-
lišovacím systémem (oranžová, modrá 
a bílá) dosáhnete v několika málo kro-
cích rychle a jednoduše perfektního 
povrchu s vysokým leskem. Počínaje 
jemným brusným lešticím prostředkem 
MPA 5010 Speed Cut (oranžová barva 
představující velký brusný výkon), po 
kterém následuje brusný lešticí pros-
tředek MPA 9010 Speed Gloss (mod-
rá barva představující jemný brusný 
výkon). Pro optimální stupeň lesku 
doporučujeme lešticí prostředek pro 
vysoký lesk MPA 11010 (bílá barva 
pro mimořádně jemný brusný výkon) 
s protihologramovým efektem. O zá-
věr se postará finální čisticí prostředek 
MPA F+ ve spojení s konzervačním 
sprejem MPA SV+. Nepsané pravidlo 
říká: lešticí prostředek pro vysoký lesk 

se neobejde bez správné houby. Z to-
hoto důvodu jsou lešticí prostředky 
a houby navzájem sladěné a přizpůso-
bené pro různé požadavky při práci se 
dřevem. Tak jako u lešticího prostředku 
i zde zahajuje oranžová houba (střední 
stupeň broušení), následuje ji modrá 
houba (středně jemný stupeň brouše-
ní). Perfektního hlubokého lesku se po-
daří dosáhnout s bílou houbou (jemný 

stupeň broušení). Program doplňují 
dvě speciální houby: žlutá (s hrubou 
strukturou – pro přípravu před leště-
ním) a černá (s velmi jemnou struktu-
rou – pro odstraňování zbytků lešticích 
prostředků). Nové hou by lze obdržet 
v různým průměrech: 80, 125, 150 
a 180 mm.
Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Nový lešticí systém od firmy Festool

Firma Festool nabízí nový nabíjecí 
systém pro akumulátory. Nová rychlo-
nabíječka Airstream SCA 8 s integro-
vanou funkcí chlazení nejenže nabíjí 
nové akumulátory Airstream výrazně 
rychleji, navíc také pomocí ukazatele 
poskytuje informaci o zbývající době 
nabíjení. Také LED ukazatel integrova-
ný v akumulátoru zobrazuje – stisknu-
tím tlačítka – aktuální stav nabití.
Na stavbě se akumulátory v závislosti 
na druhu použití poměrně rychle vy-
bíjí. Protože se akumulátory při inten-
zivním používání s i l n ě 

zahřívají, musí akumulátor nejprve vy-
chladnout, než ho ve standardní nabí-
ječce lze znovu nabíjet. Pro řemeslní-
ka to znamená zbytečné a drahé 
prostoje. Nový nabíjecí systém 
Airstream – skládající se 
z kombinace rychlona-
bíječky Airstream SCA 8 
a akumulátoru Airstream 
BP 18 Li 5,2 AS – zkracu-
je dobu chladnutí, a tedy 
celého procesu nabíjení 
až o 65 %. Akumulátory 
jsou tak rychleji znovu 
připravené k použití a lze 
pracovat bez přerušování. 

Ve srovnání s dosavadní 
nabíječkou TCL 3 se firmě 

Festool podařilo zvýšit nabí-
jecí výkon dokonce 2,5krát. 
Za rychlým nabíjecím výko-
nem se skrývá důmyslný 

koncept chlazení, zcela nově 
vyvinutý firmou Festool: při na-

bíjení lithium-iontového akumulátoru 
se postranními průduchy akumulá-

toru nasává studený okolní vzduch. 
Chladicí vzduch proudí zapouzdře-
ným chladicím kanálkem a je zcela 
cíleně přiváděn k zahřátým článkům 
akumulátoru.
Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Nový nabíjecí systém Airstream s integrovanou funkcí chlazení

Festool podařilo zvýšit nabí

zahřívají, musí akumulátor nejprve vy
chladnout, než ho ve standardní nabí
ječce lze znovu nabíjet. Pro řemeslní
ka to znamená zbytečné a
prostoje. Nový nabíjecí systém 
Airstream – skládající se 

-

-
tedy 

pracovat bez přerušování. 
Ve srovnání s dosavadní 

3 se firmě 
Festool podařilo zvýšit nabí

Nový nabíjecí systém Airstream s integrovanou funkcí chlazení

zahřívají, musí akumulátor nejprve vy-
chladnout, než ho ve standardní nabí-chladnout, než ho ve standardní nabí-chladnout, než ho ve standardní nabí
ječce lze znovu nabíjet. Pro řemeslní-ječce lze znovu nabíjet. Pro řemeslní-ječce lze znovu nabíjet. Pro řemeslní
ka to znamená zbytečné a drahé 
prostoje. Nový nabíjecí systém 
Airstream – skládající se 

Ve srovnání s dosavadní 
3 se firmě 

Festool podařilo zvýšit nabí-

Nový nabíjecí systém Airstream s integrovanou funkcí chlazení

jsou tak rychleji znovu 
připravené k použití a
pracovat bez přerušování. 

Ve srovnání s dosavadní 
nabíječkou TCL

Festool podařilo zvýšit nabí

koncept chlazení, zcela nově 
vyvinutý firmou Festool: při na

bíjení lithium-iontového akumulátoru 
se postranními průduchy akumulá

zivním používání s i l n ě jsou tak rychleji znovu zivním používání s i l n ě jsou tak rychleji znovu 
připravené k použití a
pracovat bez přerušování. 

Ve srovnání s dosavadní 
nabíječkou TCL

bíjení lithium-iontového akumulátoru 
se postranními průduchy akumulá

http://www.festool.cz
http://www.festool.cz


DM 10/2016

novinky

33

Nově má firma Ostermann ve svém sortimentu také 3D 
akrylátovou hranu „Space Wave“. Díky transparentnímu 
akrylátovému povrchu lze pozorovat uvnitř hrany zvlněný 
reliéf v metalických tónech. Výsledkem je pozoruhodná 
hrana s jedinečným prostorovým efektem. I přes svůj vzhled 
je vysokolesklá akrylátová hrana „Space Wave“ jak na po-
vrchu, tak i na spodní straně hladká. Svého speciálního 3D 
efektu dosahuje díky zvlněnému reliéfu uvnitř hrany. Stejně 
jako všechny akrylátové hrany ze sortimentu firmy se dá 
rovněž hrana „Space Wave“ snadno čistit a jednoduše zpra-
covávat. Hranu nabízí v moderních dekorech „Ušlechtilá 
ocel“, „Titan“, „Bronz“ a „Stříbrná“. Hrana „Space Wave“ je 
k dispozici ve dvou rozměrech: 23x1,3 mm a 43x1,5 mm. 
Stejně jako u všech hran ze svého bohatého sortimen-
tu dodává Ostermann novou hranu „Space Wave“ rychle 
a v délce již od 1 metru.
Prodejce: Rudolf Ostermann GmbH

Space Wave – akrylátové hrany s jedinečným prostorovým efektem

Kontaktní aerosolová lepidla AG KONTAKT

Společnost IMA – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. 
je dodavatelem kašírovacích a obalovacích fólií, protita-
hových fólií, základovacích fólií, nábytkových hran, ABS 
hran a tenkého papíru. V rámci rozšíření a doplnění sor-
timentu se začala soustředit i na oblast lepidel. Nabízí 
celou škálu lepidel tavných, disperzních, kontaktních či 
PUR lepidla. Nyní představuje kontaktní aerosolová le-
pidla AG KONTAKT a AG KONTAKT+. Jedná se o vysoce 
kvalitní lepidla, která ocení každý truhlář. AG KONTAKT 
je rychle vytvrzující lepidlo s dobrou tepelnou odolností. 
Je vhodné na lepení různých materiálů, jako jsou dřevo, 
dřevotřískové desky, lepenky, podlahové krytiny, MDF 
desky, DTD desky, tvrdé plasty a různé kovy nebo plechy, 
pěny, textilie a další porézní i neporézní materiály. Tepelná 
odolnost lepidla je do 105 °C.
AG KONTAKT+ je vysoce 
výkonné lepidlo s vysokým 
podílem sušiny, díky kterému 
je možno jej použít na lepení 
všech druhů laminací nebo 
hrubších dekorativních po-
vrchů. Má vynikající pevnost 
a silný lepený spoj. Další využití 
je stejné jako u AG KONTAKT. 
Tepelná odolnost lepidla je až 
do 131 °C.
Obě lepidla firma nabízí ve 
dvou různých baleních. Jedna 
varianta je v 500ml spreji, druhá 
varianta v 17kg tlakové nádobě. 
Výhodou u obou lepidel je velmi 
jednoduchá aplikace stříkáním.
Lepidla i ostatní materiály jsou 
standardně skladem.
Výrobce: Agglu
Prodejce: IMA-materiál 
pro nábytkový průmysl s.r.o.

Hliníkový montážní profil ELEGANCE 
pro padací prahy ELLEN MATIC

Představujeme nový hliníkový montážní profil (držák) 
ELEGANCE, který je určen pro dodatečnou, bezdrážkovou 
montáž nové generace padacích těsnění spodní prahové 
části dveří ELLEN MATIC (EM). Hliníkový montážní profil 
ELEGANCE je držák, do kterého se umístí nový padací 
práh EM a jednoduše se namontuje na dveře. Je vhodný 
pro interiérové dveře dřevěné, kovové a velmi dobře se 
uplatní i pro dveře skleněné. U skleněných dveří se použije 
i ochranná lišta ELEGANCE, která ochrání spodní hranu 
dveří proti poškození a je perfektním estetickým, pohle-
dovým řešením. Profil ELEGANCE se využije především 
při tzv. dodatečné montáži již dříve namontovaných dveří, 
např. dodatečné osazení hotelových dveří, kde se vyžaduje 
vyšší zvuková izolace. Hliníkový profil ELEGANCE je stan-
dardně dodáván v délce 1000 mm a montuje se ke spodní 
hraně dveří pomocí vrutů nebo nalepením. Ochranná lišta 
Elegance se standardně dodává v délce 1030 mm a apli-
kuje se nalepením z druhé strany dveří. 
Montážní profil ELEGANCE je představován jako poslední 
produkt z nové řady padacích těsnění holandského vý-
robce Elton, kterou tvoří 3 základní typy padacích prahů 
– EM Soundproof, EM Uniproof, EM Brush (s kartáčem), 
představené v dřívějších vydáních DM. 
Výrobce: Elton B.V.   Distributor: Okentěs, spol. s r.o.

Výhodou u obou lepidel je velmi 

Lepidla i ostatní materiály jsou 

http://www.ostermann.eu
http://www.imaczech.cz
http://www.okentes.cz
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Sámovací patka

Upínací excentr

Příčné pravítko
s možností úhlování 0°- 45°

Podpěrný profil rámu

Úhlovací pravítko

Podélné pravítko
s jemným doladěním

Vrchní odsávání
(Parallelogram CPS)

Šedá litina

Ovládací kolo s indikací úhlu

Rukojeť formátovacího stolu

Přesná a tuhá aretace
pravítka při 90°

Váleček
podpěrného rámu
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Dělejte cokoliv a kdekoliv, svět akumulátorů se díky nám zvětšil na 18 V. 
V kombinaci s vysoce výkonným Li-Ion akumulátorem 5,2 Ah a bezuhlíkovým 
motorem EC-TEC jsme připraveni Vám dodat silné a přitom lehké stroje. 
Řezejte, vrtejte a šroubujte s absolutní lehkostí. A se službami SERVICE 
all-inclusive získáte balíček výhod pro registrované stroje. Očekávání Vás 
nezklame, skvělé výsledky máte na dosah. 

Excentrická bruska ETS 125 Delta bruska DTS 400 Vibrační bruska RTS 400
Vyzkoušejte další 
naše výrobky:
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Zahradní židle

Se skládací „zahradní židlí“ (garden 
chair), známou též pod dalšími názvy, 
jako „Kentucky chair“, „folding chair“ 
nebo „stick chair“, se v různých obmě-
nách, ale i v jejím klasickém provedení, 
můžeme setkávat na různých místech, 
včetně světových nábytkových veletrhů. 
Je také předmětem zájmu kutilů po ce-
lém světě, kteří si ji (díky své jednodu-
chosti) pro sebe nebo své známé vyrábí 
ve svých domácích dílnách. Oblíbená je 
zejména v Americe. Na našem trhu však 
příliš známá není. 
Její konstrukce je vytvořena z 25 dře-
věných hranolků o průřezu 33x45 mm 

různé délky a 4 ks ocelové pozinkované 
závitové tyče o průměru 4 mm a délky 
cca 800 mm.

 Sedák tvoří 6 hranolků délky 375 mm 
(A) a 2 hranolky délky 875 mm (B), 
které slouží současně jako zadní nohy

 Opěrák se skládá ze 4 hranolků délky 
787 mm (C), ze 2 hranolků délky 745 
mm (D) a 2 hranolků délky 1050 mm 
(E), které zároveň fungují jako přední 
nohy

 9 hranolků délky 228 mm (F) je pou-
žito jako spojek sedákových a zádo-
vých hranolků

Všechny hranolky jsou příčně provrtá-
ny dvojicí otvorů o průměru 5 mm pro 
spojení závitovými tyčemi. U spojek (F) 
je střed otvorů vzdálen od čel hranolků 
31 mm a rozteč mezi nimi je 166 mm. 
U všech ostatních hranolků je vzdále-
nost středu jednoho otvoru od konce 
37 mm. Jedná se o otvory, které leží 
v oblasti přední hrany sedáku a horní 

hrany opěráku. Druhé otvory jsou od 
prvních v různé vzdálenosti. Jejich roz-
teč je u hranolků A a B 263 mm a u hra-
nolků C, D, a E 588 mm.
Při montáži postupujeme následovně: 
Nejprve rozložíme vedle sebe sedadlo-
vé hranolky v pořadí A-A-B-A-A-B-A-A 
a zarovnáme je podle předních konců. 
Otvory provlékneme první závitovou 
tyč a ponecháme rovnoměrné přesa-
hy na obě strany. V tuto chvíli ji ještě 
nezakracujeme. Následně mezi sedá-
kové hranolky u zadních otvorů vložíme 
spojky F a otvory provlékneme druhou 
závitovou tyč. V dalším kroku sestavíme 
opěradlové hranolky v pořadí E-C-D-C-
C-D-C-E, zarovnáme je podle horních 
konců a otvory provlékneme třetí závi-
tovou tyč. Složené opěradlo položíme 
na sedák, mezi hranolky opěráku po-
stupně vsuneme druhé konce spojek 
a provlékneme čtvrtou závitovou tyč. 
Hranolky u horního konce opěráku stla-

Židle, křesla, sedátka
Část II – Hranolky a laťky

Pro druhou část našeho seriálu o židlích jsme vybrali tři odlišné konstrukce, které mají jeden společný 
znak – hlavní roli v jejich funkčnosti hrají dřevěné hranolky nebo laťky. V každé zde představené 
konstrukci jsou ale použity jinak a plní trochu jinou úlohu.

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

Skládací zahradní židle je vyrobena z 25 kusů dřevěných hranolků stejného 
průřezu
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číme k sobě, uchopíme oba přečnívající 
konce závitové tyče a židli postavíme. 
Židle se při tomto pohybu samovolně 
rozloží. Závitové tyče zakrátíme, na oba 
konce našroubujeme matky s podlož-
kami a zajistíme je proti poranění (např. 
plastovými či kovovými krytkami apod.). 
Jako lepší variantu můžeme použít klo-
boučkové matice. 

Židle z latěk

Zatímco předchozí výrobek si podle jed-
noduchého návodu může doma vyrobit 
každý zručný kutil, židle „Rip chair“ ně-
mecké firmy Schneiderschram již patří 
do kategorie profesionálních „designo-
vých“ výrobků. Židle je složena z jednot-
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Spojení sedáku s opěrákemŽidle „Rip chair“ s područkami a bez 
područek

http://www.aigner-werkzeuge.at
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livých latěk, mezi nimiž jsou ponechá-
ny úzké mezery, takže působí dojmem, 
jako by sedák a opěrák byl rozřezán na 
rozmítací pile (od toho název rip chair 
– rozřezaná židle). Toto žebrování má 
významný funkční efekt – dobré větrání. 
Hlavním rysem výrobku je ale pružné 
opěradlo, umožňující dynamický způ-
sob sezení.

Židle je rozebíratelná a zákazníkovi je 
dodávána v podobě jednotlivých dílců:

 Přední a zadní podnoží (dvě a dvě 
nohy spojené příčnými luby)

 Dva ocelové podélné luby
 Sedákové laťky
 Opěrákové laťky
 Karbonové tyčinky

Při montáži se nejprve sešroubuje pod-
nož, a to tak, že se k přednímu a zadnímu 
příčnému lubu pomocí vrutů přišroubují 
podélné luby zhotovené z ocelové galva-
nizované pásoviny. Na horní hraně jsou 
ocelové luby upraveny do podoby hře-
bene pro uložení sedákových latěk. Zuby 
hřebenů tvoří distanční prvky pro vyme-
zení spár mezi laťkami. Ty se na luby 
pouze nasazují bez dalšího zajišťování. 
V horní hraně zadního dřevěného lubu 
jsou vyvrtány 4 otvory, do kterých se 
vsadí karbonové tyčinky. Na ně se po-
stupně nasouvají opěradlové laťky, opa-
třené otvory, a průběžně se prokládají 
distančními podložkami. Sestavu nahoře 
uzavře horní zakončovací díl. Karbonové 
tyčinky umožňují pružný pohyb opěradla.
Program „Rip chair“ zahrnuje jak stan-
dardní židle, tak i židle s područkami. 
Područky jsou součástí jedné z opěrad-
lových latěk. Výhodou je, že loketní 
opěrky jsou součástí opěradla, takže se 
pohybují současně s ním, což zvyšuje 
komfort sezení.

Pružný sedák z masivu

V roce 2015 prezentovalo 17 němec-
kých vysokých škol v rámci veletrhu imm 
cologne 43 prototypů židlí. Jednalo se 
o směsici různých pohledů na kon-
strukční provedení židle, mezi nimiž bylo 
možné najít i několik zajímavých nápadů. 
Jedním z nich byl i způsob, jakým autor 
docílil pružení sedáku vyrobeného z ma-
sivního dřeva.
Židle byla zhotovena z masivního smrku. 
Nohy a luby z hranolků, sedák a opěrák 
ze spárovky. Zatímco opěrák byl opra-
cován do fixního tvaru vlny, pro sedák 
byla použita rovná spárovka, spojená 
s předním a oběma bočními luby. Aby 
autor docílil pružnosti sedáku, tedy 
patřičného komfortu sezení, prořezal 
desku v podélném směru (podél vláken) 
jedenácti rovnoběžnými řezy vedenými 
od zadní hrany a ukončenými několik 
centimetrů před přední hranou. Tím ce-
lou plochu rozřezal na 10 úzkých latěk. 
Přední hrana a úzká část plochy pod 
stehny zůstala pevná, zatímco zbývající 
část plochy získala pružnost a dynamič-
nost, díky níž se snadno přizpůsobí tva-
ru „zadní části těla“ sedící osoby.

Židle „Rip chair“ v rozloženém stavu

Zadní pohled na židle „Rip chair“

Prototyp židle s pružným sedákem je 
kompletně vyroben z masivního smrko-
vého dřeva
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Naši zákazníci jsou pro nás 
na prvním místě již 150 let

Naše 150. výročí se nese v duchu myšlenky, jež pochází přímo 
od Henryho Sherwina, zakladatele společnosti. V roce 1916, u příležitosti 
oslavy Zlatého padesátého výročí naší společnosti, pan Sherwin řekl:

„Jestliže něco stojí za to dělat, pak stojí za to dělat to dobře“.
Tento způsob myšlení udělal z Sherwin-Williams jednu 
z nejrespektovanějších společností na světě - a tento závazek 
nás i nadále žene vpřed. 

Sherwin-Williams je světovou špičkou ve vývoji, 
výrobě a prodeji nátěrových hmot a souvisejících produktů. 
Navštivte www.sherwin-williams.eu a dozvíte se více. 

Sherwin-Williams Czech Republic
Družstevní 56  |  594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 566 501 411  |  e-mail: info.cz@sherwin.com

http://www.sherwin-williams.eu
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Člověk míní, osud mění

„Od svých dětských let jsem tíhnul ke 
dřevu. Učení ve škole mi moc nešlo, 
zato jsem byl manuálně zručný, takže 
někdy ve třinácti letech jsem si vyrobil 
vlastní pásovou brusku, kotoučovou 
pilu, soustruh na dřevo a jednoduchou 
srovnávačku. Když jsem se měl v 9. tří-
dě rozhod nout pro budoucí povolání, 
tak i přes svoji lásku ke dřevu jsem kvůli 
prospěchu zvolil strojního zámečníka. 
Důvodem bylo i to, že učiliště bylo 
v místě. Měli jsme totiž doma hospo-
dářství a kdybych se učil truhlářem, 
musel bych jinam a být na internátě,“ 
vrací se Luboš Karásek ve vzpomín-
kách do svých dětských let. Profesi, 
které se vyučil, ale nikdy nevykonával. 
Osud mu jeho profesní dráhu nastavil 
jiným směrem.
„V osmdesátých letech, jak si mnozí 
z nás pamatují, byla povinná dvouletá 
základní vojenská služba. Mě se samo-
zřejmě na dva roky na vojnu nechtělo, 
a tak jsem hledal cesty, jak se jí vy hnout. 
Jednou z možností, jak toho docílit, bylo 
dát se k policii (tehdy ještě Sbor národ-
ní bezpečnosti). Nabízela se tam totiž 
možnost strávit na vojně pouhých pět 
měsíců. Hned po vyučení jsem tedy 
odešel k policii do Prahy. Udělal jsem si 
tam střední školu a u policie jsem zůstal 
až do roku 1992,“ líčí další etapu své 
profesní kariéry dnešní majitel úspěš-
né firmy s 20 zaměstnanci a s produkcí 
zhruba 50 kuchyní měsíčně.

Jak se plní dětské sny 
aneb Policajt nebo truhlář

Firmu Luboš Karásek – výroba nábytku z Jemnice, známou zejména jako výrobce kuchyní a vestav-
ných skříní, založil Luboš Karásek v roce 1990 ve svých 26 letech. Začínal v Praze s výrobou kon-
ferenčních a odkládacích stolků, později přesídlil do Zbraslavic, aby nakonec zakotvil ve své rodné 
Jemnici. K tomuto cíli se ale musel prošlapat v naší branži poněkud neobvyklou profesní cestičkou.

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

Luboš Karásek je vyučený strojní zámečník. Od roku 1990 se ale živí výrobou ná-
bytku a již 13 let se specializuje na kuchyně a vestavné skříně

V Jemnici, na pozemku o rozloze asi 10 000 m2, buduje Luboš Karásek areál, kde 
kromě stávajících výrobních a skladovacích prostor bude také designové centrum 
s bytovou jednotkou
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Od policie k nábytku

Láska ke dřevu ho ale neopustila ani 
v uniformě. Dřevo však měl jen jako 
svého koníčka. Svůj dětský sen – stát 
se truhlářem – si splnil až po roce 
1989, kdy využil možnosti začít podni-
kat při zaměstnání. „V Praze jsem měl 
spoustu volného času, protože jsem 
sloužil 24hodinové směny, po kterých 
následovaly tři dny volna,“ říká Luboš 
Karásek a pokračuje: „Bydlel jsem na 
bytě v paneláku, kde jsem měl ve skle-
pě v jedné nevyužívané místnosti malou 
dílnu. Podle nějakého nábytkového ka-
talogu jsem si vyrobil v té době moderní 
stolečky s plochou z obkladaček. U nás 
je viděli známí a musel jsem jim je vyrobit 
také. Další pak jejich známým atd. To byl 
můj první sortiment. Jejich výroba ale 
probíhala doslova na koleně. U rodičů 
v Jemnici jsem si na strojích, které jsem 
si vyrobil ještě na základní škole, zhoto-
vil jednotlivé dílce a ve své pražské dílně 
jsem je montoval dohromady. Když ale 
zájem o ně rostl, řekl jsem si, že bych je 
mohl nabídnout do obchodní sítě. Zašel 
jsem do DBK (Dům bytové kultury), uká-

zal jsem jim několik vzorků, a protože 
v té době (1990–91) na trhu nic nebylo 
a prodalo se téměř všechno, hned si 
je u mě objednali a s kamarádem jsme 
pak měsíc od rána do večera pracovali 
na zakázce. Když jsme jim přivezli plnou 
Avii stolků, tak druhý den volali, že už 
je prodali a že jim máme přivézt další. 
A tak začalo mé skutečné podnikání.“

Z Prahy do Zbraslavic

Život v pražském panelákovém bytě byl 
pro „venkovského kluka z Vysočiny“ 
ubíjející, nehledě na to, že ve sklepní 
dílně nemohl provozovat plnohodnot-
nou truhlářskou živnost. Za peníze, 
které za dva roky vydělal na stolcích, si 
ve Zbraslavicích (u Zruče nad Sázavou)  

Několik pohledů do současného kuchyňského studia v Jemnici

Realizace kuchyně v soukromém bytě
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kou pil rozestavěný rodinný domek, který 
dostavěl a ve sklepě si zbudoval skuteč-
nou truhlářskou dílnu s profesionálním 
zařízením. Jelikož ale zájem o stolky 
pozvolna opadal, přešel postupně na 
výrobu zakázkového nábytku a lůžek. 
Inspirací mu byla návštěva firmy, kde 
vyráběli válendy s úložným prostorem. 
„Zjistil jsem, že po truhlářské stránce se 
jedná o velmi jednoduchou konstrukci. 
Horší to bylo s lehací plochou. To jsem 
ale také vyřešil. Moje maminka byla zruč-
ná švadlena. Svěřil jsem se jí s myšlen-
kou začít vyrábět postele a ona nebyla 
proti. A tak jsme rozjeli jejich výrobu ve 
velkém. Prodávali jsme je pouze přes 
inzeráty v Annonci. Vyráběli jsme je asi 
5 let a za peníze, které jsem na nich vy-
dělal, jsem naproti přes silnici koupil po-
zemek a postavil novou truhlářskou dílnu 
s plochou 500 m2. Tam jsem zaměstnal 
své první zaměstnance a za zhruba mi-
lion korun koupil první olepovačku hran,“ 
vzpomíná dál Luboš Karásek na období 
kolem roku 1998. Následující rok si poří-

dili první CNC vrtací a obráběcí centrum, 
počítačem řízenou velkoplošnou pilu 
a rozšířili tým asi na 10 zaměstnanců. 
V té době vyráběli hlavně ložnice a dět-
ský nábytek, což mělo logickou návaz-
nost na předchozí výrobu lůžek.

Ze Zbraslavic do Jemnice

Kořeny ho ale stále táhly zpět na Moravu. 
„Já jsem vždycky tvrdil, že se sem jednou 
vrátím – ale jako milionář. To se mi splnilo 
až na počátku nového tisíciletí. V Jemnici 
jsem koupil pozemek o rozloze 4000 m2 
a s pomocí úvěrů ve výši asi 25 mil. Kč 
jsem postavil zcela novou provozovnu 
– která má v současné době výrobní 
a skladovací plochy 2500 m2 včetně 
kuchyňského studia – a vybavil jsem ji 
v té době nejmodernějšími technologie-
mi na zpracování plošných materiálů,“ 
pokračuje L. Karásek. 
Nějaký čas provozoval obě provozov-
ny, vzdálené od sebe 130 km, avšak 
neustálé dojíždění bylo vyčerpávající, 

a tak po zdravotních problémech, kte-
ré u něho ve čtyřiceti letech propukly 
v důsledku přepracovanosti a nahro-
maděných stresů, se rozhodl zvolnit 
tempo. Provoz ve Zbraslavicích nejdříve 
pronajmul a později prodal.

Od ložnic ke kuchyním…

V nové provozovně a s novou technolo-
gií firma přešla i na nový sortiment – ku-
chyně a vestavné skříně. Trh s ložnicemi 
a dětskými pokoji totiž začal devalvovat 
dovoz levného nábytku z Polska. Udržet 
si konkurenceschopnost bylo možné 
pouze přechodem na náročnější výrob-
ky s vyšší přidanou hodnotou, spojené 
s montáží apod. Tento krok firmě opět 
vyšel. „Hodně dopředu nás posunulo 
hlavně to, že jsme si v roce 2006 pořídili 
kompletní technologii na výrobu foliova-
ných dvířek, tj. vakuový lis, což většina 
naší konkurence neměla,“ doplňuje 
Luboš Karásek a pokračuje: „Tím jsme 
se zbavili závislosti na dodavatelích. V té 

Kuchyňské studio ve Znojmě

K základnímu technologickému vybavení firmy patří nářezové centrum, olepovačka hran a dvě CNC obráběcí centra
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době, kdy foliovaná dvířka zaznamená-
vala obrovský boom, měli všichni jejich 
výrobci spoustu práce, tudíž dlouhé 
dodací termíny a velmi drahé atypické 
rozměry. Vlastní vakuový lis nám jednak 
zkrátil dodací lhůty, výrazně zvýšil výrob-
ní flexibilitu, ale také zlepšil ekonomiku, 
protože zisk, který dříve zůstával výrob-
cům dvířek, dnes zůstává nám. A hlavně 
si můžeme vyrobit dvířka v jakýchkoliv 
rozměrech a tvarovém provedení, mů-
žeme si vybírat fólie, které se nám zdají 
být zajímavé a dobře prodejné, a to pří-
mo u jejich výrobců.“
Přestože kuchyně s foliovanými čelní-
mi plochami jsou v současné době na 
ústupu, stále tvoří polovinu prodeje firmy. 
Nárůst naopak podle Luboše Karáska 
zaznamenávají kuchyně s lakovanými 
čelními plochami, jejichž podíl tvoří 30 % 
prodeje. Díky zdokonalení povrchu lami-
novaných desek s věrným napodobením 
dezénu dřeva a jiných dekorů roste zá-
jem i o toto provedení (20 %). Na tento 
trend firma v blízké budoucnosti hodlá 
reagovat pořízením vlastní lakovny (zatím 
si dvířka nechává lakovat) a nové olepo-
vací linky s PU technologií. Slibuje si od 
ní jednak zvýšení kvality v oblasti kuchyní 
a jednak rozšíření sortimentu o koupel-
nový nábytek, který v současné době 
některým zákazníkům již vyrábí.

…a k vlastní obchodní síti

Významným milníkem ve vývoji firmy bylo 
vybudování vlastní sítě kuchyňských stu-
dií s cílem snížit závislost na smluvních 
prodejcích respektive eliminovat počet 
dlužníků. V roce 2006 koupili nebyto-
vý prostor ve Znojmě, kde vybudovali 
své druhé kuchyňské studio (první již 
bylo v Jemnici). Rok nato otevřeli tře-

tí kuchyňské studio v Jihlavě a v roce 
2008 čtvrté v Brně. Přes vlastní prodej-
ny dnes prodávají zhruba 70 % veškeré 
svojí produkce. Zbývajících 30 % prodají 
přes 6 dalších smluvních prodejců. „Tím, 
že máme vlastní prodejní síť, dodáváme 
přímo koncovým zákazníkům, prodává-
me za lepší ceny a nemáme problém 
s dlužníky,“ potvrzuje L. Karásek.
Veškerou svoji produkci prodají na čes-
kém trhu, hlavně ve svém regionu, to 
je Vysočina a Znojemsko. Svůj prodej 
přitom na rozdíl od většiny konkurence 
nepodporují žádnou reklamou, a to ani 
lokální. „Naší nejlepší a zároveň jedinou 
reklamou jsou reference a spokojení 
zákazníci,“ říká Luboš Karásek a dodá-
vá, že u kuchyní střední kategorie jsou 
cenově zhruba srovnatelní s konkuren-
cí, ale u nábytku vyšší cenové kategorie 
jsou zpravidla levnější. (Průměrná cena 
kuchyně bez spotřebičů se pohybu-

je v rozmezí 50–120 tis. Kč, přičemž 
nejdražší jsou lakované kuchyně – cca 
o 30 % oproti foliovaným.) Zároveň ale 
zdůrazňuje, že nižší cena rozhodně ne-
znamená i nižší kvalitu: „Samozřejmě, 
všichni podnikáme pro peníze. Já ale za-
stávám názor, že není nutné na zakázce 
vydělat co nejvíc na úkor kvality. Raději 
dám zákazníkovi kvalitnější kování nebo 
hranu za cenu menšího zisku, než abych 
musel později řešit reklamace. To je také 
jeden z důvodů, proč si pořizujeme PU 
technologii na olepování hran. Pro mě 
je nejdůležitější, aby byl zákazník spo-
kojený, protože jen spokojený zákazník 
je pro nás dobrou referencí.“

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Luboš Karásek – výroba 
nábytku
Místo: Jemnice
Rok založení: 1990
Počet zaměstnanců: 20
Obrat: 35 mil. Kč
Web: www.kuchyne-karasek.cz

Jemnice ●

Před deseti lety si pořídili vakuový lis na olepování tvarovaných 
dvířek dekorační fólií

Ve firmě zkompletují a vyexpedují průměrně dvě zakázky denně

Veškeré odřezky z DTD, MDF a dalších 
aglomerovaných materiálů firma rozdrtí 
a v podobě štěpky a pilin stopí ve vlast-
ním automatickém teplovodním kotli 
s vysokoteplotním spalováním
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Z truhláře během jedné 
sezóny tesař

S rukodělnou činností společnosti ARS 
TIGNARIA se návštěvníci našich hradů, 
zámků či jiných památkově chráněných 
objektů potkávají, navzdory jejímu zalo-
žení v roce 1999, již více jak dvě dese-
tiletí. A to prostřednictvím jejího zakla-
datele Petra Růžičky, absolventa SUPŠ 
na pražském Žižkově se zaměřením na 
oblast tvorby interiéru a užitného umění, 
který se tesařině, k níž se dostal jak říká 
čirou náhodou, věnuje již od roku 1990. 
„Kolem roku 1980 jsem se rozhodl opus-

tit svoji tehdejší profesi a začal jsem pra-
covat v jisté firmě jako noční vrátný. Díky 
tomu jsem tehdy coby člen horolezecké-
ho oddílu mohl legálně dělat to, co mě 
bavilo nejvíc – různé příležitostné výškové 
práce. V souvislosti s tímto výdělečným 
koníčkem mě pak na jaře 1990 požádala 
parta kamarádů klempířů, opravujících 
na jistém kostele věžní kopuli, jestli bych 
si zde netroufnul vyměnit jeden shni-
lý trám. Po odstranění staré plechové 
krytiny se však ukázalo, že bude třeba 
vyměnit takřka celou konstrukci. To jsem 
se ale dozvěděl až po tom, když jsem 
účast na této zakázce slíbil a kdy jsem 
již nemohl nebo přesněji řečeno nechtěl 
z ní takříkajíc vycouvat, s ohledem na to, 
jak místní lidé těžce sháněli na opravu 
prostředky. Nakonec to pro mě byla velká 
existencionální zkušenost, která ze mě 
coby truhláře udělala během jedné se-
zóny tesaře,“ vzpomíná dvaašedesátiletý 

Petr Růžička na své profesní začátky, kdy 
ještě při své práci využíval řezané trámy, 
jejichž délku a potřebné spoje v hrubých 
rozměrech upravoval motorovou pilou 
a dolaďoval pomocí běžně dostupných 
tesařských dlát.

Něco sešroubovat není 
náplní Benátské charty

K dřevěným konstrukcím z ručně tesa-
ných trámů jej postupem času přivedla 
potřeba jeho živnostenské praxe, kon-
krétně pak v roce 1994 oprava střechy 
městské věže v jihočeských Slavonicích. 
„Její konstrukce byla sice navržena z ře-
zaných trámů, ale mimo jiné vyžadovala 
i zhotovení osmiboké kónické hrotnice, 
s níž si tehdy nikdo ze zúčastněných 
neuměl poradit. Nakonec jsme dospěli 
k tomu, že nejjednodušší bude ji vytesat, 
čehož jsem se díky zprostředkovaným 

Kulturním dědictvím nejsou jen stavby, 
ale i původní postupy jejich budování

Mnozí z těch, kdo letos zavítali do západočeských Plasů navštívit tamní Centrum stavitelského dědictví 
(viz DM 6/2016) a nebo na jihočeský hrad Rožmberk s právě rekonstruovanou věží Jakobínkou, 
mohli sledovat výrobu středověkých stavebních mechanismů či s jejich pomocí stavěné klasické 
dřevěné lešení. O tento nevšední zážitek se jim postarala pražská stavební huť ARS TIGNARIA ve-
dená tesařským mistrem Petrem Růžičkou, která při opravách našich kulturních památek uplatňuje 
výhradně dobovou, nezřídka i středověkou technologii včetně ručního opracování všech použitých 
prvků. A to ve spolupráci jak se zkušenými, tak i budoucími tesaři a Národním památkovým ústavem 
(NPÚ) se společným cílem naplňovat tzv. Benátskou chartu.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor, Bc. Ladislav Kubias, Mgr. Jiří 

Sobek a archiv P. Růžičky

Odrazovým můstkem k současné činnosti Jiřího Růžičky byl nový most na Krakovci stavěný středověkou technologií jako 
náhrada původního mostu
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informacím a staré vypůjčené sekeře ujal 
já tzv. metodou pokus – omyl. Nicméně 
na této zakázce jsem se tzv. chytil. O rok 
později (1995) se mně totiž podařilo zís-
kat velkou zakázku tesaných trámů na 
kompletní opravu kostelního krovu a od 
té doby se snažím jiné konstrukční prvky 
než tesané nebo ručně řezané nepou-
žívat,“ říká tesař, který se poté rozhodl 
svoji další činnost nasměrovat cestou 
vytyčenou tzv. Benátskou chartou. Jde 
o mezinárodní listinu stanovující pravidla 
pro konzervaci a restaurování památek 
a sídel, schválenou v roce 1964 za účasti 
tehdejšího Československa v Benátkách 
na II. Mezinárodním kongresu architektů 
a techniků historických památek. „V této 
listině jednoznačně stojí, že pokud je to 
možné, mají se památky opravovat pů-
vodní dobovou technologií. A teprve až 
poté, když to možné není, může se pou-
žít nějaká náhradní technologie. Moji zá-
sadou však je nikdy nemíchat staré pra-
covní postupy s novými, neboť se ztotož-
ňuji s názorem některých zástupců NPÚ, 
že jako kulturní dědictví by neměly být 
vnímány jen samotné stavby, ale i způso-
by, jakými se o ně lidé v minulosti starali 
a jak je stavěli,“ konstatuje Jiří Růžička, 
který s přibývajícími zkušenostmi začal 
ve svých zakázkách mimo samotného 
tesání uplatňovat i komplexní historické 
stavební technologie. Ty začínají např. ve 
středověku uplatňovanou ochranou dře-
va před rychlým vysycháním a praskáním 
formou zahrabání do hnoje a končí mon-
táží s pomocí replik různých historických 
mechanismů.

Od zkušených tesařských 
mistrů na Krakovci…

Koncem devadesátých let minulého sto-
letí se v činnosti P. Růžičky respektive 
v jeho tehdy již existující společnosti ARS 

TIGNARIA tzv. „našli“ i další tesaři z růz-
ných koutů republiky, kteří se začali pří-
mo podílet a stále se podílí na některých 
jeho zakázkách. První příležitosti se jim 
dostalo při novostavbě mostu u zříceniny 
středověkého hradu Krakovec, dokon-
čeného v květnu 2005 jako náhrada pů-
vodního mostu z roku 1384, který po cel-
kovém vyhoření hradu v roce 1783 nebyl 
stejně jako ostatní dřevěné části nikdy 
opraven. Nový most byl výsledkem více 
jak pětiletého projektu „ARS TIGNARIA 
REDIVIVA“, jehož zadavatelem byl Státní 
hrad Křivoklát a NPÚ v Praze. Firma ARS 
TIGNARIA jej realizovala ve spolupráci 
s pražským projektantem Ing. Vítem 
Mlázovským, který pro navržení mostní 
konstrukce využil středověký konstrukční 
princip husté trojúhelníkové sítě prosto-
rově provázaných prvků (z dřevin dub 
a akát) se základním spojením na rybinu, 
zajištěnou dubovým kolíkem. Podstatou 
projektu podle jednatele totiž nebylo vy-
tvořit přesnou kopii původního mostu, 
ale zhotovit ho středověkou metodou 
s cílem zachránit a udržet jednu z nej-
starších lidských dovedností – práce se 
sekerou, která se nemalou měrou podí-
lela na tvořivém myšlení lidstva. 
„Našim cílem bylo a stále je prohlubo-
vat si teoretické znalosti o aplikování te-
sařské technologie v období středověku 
v Evropě a na jejich základě podpořit její 
používání v praxi. Tradiční způsob úpravy 
dřeva tesáním je totiž podle našeho ná-
zoru v mnoha oblastech nezastupitelný 
i při současném vysokém stupni vědec-
kotechnického rozvoje. Kromě toho 
jsme předpokládali, že výsledky projek-
tu nejen pozitivně ovlivní oblast výzkumu 
a péče o historické dřevěné stavby, ale 
že i veřejně zhotovovaná stavba podnítí 
veřejnost k hlubšímu zájmu o své kultur-
ní kořeny,“ říká mistr tesař k projektu, 
jehož některé realizační etapy byly pro-

to záměrně situovány do letního období 
a do míst s velkým pohybem turistů. To 
se týkalo hlavně přípravy konstrukčního 
materiálu, která probíhala na nádvoří 
hradu Křivoklát, kde bylo otesáno více 
než 900 metrů plochy a zhotoveno cca 
400 spojů za použití replik historické-
ho nářadí, a to především seker, jako 
jsou velké bradatice, širočiny či brada-
tice lícovky. Stejně tak ručně se řezaly 
i mostovky, pomocí dvojmužné pily tzv. 
ušatky, kterou lze denně nařezat až 24 
metrů fošen. Výsledkem tohoto snažení 
se stal 25 metrů dlouhý, 2,6 metrů široký 
a přibližně 7 metrů vysoký most s nos-
ností šest tun. Je postaven bez použití 
jediného hřebíku a jeho jednotlivé prvky 
včetně spojů jsou otesány a uloženy tak, 

10 let starý jeřáb coby hlavní exponát výstavy „Civitas Carolina“ prošel letos v Plasích kompletní opravou včetně výměny 
kovaných zpevňovacích prvků

Rukodělným způsobem byl v roce 2006 
zhotoven i středověký šlapací jeřáb vy-
užitý při opravách hradů Točník a Kost
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aby celá konstrukce byla dokonale od-
vodnitelná a v případě poškození mohl 
být každý prvek jednoduše demontován 
a nahrazen novým bez nutnosti rozebrání 
celé konstrukce. Její sestavení bylo pro-
vedeno pomocí speciálně vyrobeného 
jeřábu, který byl zhotoven rovněž z ručně 
opracovaných prvků a jehož původ je 
až v antice.

…přes Pražský hrad, 
Točník, Kost a Plasy…

Po tomto projektu, který se stal pro firmu 
pomyslným odrazovým můstkem v její 
současné činnosti, se jeho autoři kon-
cem února 2006 přesunuli na Pražský 
hrad, kde pod jejich rukama (z iniciativy 
Správy Pražského hradu a Národního 
technického muzea) vznikala replika 
středověkého šlapacího jeřábu (s vy-
ložením ramene v rozmezí 2,9–4,7 m 
a nosností 700 kg), stavěného tradič-
ní technologií podle iluminace v Bibli 

Václava IV. Po dokončení byl jeřáb ná-
sledně téhož roku prezentován jako ak-
tivní exponát na výstavě „Karel IV. – císař 
z Boží milosti“ a v dalších letech byl fir-
mou ARS TIGNARIA využitý při opravách 
střešních konstrukcí na hradech Točník 
a Kost. V první polovině letošního roku 
byl opět veřejně k vidění, byť v rozebra-
ném stavu, v areálu hospodářské dvora 
v úvodu již zmíněném CSD Plasy, kde byl 
opravován pro potřeby právě probíhající 
pražské výstavy „Civitas Carolina aneb 
stavitelství doby Karla IV.“. Spolu s tou-
to opravou zde tesaři pro tutéž výstavu 
zhotovovali konstrukční prvky gotické-
ho beranidla pro zatloukání základových 
kůlů a také veškeré díly pro další funkční 
repliku středověkého jeřábu, tentokrát 
velkého portálového (otočného) z dře-
vin smrk, dub a akát v celkovém objemu 
cca 90 m3. Tento jeřáb bude použit pro 
další významný firemní projekt – restau-
rování středověké věže (kamenné hlás-
ky) Jakobínka na hradě Rožmberk nad 

Vltavou. Při jeho navrhování a násled-
ném zhotovení se tesař Růžička nechal 
inspirovat kresbami a plány z tzv. Codexu 
Atlanticus Leonarda da Vinciho s tím, 
že podobný jeřáb byl pravděpodobně 
počátkem 16. století použit právě pro 
vytvoření jehlancové helmice zmíněné 
věže. 
„Pro posun tzv. ‚kočky‘ směrem dopře-
du a dozadu byl poprvé použit šroubo-
vý pojezd ovládaný paprskovým kolem 
prostřednictvím závitové tyče s velkým 
závitem. Lano je podobně jakou u vět-
šiny tehdejších jeřábů navíjeno pomocí 
pochozího kola. Při smontování, které 
proběhne počátkem příštího roku, bude 
tento cca 14 m dlouhý a 7 m vysoký 
stroj instalován v úrovni helmice věže, 
tj. přibližně ve výšce 50 m,“ upřesňuje 
tesař s tím, že instalace bude provedena 
na středověkém lešení, u jehož základo-
vých prahů byly kůly ukotveny do země 
rovněž původním způsobem pomocí 
historického beranidla.

V Plasích byly Petrem Růžičkou a jeho kolegy vytvořeny i veškeré tesané a spoji opatřené konstrukční prvky…

…pro funkční repliky gotického beranidla a středověkého portálového jeřábu

DM 10/2016
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…až k tesařským adeptům 
na Jakobínce

„Na zhotovení lešení, které kolem věže 
vyrostlo již letos v období od května do 
poloviny července, se spolu se zkušený-
mi tesaři podílela v rámci odborné praxe 
také šestice žáků 2. a 3. ročníku učební-
ho oboru tesař ze SŠ řemeslné Jaroměř, 
vedená mistrem odborného výcviku Bc. 
Ladislavem Kubiasem. Přes evropský 
program ERASMUS s nimi pracovalo 
i osm jejich stejně starých kolegů z fran-
couzského města Mont Sait Ariman, kteří 
se společně učili nejen základům tesání, 
ale také sami ručně řezali fošny, vyráběli 
spojovací kolíky, pomáhali při manipulaci 
s vrátkem vytahujícím lešeňové vazby do 
požadované výšky apod. 
„Zaučovat mladé adepty mě sice stojí 
určitý čas a tím i peníze, ale vědomí, že 
i u nás existuje škola s ‚osvíceným‘ mis-
trem, který má snahu naučit své žáky 
i něco víc než jen ‚běžnou‘ tesařinu, za 
to určitě stojí,“ konstatuje Jiří Růžička 
s tím, že ačkoliv jsou opravy památek 
středověkým způsobem ve srovnání 
s moderní technikou časově mnohem 
delší, přesto má jeho firma stále dosta-
tek práce bez toho, že by ji sám musel 
vyhledávat či prezentovat na webových 
stránkách, které pro velkou vytíženost 
nestačil aktualizovat a proto je raději zru-
šil. Mezi hlavní faktory tohoto pro někoho 
možná nepochopitelného jevu patří i to, 
že moderní technika by se mnohdy do 
opravovaného objektu buď vůbec ne-
dostala a nebo by její přítomnost mohla 
natolik narušit celkový dojem z prohlídky, 
že by se mu mnozí návštěvníci možná 
i vyhnuli. Použití dobových mechanismů 
a původní technologie oprav, které jsou 
zpravidla patřičně medializovány, jsou 
pro návštěvníky dalším zajímavým expo-

nátem či prohlídkovou trasou a naopak 
daný objekt v jejich očích ještě více za-
traktivní. Ten či onen historický mecha-
nismus může navíc na místě zůstat i po 
dokončení oprav nebo být investorem 
(nejčastěji NPÚ) použit na jiném objektu 
a v konečném zúčtování pak takto prová-
děná oprava pro něj vyjde levněji, než při 
použití běžných prostředků. Důkazem 
toho je např. výše zmíněné středověké 
lešení, po kterém mohli zájemci letos 
v létě po bezmála sedmdesáti letech vy-
stoupat až k ochozu Jakobínky, kde se 
jim kromě výhledu na Rožmberk a okolí 
dostalo i podrobných informací o její 
historii a postupech právě probíhající 
rekonstrukce. A to v rámci speciálních 
komentovaných prohlídek, o které byl 
i přes nemalé vstupné (300 Kč, aby se 
dostalo především na skutečné zájemce 
o stavební historii) značný zájem.

Pro instalaci jeřábu vyrostlo kolem rožmberské Jakobínky cca 50 m vysoké středověké lešení

Také při montáži lešení byly jako obvykle 
použity různé středověké mechanismy

Na tvorbě lešeňových prvků se podíleli 
tesařští učni ze SŠ řemeslné Jaroměř 
a francouzského Mont Sait Ariman

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: ARS TIGNARIA, spol. s r.o.
Místo: Praha
Rok založení: 1999
Počet zaměstnanců: 3
Email: faber.tignarius@c-box.cz

● Praha
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Na dni otvorených dverí Démos trade v Nitre bolo tento krát 
poriadne horúco. Bol dejiskom kuchárskej show Vojta Artza, 
rezbárskeho masakra, kedy muž s motorovou pílou priamo pred 
očami návštevníkov vyrezával zo surového dreva sochy. Stánky 
vystavovateľov sa hemžili ľuďmi a umelecká maliarka maľovala 
telo krásnej modelky logom a farbami Démos trade. Jednoducho 
kopec zábavy, kontaktov, produktových noviniek a výhier. Prežite 
s nami ešte raz horúci septembrový deň, z ktorého návštevníci 
odchádzali plní dojmov. 

Inšpirujte sa u nás

Dni otvorených dverí v Démos trade sa 
stali už tradíciou, na ktorú sa zákazníci 
vždy tešia. „Sú to chvíle, kedy všetci od-
ložíme formálny odstup a bavíme sa na 
priateľskej úrovni,“ hovorí organizátor 
podujatia Miroslav Dobias, špecialista 
na marketing pre SR. Práve to je jeden 
z hlavných dôvodov, prečo Démos tra-
de začal dni otvorených dverí organizo-
vať. Priblížiť sa svojim zákazníkom. Mať 
možnosť osobne si vypočuť ich názory 
a požiadavky. „O deň otvorených dverí 
v Nitre bol veľký záujem. Potvrdzuje 
to aj dlhý čas, ktorý návštevníci veno-
vali vystavovateľom,“ opisuje Miroslav 
Dobias. 

Témou podujatia boli inšpirácie, a to 
nielen v oblasti nábytkového odvetvia, 
ale aj z umenia, kulinárskeho varenia 
a luxusných áut.

Prišli celé rodiny

Na podujatí prezentovalo svoje výrobky 
24 vystavovateľov od značiek ako Egger, 
Blum, Hettich, Strong, Tulip, Bučina 
a ďalší. Návštevníci mali možnosť pýtať 
sa na všetko, čo ich zaujímalo. „Ľudia už 
väčšinou produkty dobre poznali a pýtali 
sa viac na detaily,“ spomína produktový 
manažér Ján Stuchlík. Potvrdzuje to aj 
zástupca Bučiny DDD Jaroslav Kováčik: 
„Ľudia chodili a chceli si niektoré vý-
robky chytiť a reálne ich vidieť. Vďaka 
tomu boli rozhovory hlbšie. Myslím si, 
že všetci boli prekvapení vysokou úrov-
ňou. Musím povedať, že podujatie bolo 
veľmi dobre zorganizované.“ Okrem sa-
motných vystavovateľov známych zna-

čiek prilákal návštevníkov spolu s celými 
rodinami aj bohatý program.

Rezbársky masaker 
a krásna modelka

„Nevedel som, čo skôr. Či sledovať 
program, alebo diskutovať s vystavova-
teľmi. Stretol som tu aj veľa mojich kole-
gov,“ hovorí návštevník Peter z Nitry. Aj 
produktový manažér Ján Stuchlík tvrdí 
to isté. „Najväčší rozruch urobil zvuk 
motorovej píly. V momente bolo pri 
umeleckom rezbárovi kopec divákov.“ 
Rezbársky masaker, tak sa volalo číslo, 
pri ktorom prskali piliny na všetky strany 
a zo surového dreva vznikli fascinujúce 
sochy. 
Že zákazníci majú o umenie záujem, 
potvrdila aj umelecká maliarka na telo, 
ktorá predviedla svoje nadanie na 
krásnej modelke. Jej telo pomaľovala 
farbami a logom spoločnosti Démos tra-

Autor: Zuzana Matúšová Girgošková
Foto: Inevents

Deň otvorených dverí 
v Démos trade v Nitre

http://www.demos-trade.com
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de. Divákov bolo pri predvádzaní tohto 
programu síce veľa, no pri jej prosbe 
o pomoc sa žiaden z mužov neodvážil 
prispieť svojou rukou k dielu. 

Kulinárske čarovanie 
a hra zmyslov

Inšpirácií bolo na podujatí ešte omno-
ho viac. „Pre deti bol pripravený detský 
kútik. Ženy aj muži mali možnosť po-
zrieť si kulinárske čarovanie známeho 
šéfkuchára Vojta Artza. Predvádzal prí-
pravu jedál z darov mora, ukázal nám, 
čo je to molekulové varenie a dal nám 
ochutnať jedlá, ktoré boli jednoducho 
fantastické,“ spomína Miroslav Dobias. 
Šéfkuchár Vojto Artz bol jednou z inšpi-
rácií, ktoré spoznávame našimi zmys-
lami. Pre ďalšie zmysly boli pripravené 
stanovištia s hrami, kde mali návštevníci 
napríklad chytať svetlo na špeciálnom 
trenažéri, rozoznávať rôzne vône a po-
dobne. Pre pánov boli okrem iného 
pripravené úplne nové modely značky 
Mercedes, od modelu E, cez GLC až 
po dodávku Sprinter, ktoré si mohli vy-
skúšať a prevetrať na cestách. 

Inšpiratívna realizácia

Hry sa striedali s vedomostným kví-
zom. Moderátor vyspovedal každého 

vystavovateľa a po rozhovore položil 
niekoľko vedomostných otázok k da-
ným značkám. Každá z nich venovala 
do vedomostného kvízu zaujímavé 
ceny v hodnote celkovo až 3 000 eur, 

od kuchynského drezu značky Franke 
v hodnote 250 eur, cez poukážku na 
dvierka spoločnosti Trachea za 280 eur 
alebo šablóny značky Blum v rovnakej 
hodnote. 
Na záver sa odovzdala cena aj výherco-
vi súťaže o najkrajšiu realizáciu Petrovi 

Liptákovi. Zákazníci Démos trade mali 
možnosť prihlásiť svoje realizácie a vy-
hrať víkendový pobyt v päť hviezdič-
kovom hoteli Kempinski vo Vysokých 
Tatrách. Opäť šlo o to, inšpirovať os-

tatných kolegov z fachu reálnou, kva-
litne a zaujímavo urobenou realizáciou 
interiéru. 
Deň otvorených dverí v nitrianskom 
Démos trade bol teda plný podnetov 
a zážitkov, ktoré ešte dlho zostanú do-
znievať v každom účastníkovi.

http://www.demos-trade.com
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Holzmesse 2016: 
Drevársky priestor presahuje región strednej Európy

Odborné zameranie tradičného veľtrhu dre-
várskych a lesníckych technológií Holzmesse 
2016 v Klagenfurte oslovilo najmä výkonné 
firmy z odvetvia. Mohli ukázať a porovnávať, ako 
napredujú a aké má spracovanie dreva vyhliadky 
do budúcnosti. Expozície 505 vystavovateľov 
ukázali súčasné trendy – od ťažby guľatiny až po 
výrobu produktov z masívneho dreva. Autor: Dr. Anton Mrník

Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor

Impulzy pre spracovanie dreva podrobne 
mapovali praktické ukážky technológií: 
strojov a zariadení na finálne výrobky 
z dreva, uplatnenie drevených konštruk-
cií v stavebníctve, prezentácie odborných 
škôl, kooperácie v odvetví. Druhou líniou 
propagácie spracovania dreva bol prínos 
informácií formou seminárov, prednášok, 
diskusií. V ponuke boli takmer dve desiat-
ky sprievodných podujatí.

Klagenfurtské lesnícke 
a drevárske impulzy 

Odborníci hľadali riešenie v bioekonómii 
po roku 2020+. Hlavný referát prednie-
sol riaditeľ Sekcie lesného hospodár-

stva Spolkového ministerstva pôdneho 
a lesného hospodárstva Ing. Gerhard 
Mannsberger. Uviedol, že rakúska vý-
konnosť drevospracujúceho priemyslu 
predstavuje 1 mld. € s podielom 7 % 
z celkového hospodárstva. Európa žiada 
zmenu, aby ani iné krajiny nepodceňovali 
spracovanie dreva. Možnosti charakteri-
zovala prof. Dr. Daniela Kleinschmitová 
z Univerzity Freiburg.
Zameranie 2. klagenfurtského Fóra od-
haľovalo detaily drevostavieb: zásobo-
vanie materiálmi, konštrukčné systémy, 
vývoj techniky, vhodné ručné náradie. 
Bilanciou piliarskeho odvetvia a obchodu 
Rakúska a Talianska bol Medzinárodný 
deň dreva. Firmy oboch krajín pripravili 

pre hospodárskych partnerov potrebné 
údaje. Na workshope „Forum Holzbau“ 
kontinuálne riešili stavebné konštrukcie 
z dreva a betónu, ekológiu a zdravé býva-
nie, stratégiu „zelených“ supermarketov.
Priťahovala aj medzinárodná kooperač-
ná burza B2B pre spracovanie dreva. 
Predstavením nového učebného odbo-
ru „Technik lesníctva“ pripravili odbor-
né školy aktuálne ukážky spracovania 
dreva. Paralelne s nimi na tejto ploche 
trénoval „Nationalmannschaft Holzbau 
Austria“ budúcich tesárov. Podľa zada-
nia mali zhotoviť technický výkres dre-
venej konštrukcie a potom ju vyrobiť. 
Počas dvoch dní trénoval tucet repre-
zentantov, najlepší finalisti postúpia na 
Majstrovstvá Európy 2016 do Bazileja. 
Návštevníkov veľtrhu to zaujalo, lebo 
mali možnosť vidieť ich pripravenosť.

Expozície pritiahli 
spracovateľov dreva

Prierez veľtrhovou nomenklatúrou je 
rozsiahly a pokrýva celý proces spra-
covania dreva. Klasickú ťažbu guľatiny 
nahrádzajú harvestory a forwardery – ich 
„hlava“ uchopí strom, po spílení, očistení 
od haluzí a ďalších úkonov ho položí na 
prechodnú skládku. Ťažba je ekologic-
ká a odpad sa priamo na mieste využíva 
na štiepkovanie. Stroj je na žeriavovom 
ramene a dostane sa aj do menej prí-
stupného terénu. Nakladacie kliešte na 
guľatinu L 556X Power Industrial majú 
nosnosť až 6400 kg. 
Priamo v teréne v tesnej blízkosti ťažby 
sa uplatňujú mobilné píly. Wood-Mizer 

Wood-Mizer predstavil osvedčenú mobilnú pásovú pílu LT 15
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predstavil úspornú a spoľahlivú pásovú 
pílu LT 15 so širokým záberom komerč-
nej výroby reziva.
V mierke 1:30 priblížila firma MTec trie-
diaci dopravník guľatiny, ktorý môže roz-
deľovať kmene pred porezom až do sto 
boxov podľa stanovených kritérií.
Hrubé kmene sú určené pre výkonné 
píly. Nový typ pásovej píly Combi TE má 
porezové schémy prispôsobené, aby 
obsluhu celej pílnice zabezpečoval iba 
jediný pracovník. Výrobné riešenie EWD 
nadväzuje na kombinovanú rozmietaciu 
a omietaciu pílu, dosky padajú na ďal-
ší porez oblinou hore a už sa nemusia 
obracať. Skener načíta krátenie podľa 
porezového obrazca a hotové dosky 
v celej klietke idú do sušiarne. Pílnica 
s jedným pracovníkom môže mať ročný 
výkon 60 – 80 tis. m3 v dvoch zmenách.
Zaujal aj netradičný tvar brúsky na ko-
túčové píly Iseli BK-2. Brúsenie prebie-
ha za dvoma uzatvorenými posuvnými 
presklenými oblúkovými krídlami dverí. 
Brúsi a vytvára tvary zubov presne na 
programovaný porez.
Opracovanie drevených hranolov a do-
siek v stavebníctve demonštrovali ruč-
ným náradím Festool, Mafell, DeWalt. 
Vzorovú konštrukciu z dreva ukázal 
ProHolz, aby zvýraznil výrobný potenciál 
členských firiem. Drevené komponenty 
pre drevostavby predstavila expozícia 
JAF Holz. Firma Holz Thurner finalizu-
je produkty z alpskej kráľovskej dreviny 
Zirbe do zaujímavých produktov (ukáž-
ka komponentov drevenej motorky), no 
sériovo vyrába drevené profily, fasády, 
stavebné konštrukcie. MH Masiv Holz 
Austria dodáva konštrukčné drevo na 
drevostavby.

Piliarstvo a lesníctvo 
ukázali napredovanie

Veľtrhu v Klagenfurte sa zúčastňujú hlav-
ne odborníci z Rakúska a susedných 
krajín. Privítala ich nová prezidentka 
veľtrhu Dr. Mária-Luise Matiaschnitzová 
(od 11. 8. 2016). Súčasťou otvorenia 
bolo zvýraznenie podielu na úspechu 
drevárskeho hospodárstva Rakúska 
prostredníctvom branžových organizá-
cií, ktoré predstavili: Christoph Kulterer 
(ProHolz Austria), Mag. Herbert Jöbstl 
(Sägeindustrie Osterreich), Rudolf 
Rosentatter (Kooperácia FHP). Otvárací 
príhovor predniesol riaditeľ Sekcie les-
ného hospodárstva ministerstva Ing. 
Gerhard Mannsberger.
Najstarší drevársky veľtrh v strednej 
Európe si zachoval trvanie 4 dní (1. – 

4. 9. 2016).  Pred dvomi desaťročiami 
(1996) prešiel na dvojročný cyklus, náv-
števnosť mierne prevyšuje účasť 20 tisíc 
odborníkov. Tohtoročné expozície vytvo-
rili dve stovky vystavovateľov z Rakúska, 
ďalšia stovka firiem z Korutánska, takmer 
100 nemeckých vystavovateľov, 30 zo 
Slovinska, takmer 20 z Talianska. Až 9 
krajín malo symbolicky len jedného vy-
stavovateľa. 
V budúcom roku budú organizátori spo-
lupracovať s partnerom z Japonska, 
premiéra veľtrhu International Wood Fair 
2017 bude od 24. do 26. mája 2017 
na japonskom výstavisku Bighat. To iba 
potvrdzuje, že úspešnej prezentácii dre-
va priestor strednej Európy už nestačí. 
Ďalší ročník International Holzmesse 
a Bau&Holz sa do Klagenfurtu vráti v ter-
míne 30. 8. – 2. 9. 2018.

Aj na Slovensku a v Českej republike známy rakúsky dodávateľ – JAF Holz

Elektrické ručné náradie pre náročných zákazníkov prezentoval Festool

Novinky v ponuke Mafell
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Například společnost PANAS v rozsáhlé 
expozici představí stroje zaměřené pře-
devším na zakázkovou výrobu s důra-
zem na flexibilitu a snadnou obsluhu. 
Novinkou v rozsáhlé expozici ve Střední 
hale bude inovovaná verze vertikálního 
vrtacího, drážkovacího a frézovacího 
centra – model CYFLEX S – který je 
schopen na jedno založení provést kom-
pletní obrobení díky frézovacímu  elek-
trovřetenu a vrtací hlavě s integrovanou 
drážkovací pilkou. Bude zde ale k vidění 
i Olimpic K 360 TER1, což je nový mo-
del olepovacího stroje od SCM Group. 
Tento model je předurčen pro menší pro-
vozy se zakázkovým charakterem výroby.
V expozici společnosti FELDER, která 
uzavírá celé Pravé křídlo Paláce, bude 
k dispozici průřez celým rozsáhlým vý-
robním programem. Své si tak najdou 

jak začínající truhláři, tak i zákazníci 
hledající nejmodernější technologie 
a zefektivnění své výroby. Kromě stan-

dardních dřevoobráběcích strojů všech 
kategorií budou k vidění také CNC tech-
nologie i výkonné odsavače, odsáva- 

PRAGOLIGNA – tradice i novinky

Průmyslový palác holešovického Výstaviště bude opět po dvou letech (od čtvrtka 20. do soboty 
22. října 2016) patřit strojům, nástrojům, zařízením a materiálům pro dřevozpracující průmysl. 
Na 14. ročníku veletrhu PRAGOLIGNA nebudou samozřejmě chybět firmy a značky, které patří ke 
špičkám tohoto oboru.

14. MEZINÁRODNÍ KONTRAKTAČNÍ A PRODEJNÍ VÝSTAVA 
STROJŮ, NÁSTROJŮ, ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLŮ 
PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL

PRAGOLIGNA
20. - 22. 10. 2016
Výstaviště Praha - Holešovice

www.pragoligna.cz

ČESTNÁ VSTUPENKA
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INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, Praha 7 - Holešovice. V souladu s § 7 
zákona č. 480/2004 Sb. poskytuji souhlas s využitím uvedených údajů pro účely rozesílání 
obchodních sdělení elektronickou poštou společností INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.

NA POKLADNĚ VYMĚŇTE ZA VOLNOU VSTUPENKU.
PLATÍ POUZE PO VYPLNĚNÍ.
Firma

Jméno

E-mail

Adresa

Držitel této vstupenky je hostem fi rmy
Razítko

Otevírací doba:
čt - pá 9.00 - 17.00, so 9.00 - 16.00 hod.

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Odborná spolupráce

cí brusný stůl, nebo zvedací stůl FAT. 
Mezi zajímavosti veletrhu určitě bude 
patřit modulární systém filtračních 
jednotek GREFILT VAC, který je na-

vržen pro filtraci odsávaného vzduchu 
z prašných provozů zpracování dřeva, 
dřevotřísky a podobně. Bude k vidění 
na stánku firmy GreMi KLIMA CZ.

Z jiného „soudku“ je stánek společnos-
ti Mline, která se výrobou dveří zabývá 
více než 14 let a její specialitou jsou po-
suvné dveře. Nabídka profilů skýtá 23 
tvarů a barev pro výplň 10 mm. Jedná 
se o nejkomplexnější nabídku svislých 
profilů na našem trhu.
Ani letos nebudou na veletrhu chybět se 
svými velkými a výraznými expozicemi 
další významní vystavovatelé – například 
značky BRAZ, STM nebo ROJEK, stej-
ně jako BG TECHNIK a HOUFEK. A kro-
mě toho návštěvníky čeká řada menších 
expozic dalších známých i méně zná-
mých značek. Samozřejmostí už je, že 
nebudou chybět ukázky strojů v provozu 
a ani nástroje a vybavení pro řemeslníky 
a kutily.
Veletrh je otevřen denně od 9.00 hodin, 
první dva dny do 17.00 hodin a v sobotu 
do 16.00 hod. 
Další aktuality a informace najdete na 
www.pragoligna.cz.

A. Růžička
ACword
ADAMIK COMPANY
BG TECHNIK
BRAZ Technologie
Briklis
Česká zemědělská univerzita v Praze - 
Fakulta lesnická a dřevařská
Dřevařský magazín
ELBH
FELDER GROUP
GREEN ENERGY MACHINE PRODUCT
GreMi KLIMA CZ
HAAGA
HABILIS

HOUFEK
IGM
KARNED TOOLS
MAFELL AG
MINI PROF - J. Mynař
Mline
Nadace dřevo pro život
NAREX
NEXNET
OHRA
PANAS
Pilana market
PRO VOBIS
Připravto.cz
RAMIA

REAL - Vohradský
RH+
Rojek
SANAP
SAVA
SEMA CZ
STARON
STM
SVDSZ
Šimek proficentrum
ŠPINAR - software 
TERRAPOLIS
UNIVERSUM
VYDONA

Seznam firem prezentujících se na veletrhu PRAGOLIGNA 2016 Seznam vystavovatelů 
k 20. 9. 2016

http://www.pragoligna.cz
http://www.pragoligna.cz
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NA POKLADNĚ VYMĚŇTE ZA VOLNOU VSTUPENKU.
PLATÍ POUZE PO VYPLNĚNÍ.
Firma

Jméno

E-mail

Adresa

Držitel této vstupenky je hostem fi rmy
Razítko

Otevírací doba:
čt - pá 9.00 - 17.00, so 9.00 - 16.00 hod.

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Odborná spolupráce

Slaďte si domov jedním designem........
                           ...z nekonečného výběru klik 

Interiérové
kování štítové

Bezpečnostní
kování rozetové

Okenní kování
Interiérové
kování rozetové

Mušle

www.klikynadvere.cz

MP KOVÁNÍ s.r.o.
Divišovská 328
258 01 Vlašim

  Tel: 317 777 999

SHOWROOM
Malešická 2679/49

Praha 3 -Žižkov
   Tel: 271 777 222

e-mail: mp@mp-kovani.cz

Kování na sklo

Bezpečnostní 
kování štítové

http://www.pragoligna.cz
http://www.klikynadvere.cz
http://www.strechy-praha.cz
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DM: Vyštudovali ste Ekonomickú uni-
verzitu v Bratislave, svoj profesijný 
život ste ale spojili s vaším rodným 
Liptovom. Aj to svedčí o tradičnom 
a silnom pute k regiónu, z ktorého 
pochádzate. Do akej miery vás Liptov 
inšpiruje vo vašom rozhodovaní?
I. B.: Nechcem sa štylizovať do polohy 
nekompromisne „roduvernej“ dcéry, 
pretože som prežila niekoľko zaujíma-
vých a podnetných pobytov v zahraničí, 
no mám neustále pocit, že som svojmu 
regiónu niečo dlžná. Že ľudia i krajina, 
ktorú dôverne poznám, potrebujú moje 
skúsenosti a ja – naopak – potrebujem 

ich. Je to taký zvláštny pocit vzájomnej 
spolupatričnosti, ktorá dokáže človeka 
motivovať i uspokojovať zároveň. Prosto, 
tak to cítim a verím, že genetická výbava 
človeka môže byť doplnená aj o miesto, 
odkiaľ pochádza. 

DM: Drevospracujúci priemysel vní-
mame skôr ako „doménu“ mužov. 
Je ťažké sa v ňom presadiť?
I. B.: Moja skúsenosť je tá, že žena musí 
minimálne dvakrát viac pracovať ako 
muž, aby sa presadila, a to nielen v dre-
vospracujúcom priemysle. Na súčasnej 
pozícii sa cítim dobre, určite nie som dis-
kriminovaná. S kolegami a obchodnými 
partnermi si rozumiem a dokážem nájsť 
spoločnú reč. Aj keď som občas cítila na 
sebe spýtavé pohľady, som presvedče-
ná, že dnes ma medzi sebou kolegovia 
z branže vnímajú ako jedného z nich. 
Málokto si už dovolí spochybniť moje 
pôsobenie vo firme. 

DM: Máte „univerzálne“ manažérske 
zručnosti, alebo sa riadite v každom 
biznise podľa danej situácie? 
I. B.: Na vysokej škole ma naučili zákla-
dy a teóriu. Tú som si rokmi na stážach 
i v praktickom živote overovala a dá sa 
súhlasiť s tvrdením, že najlepšou školou 
je prax. Netvrdím, že jedine tým, keď vás 
hodia do vody, aby ste sa učili plávať, ale 
aj to môže byť spôsob, ako sa naučiť 
riešiť problémy, s ktorými ste konfron-
tovaný. Niektoré manažérske zručnosti 
sú vrodené, iné človek získava skúse-
nosťou. V každom prípade sa rozumný 
človek riadi podľa danej situácie, okol-
ností, prostredia a vlastností protihráčov 

alebo spoluhráčov. Je to ako taktická hra 
a na tú je tiež potrebný tréning. Treba 
si veriť, ale tiež príliš nepreceňovať svo-
je schopnosti. Preto často hovorím, že 
pokora voči situácii prináša riešenia aj 
v najkomplikovanejších situáciách.

DM: Čo vás za roky pôsobenia 
v Rettenmeier Tatra Timber najviac 
nemilo ale aj na druhej strane milo 
prekvapilo? 
I. B.: Tie dobré a milé prekvapenia sú, 
že chlapci z výroby mi trpezlivo vysvetľujú 
vždy nové a nové technické záležitosti, 
takže sa učím za pochodu. Nie všetko si 
zapamätám, ale pre rozhodovanie je to 
jednoducho potrebné. Medzi tie nemilé 
prekvapenia patrí napríklad to, že málo 
zamestnancov má chuť rásť, ďalej sa roz-
víjať, sám sa snažiť a posúvať sa ďalej. 
Väčšina čaká, kedy si ich možno niekto 
všimne a posunie ich ďalej. Ja mám rada 
aktívnych, iniciatívnych ľudí, ktorí za vami 
sami prídu: „chcem to alebo ono, tam sa 
vidím do budúcna“. Ja som taká bola. 
Hnala som sa za každou šancou, ktorú 
som videla pred sebou. Niekedy mám 
dojem, ako keby sa dnešná generá-
cia pracovne aktívnych ľudí uspokojila 
s daným stavom, ako keby sme si zvy-
kli na „status quo“ a zmierili sa s tým, 
že sa nedá zmeniť. Našťastie vnímam 
okolo seba aj nemálo – predovšetkým 
mladých – ľudí, ktorí stále majú chuť 
skúšať niečo nové, skúšať najmä seba 
v situáciách, ktoré im ponúkajú nové vý-
zvy. Stále tvrdím, že čím viac skúseností 
získate v mladosti, tým viac ich môžete 
v aktívnom veku zúročiť.

Manažérka z Liptova 
s vytrvalosťou a cieľavedomosťou v génoch

Ing. Ingrid Benčová, konateľka najväčšej piliarskej fabriky na 
Slovensku, Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. v Liptovskom Hrádku 
je v tomto roku nominovaná v ankete časopisu TREND Manažér 
roka 2016. Je to nielen ocenenie jej dlhoročnej práce v odvetví, do 
ktorého prišla z úplne odlišnej branže, ale aj významné zviditeľne-
nie nielen pre jej firmu, ale aj drevársky priemysel na Slovensku. 
Drevársky magazín ju preto požiadal o odpoveď na niekoľko otázok.

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk

Foto: archív RTT

Ing. Ingrid Benčová, konateľka a riadi-
teľka Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
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DM: Rettenmeier Tatra Timber patrí 
k stabilným a prestížnym členom 
Zväzu spracovateľov dreva Sloven-
skej republiky. Už dlhé roky zastáva 
tézu, že dreva je na Slovensku dosť 
pre všetkých. Napriek tomu sa nie-
ktoré drevárske spoločnosti každý 
rok obávajú o dodávky dreva pre 
svoju potrebu. Čo si o tom myslíte?
I. B.: Zastávam ten istý názor. Zatiaľ je 
na Slovensku dosť dreva. Na Slovensku 
však chýba dlhodobá stratégia roz-
voja drevospracujúceho priemyslu. 
Zvyšovanie stupňa finalizácie produktov 
v drevospracujúcom priemysle, nasta-
venie systému tak, aby sa znížil vývoz 
guľatiny do zahraničia bez ďalšieho 
spracovania. Pomohlo by zvyšovanie 
konkurencie schopnosti drevospracu-
júceho priemyslu, propagácia na pod-
poru tuzemskej spotreby  produktov 
domácej produkcie, spolupráca s vyso-
kými školami, a to v oblasti drevostavieb 
– architekti, technickí experti z oblasti 
stavebníctva, energetiky, nezabúdajúc 
na legislatívu, tzv. interdisciplinárne 
programy. Zvýšenie pridanej hodnoty na 
Slovensku bude mať tak pozitívny vplyv 
aj na domácu ekonomiku. Niekto to uro-
biť musí. Aj preto je ZSD SR dôležitým 
profesijným združením, ktoré nehľadí len 
na tzv. krátkodobé ciele. Práve hľadanie 
a spoluvytváranie dlhodobej koncepcie 
je úloha, na ktorú sú štruktúry ZSD SR 
pripravené, a v ktorých aj ja, resp. „moja 
firma“ máme svoju úlohu. 

DM: Má zmysel sa venovať pozitívne-
mu obrazu drevárov v očiach laickej 
verejnosti, keď drevospracujúce fir-
my sú vnímané skôr ako „lesožrúti“.
I. B.: Určite áno. Drevo je hospodárska 
a obnoviteľná surovina. Treba dbať na 
to, aby sa dodržiavali lesné hospodár-
ske plány, aby výsadba bola robená včas 
a poriadne. V minulosti som pracovala 
v Alcateli, telekomunikačnej firme, ktorá 
sídli v Liptovskom Hrádku, a na hrádockú 
pílu som sa tiež pozerala ako na „lesožrú-
ta“. Teraz je môj pohľad iný. Nie preto, že 
píla je môj chlebíček, ale preto, že tejto 
problematike viac rozumiem. Drevo je 
vzácna surovina, ktorú si musíme vážiť 
a mala by byť považovaná za strategic-
kú. Ťažba guľatiny je prirodzený proces 
a znova opakujem to, že by sa nemala 
vyvážať bez ďalšieho spracovania. Veľa 
sa hovorí o obnoviteľnom rozvoji, obnovi-
teľných zdrojoch – veľké pojmy, ale má-
lokto im rozumie. Treba sa učiť aj od na-
šich predkov. Oni prirodzene vedeli, že 
bývanie v drevených domoch je zdravé, 
že sú energeticky nenáročné. Pozrime 

sa na drevenice v skanzene v Pribyline. 
Poznali naši predkovia pojem pasívny 
alebo nízkoenergetický dom? Asi nie. 
Ale tie drevenice nimi sú. V mnohých 
témach sme dostatočne vzdelaní, laici 
i odborníci. Mnohé veci robíme intuitív-
ne, ale niekedy mám pocit, že sa často 
riadime skôr emóciami než rozumom. 
Rozumné argumenty v prospech ťažby 
dreva často ustúpia srdcervúcim výkri-
kom o tom, že ničíme naše lesy a be-
rieme drevo nasledujúcim generáciám. 
Vtedy tvrdím, že ak by sme postupovali 
podľa tohto – nesprávneho – vzorca, išli 
by sme sami proti sebe. Veď nemôže byť 
našou ambíciou vyťažiť drevo z našich 
lesov nenávratne a zmeniť ich na holé 
pláne. Dreva máme – a to hovoria aj ofici-
álne a overiteľné štatistiky – naozaj dosť 
a pri rozumnom hospodárení ho budú 
spracúvať aj generácie po nás.  

DM: Lesníci aj drevári sú na jednej 
lodi. Napriek tomu to niekedy vyzerá, 
že sú veční súperi. Sú ale odkázaní na 
život v symbióze. Kde by sa dala spra-
viť náprava, aby sme si viac rozumeli?
I. B.: Áno, sme na jednej lodi, sme na 
sebe životne závislí, a to doslovne. Nie 
som študovaný odborník v tejto oblasti, 
jedno je ale isté, obidve strany musia byť 
dobrí hospodári, aby prežili. Preto sa tre-
ba prispôsobovať dobe a jej požiadav-
kám. Ako príklad uvediem: Treba nám 
lesy 100–120-ročné? Z pohľadu piliarov 
je to surovina, ktorá nezodpovedá kvalite 
potrebnej pre ďalšie drevárske spraco-
vanie, veľké hrče, tvrdá hniloba, príliš 
hrubé. Dopad na majiteľov lesa sa prejaví 
v nižšom finančnom speňažení, vzniká 
les náchylný na kalamity, či už veterné 
alebo vystavené napadnutiu hmyzom. 
Ďalším príkladom, ktorý ilustruje spoloč-

ný záujem, je výsadba nového lesa. Aká 
má byť skladba druhov stromov, majú to 
byť monokultúry alebo zmiešané lesy, sú 
žiadané pôvodné druhy alebo výsadba 
iných druhov? V tomto prípade chýba in-
tenzívna odborná diskusia a jej dôsledné 
uvedenie do praxe, tzn. s tým súvisiaca 
legislatíva.

DM: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., 
Liptovský Hrádok je najväčší spraco-
vateľ – piliar na Slovensku. Vnímate 
toto postavenie ako výnimočné, ale-
bo je skôr na príťaž? Mali ste nieke-
dy chuť odísť z drevárskeho biznisu? 
I. B.: Som hrdá, že môžem robiť a viesť 
najväčšiu pílu na Slovensku a prirodzene 
sa budem snažiť jej postavenie udržať. 
Som na píle 6 rokov, zažila som ťažké 
časy, ale v tom čase ma ani nenapadlo 
z firmy odísť. Misia ešte nebola splnená. 
Od obdobia náročného šetrenia a ob-
medzovania akýchkoľvek (aj potrebných 
obnoviteľných) investícií prechádzame 
obdobím opätovného rozvoja, takže ma 
teší, keď rozširujeme výrobu, staviame, 
zvyšujeme počet zamestnancov. Na za-
čiatku bolo dôležité vytiahnuť pílu z čer-
vených čísel, teraz je mojou – vlastne 
našou – úlohou udržanie pozitívneho 
trendu. A to napriek zložitej trhovej si-
tuácii, či už na trhu s guľatinou alebo 
na trhu s rezivom. Momentálne máme 
problém s kvalitou suroviny, čo nega-
tívne ovplyvňuje kvalitatívnu štruktúru 
našich výrobkov. Ale to je bežný život, 
každodenné úlohy, ktoré musím riešiť, ak 
chcem, aby fabrika išla podľa predstáv 
mojich i jej majiteľov. Nehovoriac o tom, 
že s pocitom zodpovednosti za osudy 
zamestnancov sa zobúdzam i zaspávam. 

DM: Ďakujeme za rozhovor.

Rettenmeier Tatra Timber v Liptovskom Hrádku je najväčším piliarskym spracova-
teľom na Slovensku
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Uvedené programy nám umožňují pod-
robit vymodelovaný prvek simulacím 
mechanických zátěžových zkoušek. 
Tato funkce je velikým pomocníkem při 
navrhování zejména atypických složitých 
nábytkových prvků. Výsledné obrázky po 
dokončení simulací konstruktérovi napo-
ví, která místa jsou kritická. Konstruktér 
pak tyto nedostatky může ještě v návr-
hu odstranit. Kromě statických analýz 
lze řešit pomocí simulačních programů 

i frekvenční a tepelné analýzy, pádové 
zkoušky, nelineární zkoušky, únavové 
zkoušky apod. 
Jako první je potřebné zadat programu 
samotný model sestavy, který se dá zpra-
vidla nakreslit přímo v daném programu 
podporujícím výpočty pomocí metody 
konečných prvků. Když už máme mo-
del sestavy nakreslený, zadáme materiá-
lové vlastnosti každého prvku, který je 
součástí sestavy. Pokud chceme dělat 
jenom jednoduché statické výpočty 
bez teplotních zatížení, postačují hod-
noty modulů pružnosti, poissonových 
čísel, mez úměrnosti materiálu a husto-
ty. Všechny hodnoty se do programu 
zadávají v jednotkách SI soustavy. Když 
už máme zadané mechanicko-fyzikální 
vlastnosti jednotlivých dílčích komponen-
tů, následuje vytvoření a odladění sítě, 
kde se sestava rozdělí na konečný počet 
malých elementů, např. jehlanů. Každý 

takový prvek má ve svých vrcholech 
(uzlech) námi nadefinované vlastnosti. 
Pokud se v sestavě nachází tvarově slo-
žitější prvek, program povoluje opatřit 
takové těleso jemnější sítí. Je třeba však 
upozornit na hustotu sítě. Čím jemnější 
je hustota sítě, tím delší je čas potřeb-
ný na výpočet. Správné odladění sítě je 
nevyhnutelné, aby výpočet pomocí me-
tody konečných prvků proběhl úspěšně. 
Následuje zadání podpěr sestavy, kde 
určujeme sestavě počet stupňů volnosti, 
a zadání venkovního zatížení. Před sa-
motným výpočtem musíme ještě nastavit 
délky časových kroků výpočtů tzv. ite-
rací. Po skončení simulace si můžeme 
vybrat, které výsledky nám má program 
zobrazit.

Modelový úkol

Naším modelovým úkolem bylo navržení 
pracovního stolu, který bude svými tvary 
velmi atypický. Podnož stolu tvoří dvě du-
bové překližky o tloušťce 20 mm a kontej-
ner z laminované DTD tl. 18 mm. Dubové 
překližky jsou spojené s dřevotřískovým 
kontejnerem pomocí ocelové podpěry. 
Pracovní deska 900 x 2300 mm ze skla 
tl. 10 mm je přilepena k podnoži pomo-
cí silikonu. Výška stolu byla navrhnutá 
760 mm. Po schválení návrhu jsme vy-
tvořili konečnou verzi pracovního stolu, 
který je uvedený na obrázku 1. Tento 
stůl, ačkoli na první pohled tak nevypadá, 
je konstrukčně poměrně náročný. 
Pro jistotu, že jsme pracovní stůl dobře 
navrhli a bude tak splňovat všechny 
požadavky, jenž jsou na něj kladené, 
jsme jej podrobili statickým zátěžovým 
zkouškám. Tyto jsme simulovali metodou 

Simulace jako nástroj 
v projektování nábytku

Asi každý projektant či konstruktér nábytku zažil situaci, kde měl za úkol vytvořit správnou konstrukci 
složitého nábytkového prvku. S přibývajícími léty praxe v oboru přibývá i množství zkušeností, jak 
takovéto složité problémy řešit. I tato skutečnost však není stoprocentní zárukou úspěšnosti projektu, 
zvláště v případech, které konstruktér ještě neřešil. Vhodným pomocníkem, určeným pro zjištění, 
zda je nábytkový prvek správně zkonstruován, mohou být programy, s nimiž lze vytvořit konstrukci, 
kterou následně můžeme ověřit pomocí metody konečných prvků.

Autori: Ing. Tomáš Siwy
 Doc. Ing. Milan Gaff, PhD.
 Ing. Daniel Ruman PhD.
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Kontakty: siwytomas@gmail.com
 gaffmilan@gmail.com
 ruman@fld.czu.cz
Rendery a grafy: archiv autorů

Obr. 1 Finální návrh pracovního stolu o půdorysných rozměrech 900 x 2300 mm 
a výšce 760 mm
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konečných prvků. Všechny zkoušky byly 
simulované v lineární oblasti. Výrobci ob-
vykle nezveřejňují údaje o mechanických 
vlastnostech konstrukčních materiálů. 
Návrháři je tak běžně nemají k dispozici 
a musí výpočty zjednodušit. Abychom 
se s naší simulací co nejvíce přiblížili 
podmínkám v praxi, postupovali jsme 
stejným způsobem. Proto byly tyto ma-
teriály považovány za lineární elastické 
izotropní (ve všech směrech stejné vlast-
nosti), přestože ve skutečnosti se jedná 
o materiály rovinně izotropní. Parametry 
objemové sítě byly nastaveny pomocí 
Jakobiho bodů s vysokou kvalitou. Na 
obrázku 2 je zobrazený zjednodušený 
výpočtový model se sítí řešený pomocí 
metody konečných prvků.
Pracovní stůl jsme podrobili třem simu-
lačním zkouškám:
1. První zkouška sloužila pouze jako test. 

Pracovní desku jsme zatížili závažím 
o hmotnosti 100 kg (obr. 3). Test byl 
zaměřený hlavně na koncentraci na-
pětí v nebezpečných místech. Tato 
zkouška není podle norem. 

 Z obrázků 4 a 5 vidíme velké prohnutí 
dřevotřískové půdy kontejneru. Na ob-
rázku 6 jsou znázorněné koncentrace 
napětí na ocelové podpoře. Tyto infor-
mace jsou důležité pro konstruktéra, 
protože podle výsledných deformací a 
napětí určuje, na které prvky v návrhu 
má zacílit svojí pozornost. (Simulační 
programy neumožňují modelovat 
porušení materiálů, ke kterému by 
s velkou pravděpodobností došlo při 
provedení praktické zkoušky. Program 
na modelu zobrazí deformace a napětí 
a je už na konstruktérovi, aby určil, zda 
se jedná o velikou deformaci anebo 
o nebezpečné napětí.)

2. Ve druhém testu působila svisle na roh 
pracovní desky síla 750 N, 50 mm od 
hrany v místě nejpravděpodobnějšího 
převržení (obr. 7 a 8). Test se podle 
normy ČSN EN 527-3 nazývá Stabilita 
za působení vertikální síly. Podobně  

Obr. 2 Zjednodušený model se sítí  – řešení pomocí metody 
konečných prvků

Obr. 3 Zatížení stolové desky – model metody konečných prvků

Obr. 4 Deformace při zatížení 1000 N pohled shora

Obr. 5 Deformace při zatížení 1000 N pohled zdola

Obr. 6 Koncentrace napětí na ocelové podpoře
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jako při první zkoušce vycházelo velké 
prohnutí dřevotřískové půdy kontejne-
ru i jeho boků a koncentrace napětí 
na ocelové podpoře (obr. 9 a 10). 

3. Třetí zkouška se jmenovala hori-
zontální zátěžová zkouška. Při této 
zkouš ce síla o velikosti 450 N pů-
sobila horizontálně střídavě z jedné 
strany na druhou v místech uvede-
ných na obrázku 11 (ČSN EN 527-
3). Při simulaci jsme použili zjedno-
dušený zatěžovací model (obr. 12).

Na základě těchto simulací je zřejmé, 
že aby byl pracovní stůl technicky správ-
ně navržený a splňoval podmínky me-
chanických testů, je nutné zesílit půdu 
a popřípadě i boky kontejneru.
Z tohoto názorného případu je patrné, 
že i když se pracovní stůl zdál být správ-
ně konstrukčně navržený, simulace, při 
které jsme pracovní desku zatížili 75 kg, 
ukázala značný průhyb půdy a boků kon-
tejneru, které by znemožňovaly jeho po-
užívání (v praxi by pravděpodobně vedly 
k porušení materiálů). Výhodou těchto 
funkcí je to, že už v konstrukční přípravě 
výroby nábytku můžeme předejít prob-
lémům týkajícím se stability, deformací 
a podobně. Snižuje se tak riziko rekla-
mace vyrobených nábytkových prvků, 
s čímž rostou jak finanční úspory pod-
niku, tak i efektivita práce.

Obr. 7 Stabilita za působení vertikální 
síly podle normy

Obr. 8 Zatížení stolové desky – model metody konečných prvků

Obr. 9 Deformace při působení vertikální síly 750 N

Obr. 10 Koncentrace napětí na ocelové podpoře

Obr. 11 Horizontální zátěžová zkouška 
podle normy

Obr. 12 Deformace při horizontální zátěžové zkoušce
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Pozorovateľňa vtáctva DUNA

Aby sa študenti architektúry a dizajnu bližšie oboznamovali s proble-
matikou navrhovania a stavania z dreva v širšom environmentálnom 
kontexte, vznikol bilaterálny Slovensko-nórsky projekt EWCC – 
Experimental wooden climatic chamber v rámci Štipendijného progra-
mu EHP Slovensko medzi Fakultou architektúry STU v Bratislave 
(FA STUBA) a Bergen School of Architecture (BAS). Jeho cieľom bolo 
postaviť pozorovateľňu vtáctva a zároveň odpočinkové a informačné 
miesto na medzinárodnej cyklistickej trase pozdĺž Dunaja. Autori: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

Espen Folgerø 
Kontakt: kotradys@gmail.com

Foto: archív autorov

Tvorivá fáza prebiehala počas dvoch 
workshopov v novembri 2015. Prvý 
prebehol na FA STUBA v Bratislave 
a v Ekocentre v Hrubom Šúri OZ ArTUR, 
počas ktorého sme sa oboznámili 
s problematikou ekoturizmu – pozoro-
vania prírody a architektúry. Odbornú 
prírodovednú podporu sme mali zo 
strany agentúry Watching, s ktorou sme 
absolvovali aj exkurziu na Neusiedlerské 
jazero s množstvom infraštruktúry pre 
pozorovanie vodného vtáctva a na vy-
brané potenciálne lokality pre našu 
pozorovateľňu. Za účelom bližšieho 
porozumenia vzťahu človeka, materiá-
lov a prírody boli uskutočnené viaceré 
hosťovské prednášky rôznych odbor-
níkov. K záveru workshopu vzniklo päť 
konceptov, ktoré sa ďalej rozvíjali na dru-
hom workshope na BAS v Bergene. Ten 
sa ukončil jedným vybraným konceptom 
vlny, ktorá umožnila vyhovieť dvom ťažko 
zlučiteľným nárokom – vytvoriť od chrbta 
chránené a zároveň aj vyvýšené miesto 
na pozorovanie vtáctva i nádherných 
prírodných scenérií naokolo, a súčas-
ne verejné rekreačné miesto pre širokú 

verejnosť, ktoré sa podobá drevenému 
mólu či terase. 
Vlna dostala jeden výrazný predelový pr-
vok, ktorý oddeľuje pokojnejšie vnútro 
od verejnej zóny a zároveň tvorí niečo 
ako opierku pre odpočívajúcich a pozo-
rujúcich ľudí z vnútra aj z vonku. Vytvára 
chrbát pre pozorovateľov tak, aby vtáky 
nerozoznali siluetu človeka, ktorá by ich 
mohla odplašiť. Finálny návrh sa ešte ďa-
lej cizeloval do technickej dokumentá-
cie, rozkreslenia všetkých dielcov nosnej 
konštrukcie a súčasne sa chystala doku-
mentácia pre povolenie na stavbu tohto 
experimentálneho diela. Bolo potrebné 
pripraviť prefabrikáciu pre nesting a ná-
sledné CNC-frézovanie lepených nos-
níkov. Z tejto skúsenosti vznikla učebná 
pomôcka – CNC pre architektov v spo-
lupráci s WOOD B Nové Zámky.

Stavebná fáza

V marci 2016 začala stavebná fáza na vy-
branej lokalite na Hrušovskej zdrži, ktorá 
je jedným z najvýznamnejších zimovísk 
a miestom migrácie vodného vtáctva 

v strednej Európe. Spolu s profesionál-
nymi pozorovateľmi prírody sme vybrali 
miesto v extraviláne obce Kalinkovo, 
ktoré bolo v blízkosti trstinových ostro-
vov a tým ponúkalo možnosť vidieť aj 
hniezdenie, ale bolo voľné natoľko, že sa 
nemuseli odstrániť ani väčšie kríky. Časť 
študentov pracovala už priamo na vybra-
nej lokalite, čistila ju a pripravila mriežku 
pre zemné skrutky, ktoré boli jedinou po-
volenou alternatívou od vodohospodárov 
aj ochrany prírody, vzhľadom na to, že 
sa stavba nachádza v chránenom vtá-
čom území a je súčasťou vodného diela 
Gabčíkovo. Použili sme skrutky od firmy 
Isometall, pričom pre študentov to bola 
prvá skúsenosť s týmto jednoduchým 
spôsobom fixovania ľahkých stavieb do 
prírodného terénu.
Druhá skupina zatiaľ pracovala na lepení 
nosníkov, ktorých jednotlivé dielce boli 
predtým vyrezané na CNC-centre vo fir-
me Lacos. Strategické pritom bolo ozna-
čovanie jednotlivých dielcov, ktorých 
bolo vyše 100 ks. Preglejkové dielce 
potom študenti lepili, sponkovali a skrut-

Výroba lepených nosníkov vo firme Lega Komjatice Vztýčenie nosníkov na mieste pozorovania
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kovali do piatich oblúkových nosníkov vo 
firme Lega Komjatice. Jeden nosník je 
tvorený štyrmi vrstvami vzájomne pre-
plátovaných dielcov z 12 mm hrubej vo-
dovzdornej borovicovej preglejky, ktoré 
spolu s vrstvami PUR-lepidla Hranipur 
vytvárajú hrúbku takmer 5 cm. Na záver 
sa nosníky impregnovali Bochemitom.
V deň „D“ boli prevezené a preložené 
jednotlivé nosníky na miesto stavby. 
Následne boli vztýčené do zemných 
vrutov a zafixované. Potom nastala ča-
sovo najnáročnejšia časť, ich priečne 
vystužovanie štandardným stavebným 
rezivom s rozmermi 50x100 mm v dvoch 
úrovniach, ktoré sa potom prepojili ešte 
vodovzdornou preglejkou, aby sa celá 
konštrukcia ešte zavetrila. Všetko sta-
vebné rezivo sa krátilo na mieru na poko-
sovej píle a fixovali dlhými a dostatočne 
hrubými skrutkami do dreva. 
Takto vznikla nosná konštrukcia experi-
mentálne stavby, pričom na poslednom 
– štvrtom workshope sa už len dokončo-
vali jej drobné detaily a povrchová úprava 
olejovou lazúrou nosníkov aj priečnych 
výstuží. Trojvrstvový drevený obklad bol 
lepený a skrutkovaný z tenkých smre-
kových a jedľových lát, ktorých rozme-
ry boli najprv otestované v dielňach 
v Bergene. Študenti sa pri testovaní 
dopracovali k profilu 5x60 mm, čo za-
bezpečovalo dostatočnú ohýbateľnosť 
a pri troch plánovaných navzájom prekrí-
žených vrstvách aj dostatočnú pevnosť 
a pochôdznosť. Vychádzali sme z dĺž-
ky 5 m, pričom sme ich podľa potreby 
krátili priamo na stavbe. Smrekové laty 
z LEGA Komjatice mali minimum hŕč, 
aby nepraskali a dali sa ohýbať. Jedľové 
laty od firmy WCUT boli z čerstvého re-
ziva bez sušenia a aj preto sa dali lepšie 
ohýbať. Tie sme používali v najviac expo-
novaných ohyboch, vrátane „interiéru“, 
ktorý sa vďaka vnútornému a navyše aj 
vo viacerých rovinách tvarovanému ob-
lúku ohýbal úplne najťažšie. Čas ukáže, 
ako sa osvedčí tento koncept lepenej 
trojvrstvovej škrupiny voči poveternost-
ným vplyvom. V interiéri sa použila len 
jedna vrstva obkladu a ponechali sa jem-

né medzery, aby sa mohlo vnútro stavby 
ventilovať a zbavovať vlhkosti.
Interiér vznikal veľmi organicky priamo 
na mieste, napokon je podesta vytvore-
ná roštom zo stavebného reziva, ktorý 
nesú o niečo menšie zemné vruty a je 
obložená jednou vrstvou drevených lát. 
Na podeste sa dá zaujať množstvo po-
lôh na pozorovanie scenérie lemovanej 
oblúkom, a je vhodná aj na prípadné 
prespatie dvoch osôb. Ergonómia od-
počinkového sedenia sa tiež tvorila na 
mieste tvarovaním „rebier“ z preglejky 
v interiéri aj pri hlavnom predelovom 
nosníku. 
Na záver sa upravila „podlaha“ vnútorné-
ho priestoru a bezprostredné okolie diela 
lokálne ťaženým riečnym kameňom.
Po skončení posledného workshopu 
a odchode nórskeho tímu bolo ešte 
potrebné dokončiť poslednú vrstvu ob-
kladu a hlavne upraviť povrch. Po dlhom 
zvažovaní sme sa rozhodli pre 4 vrstvy 
olejovej pigmentovanej lazúry. Svetlá 
farba ihličnatého dreva sa tak stala jem-
ne sivou, čím sa priblížila k farbe svojej 
„prirodzenej staroby“.
Zábradlie sa montovalo po častiach, 
najprv sa osadili vertikálne stĺpiky, kým 
bola ešte nosná konštrukcia z vnútra 
odhalená. Madlo bolo osadené až po-
čas obkladania treťou vrstvou tenkých 
drevených lát. 
Pri pozorovateľni v súčasnosti vzniká aj 
informačný systém, ktorý v základoch 
informuje o možnostiach pozorovania 
vtáctva v tejto lokalite.  

Záver

Na projekte sa zúčastnilo 24 študentov, 
7 pedagógov z oboch škôl a viacero 
dobrovoľníkov. Byť súčasťou celého toh-
to procesu, zdolať túto výzvu, bolo silnou 
skúsenosťou, ktorá nás profesionálne aj 
ľudsky posunula ďalej. Všetci zúčastnení 
spoznali drevo ako materiál vhodný do 
exteriéru, naučili sa s ním a s potrebnou 
technikou lepšie pracovať, precvičili si 
svoju výtvarnú aj technickú vynachádza-
vosť, pretože každý ďalší krok v sebe 
skrýval neočakávané riešenia. Navyše 
si pri tímovej práci posilnili aj svoje ko-
munikačné a kooperačné schopnosti. 
V prípade tohto projektu je už celý pro-
ces tvorby pozorovateľne vlastne cieľom, 
čím sa naplnil hlavný prínos tohto vzde-
lávacieho projektu. Drevo sme precítili 
v mnohých podobách a všetci si k nemu 
našli cestu. Experimentálny ráz tejto stav-
by preveril technickú, organizačnú aj 
výtvarnú vynachádzavosť nás všetkých. 
Týmto by sme chceli poďakovať všetkým 
partnerom a dodávateľom, ktorí nám vy-
šli v ústrety nielen cenami ale aj svojim 
časom a ochotou vyhovieť našich urgent-
ným termínom.
Viac informácií o projekte nájdete na 
www.watchamber.com a samotnej po-
zorovateľni DUNA na FB profile https://
www.facebook.com/dunabirdwatch/.

Táto práca vznikla za podpory projektu EHP 
EWCC- SK06-IV-02-004 a projektu APVV 0594-
12 Intrerakcia človeka a dreva

Dokončená pozorovateľňa vtáctva na Hrušovskej zdrži na Dunaji

Interiér umožňuje pozorovanie aj v nepriaznivom počasí Pozorovateľňa vtáctva DUNA už slúži širokej verejnosti
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Do letošního 4. ročníku soutěže, jejímž 
záměrem je motivovat studenty vysokých 
a vyšších odborných škol, aby ve svých 
školních pracích využívali dřevo coby ob-
novitelný stavební materiál, bylo přihláše-
no rekordních 55 soutěžních děl zařaze-
ných ve dvou kategoriích – „Návrhy dře-
věných konstrukcí“ a „Návrhy moderních 

dřevostaveb“. Na jejich zpracování se 
podílelo celkem 68 studentů VOŠ a ba-
kalářských či magisterských studijních 
programů VŠ. Tímto mimořádným zá-
jmem o soutěž se Nadaci podle ředitele 
Ing. Stanislava Poláka daří naplňovat je-
den z hlavních cílů soutěže. A to propojit 
šikovné a technicky zaměřené studenty, 
kterých je na trhu stále nedostatek, s fir-
mami z oboru, respektive pomoci firmám 
vytipovat budoucí talentované architekty 
a projektanty pro jejich výrobní činnost 
zaměřenou na dřevěné konstrukce či 
moderní dřevostavby.

Jak se chovat, abych si 
neuděl ostudu?

S ohledem na výše uvedený cíl soutě-
že pořadatelé proto tentokrát záměrně 
nezařadili vyhlašovací ceremoniál do 
jiné oborové akce, ale dali mu samo-
statný celodenní prostor na brněnském 
výstavišti v pavilonu „P“. Jeho součástí 
byl poprvé také dopolední doprovodný 
program, připravený pro všech pozva-
ných 68 soutěžících, který byl zaměře-
ný na jejich profesní a osobní rozvoj. 
Tvořila jej dvojice zajímavých předná-
šek „Jak uspět při pracovním pohovoru“ 
a „Etiketa“, které si však nenechali ujít 
ani mnozí z pozvaných představitelů fi-
rem s cílem poučit se z pozice zaměstna-
vatele. V první přednášce v podání hlavní 
personalistky společnosti Globus paní 
Moniky Rožanské, se jak studenti tak 
i zaměstnavatelé dozvěděli nejen jak se 
při pracovním pohovoru chovat, jak a co 
říkat, ale i to, co by zde naopak nemělo 
zaznít ze strany zaměstnavatele. Ten by 
se např., pokud to o sobě neprozradí 
sám uchazeč či uchazečka, neměl u žen 
ptát na stav, počet dětí a jak s nimi naloží 
v případě onemocnění apod., u všech 
pak na jejich sexuální orientaci, vyznání, 
národnost, zájmy, koníčky atd. Obě stra-
ny si pak tzv. přišly na své i při následující 
přednášce stylisty a image konzultanta 
Daniela Šmída, doplněnou praktickými 
ukázkami správného stolování a zásad 
etikety, uplatnitelnými nejen při význam-
ných společenských akcích, ale také 
při pracovních obědech s obchodními 
partnery (včetně zahraničních partnerů 

Stavby s vůní dřeva 
opět více voněly studentkám

Ve čtvrtek 15. září 2016 proběhlo na výstavišti BVV v Brně slavnostní vyhlášení vítězů 4. ročníku 
studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2016, pořádané jako jeden ze stálých projektů Nadace dřevo 
pro život. Do soutěže, vypsané na téma „Nadějné vyhlídky“ a probíhající pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a děkanů fakult několika čes-
kých univerzit, se letos zapojilo rekordních 68 studentů z 11 vysokých a vyšších odborných škol 
z České a Slovenské republiky. Vlastnímu vyhlašovacímu aktu, který se konal za účasti významných 
představitelů lesnicko-dřevařského sektoru, předcházel pestrý doprovodný program zaměřený na 
osobní a profesní růst studentů.

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

Vítězové letošního ročníku soutěže zleva Kristýna Ulrychová, Eliška Morcinková, Michal 
Papoušek v zastoupení bratra Tomáše Papouška s držitelkou ceny KRONOSPAN 
Jitkou Zelenkovou
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a respektování jejich zvyků) a jiných pří-
ležitostech.

Co a kdo hodnotil a na co 
bylo možné se těšit?

Dopoledne nabyté informace si mohli 
všichni účastníci následně prakticky vy-
zkoušet při obědovém banketu, jemuž 
předcházelo oficiální představení všech 
pozvaných hostů z řad významných před-
stavitelů lesnicko-dřevařského sektoru, 
partnerských firem soutěže a médií. Poté 
nadešel úderem 14:00 hodiny všemi oče-
kávaný okamžik vyhlášení tří nejlepších 
soutěžních děl na téma „Nadějné vyhlíd-
ky“ a odměnění jejich tvůrců. V úvodu za-
zněla krátká statistika letošního ročníku, 
kdy z celkem 55 přihlášených soutěžních 
děl 7 tvořily návrhy dřevěných konstrukcí 
a 48 návrhy domů. Z již zmíněných 68 
studentů se 26 mimo hlavní soutěže 
zapojilo také do podkategorie o získání 
ceny STORA ENSO za použití (ve svém 
projektu) firmou vyráběných CLT panelů 
a dalších 26 o cenu KRONOSPAN za 
využití OSB desek. Následně byla všem 
představena odborná porota, jež v průbě-
hu léta vybrala tři vítězné návrhy, složená 
z náměstka ministra průmyslu Ing. Jiřího 
Koliby (předseda poroty), generálního 
ředitele Vojenských lesů a statků ČR 
Ing. Josefa Vojáčka, ředitele společ-
nosti Stora Enso Wood Products Planá 
u Mariánských Lázní Ing. Radka Pecky, 
Ing. Arch. Tomáše Veselého a vedoucí 
projektu studentských soutěží Nadace 
Ing. Lenky Trandové. Statistickou část 
pak uzavřel výčet hodnotných cen pro 
soutěžící na 1. až 3. místě včetně oce-
nění udělených firmami v obou „pod-
kategoriích“. Tyto ceny tvořily vedle 
unikátního dřevěného diplomu a pro 
studenty příjemné finanční odměny ve 
výši 50, 30 a 20 tis. Kč, věnované Lesy 
České republiky, s.p., ještě dvoudenní 
exkurze do výrobních závodů STORA 
ENSO v ČR a Rakousku s návštěvou rea-
lizovaných CLT projektů, dvoudenní ko-
mentovaná prohlídka výrobního závodu 
KRONOSPAN CR v Jihlavě s účastí na 
poradách všech úrovní podniku včetně 
setkání s jeho vedením, licence progra-
mu SEMACZ s.r.o. na jeden rok včetně 
jednodenního školení k programu a spe-
ciální kolekce technických a uměleckých 
výrobků A.W.Faber-Castel ČR spol. s r.o. 
pro mladé návrháře, architekty a desig-
néry v hodnotě 8 tis. Kč.

Kdo a za co byl odměněn?

Vyvrcholením vyhlašovacího ceremo-

niálu pak bylo samotné dekorování au-
torů, přesněji řečeno autorek nejlepších 
soutěžních děl, neboť první dvě místa 
opět stejně jako v loňském ročníku 
patřila právě studentkám. Vítězkou se 
stala Kristýna Ulrychová, (ČVUT Praha 
– Fakulta stavební) za soutěžní dílo 
Rodinný dům v Lipně nad Vltavou. 
Svůj návrh moderní dřevostavby, snažící 
se o nerušené splynutí s okolní přírodou 
a využívající přírodní materiály a obnovitel-
né zdroje energie, zpracovala v kontextu 
se zadaným tématem tak, aby motivovala 
investory nebát se vyzkoušet tento někte-
rými stále ještě obávaný způsob výstavby. 
Moderní dřevostavby obecně totiž podle 
ní ještě čekají nadějné vyhlídky.
Druhou příčku obsadila Eliška Morcin-
ková (VUT Brno – Fakulta stavební) s dí-
lem Výstavní galerie Hvězda, s nímž 
jako jedna ze sedmi přihlášených sou-
těžila v kategorii Návrhy dřevěných kon-
strukcí. „Návrh objektu galerie vznikl, 
aby se stal zosobněním všeho, co se 
pod slovy ‚Nadějné vyhlídky‘ nachází. 
Neboť bez kreativity, která je poháně-
na všudypřítomnou inspirací a bez slov 
sdílení vědomostí, pocitů a blízkosti, by 
svět jistě byl jen šedivým místem,“ říká 
Eliška Morcinková o svém díle, za které 

obdržela ještě cenu společnosti STORA 
ENSO.
Cenu za třetí místo získal Tomáš Papou-
šek (ČVUT Praha – Fakulta stavební) za 
soutěžní dílo Vlna. Ten se nám k tématu 
letošního ročníku nemohl vyjádřit, jelikož 
byl právě na studijním pobytu v Americe 
a převzetím cen pověřil bratra Michala.
Výše zmíněnou cenu KRONOSPAN 
převzala z rukou jednatelky společnosti 
Ing. Sylvy Krechlerové studentka Jitka 
Zelenková (VUT Brno – Fakulta archi-
tektury) za dílo Vinařství Strachotín. 
Jí navržená stavba poskytuje úchvatné 
výhledy na Novomlýnské nádrže a proti-
lehlé Pálavské vrchy. „Nadějné vyhlídky, 
jakožto výhledy do budoucnosti, jsou 
zde myšleny především z pohledu udr-
žitelnosti. Stavba je v co největší možné 
míře navržena z přírodních materiálů, 
svým provozem se snaží být co nejšetr-
nější k přírodě,“ dodává autorka.
Oficiální program vyhlášení výsledků 
zakončil ředitel Nadace Ing. Stanislav 
Polák pozváním studentů a všech part-
nerů k účasti v pátém ročníku soutěže, 
který bude vyhlášen v lednu příštího roku.
Všechny oceněné návrhy staveb podrob-
něji představíme v některých z příštích 
vydání Dřevařského magazínu.

Výstavní galerie Hvězda Elišky Morcinkové (jediné oceněné dílo v kategorii Návrhy 
dřevěných konstrukcí)

Vítězný návrh rodinného domu v Lipně nad Vltavou Kristýny Ulrychové (kategorie 
Návrhy moderních dřevostaveb)
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drevársky servis

Rakúsky piliarsky priemysel má stabilnú 
výkonnosť a v medzinárodnom porovnaní 
patrí do desiatky najväčších výrobcov re-
ziva (7. miesto), vo vývoze reziva je na 6. 
pozícii. Ročne vyprodukuje 8,7 mil. m3 
ihličnatého reziva. Tieto výsledky dosa-
hujú vďaka presne dohodnutým dodáv-
kam guľatiny, stabilnej úrovni techniky 
a zamestnanosti v odvetví. Rakúsky dre-
vospracujúci priemysel má 1350 firiem 
s 25 500 zamestnancami. Porez guľati-
ny je v 1050 závodoch (78 % z celého 
odvetvia). Zvyšná produkcia guľatiny 

smeruje do výroby nábytku, konštrukč-
ných dosák a do priemyslu výroby lyží.
Pozitívny vývoj v polovici roku 2016 
umožnil nárast odbytu reziva. Odberatelia 
v Nemecku neznižujú objem objedná-
vok, japonský trh je efektívny vďaka vý-
voju meny, Taliansko pokračuje v pozití-
vach vlaňajšieho roku. Rezivo potrebujú 
v Nemecku a Rakúsku na zvýšený objem 
výroby drevených panelov pre drevodo-
my. Rastie podiel drevostavieb a to pod-
necuje zvyšovanie dodávok reziva.
V roku 2015 doviezlo Rakúsko spolu 
5 267 558 m3 ihličnatej guľatiny. Za 
5 mesiacov v roku 2016 importovalo 
Rakúsko 2 148 875 m3 piliarskej ihlič-
natej guľatiny, v porovnaní s vlaňajškom 
je to nárast o 11,3 % (1 931 518 m3).
Celková ročná produkcia reziva presa-
hovala v rokoch 2000–2008 objem 10 
mil. m3, výrazne poklesla v roku 2009 
na 8,5 mil. m3. Od roku 2012 sa stabi-
lizovala na úrovni blízko 9 mil. m3, vlani 
8,8 mil. m3 a prognóza na rok 2016 by 
už mala presiahnuť 9 mil. m3.
Export reziva z ihličnanov v roku 2015 

predstavoval 5 058 958 m3, najviac do 
Talianska 2 378 017 m3, Blízky východ 
918 653 m3, Nemecka 740 236 m3 
a Japonska 324 919 m3. Export ihlič-
natého reziva za 5 mesiacov roku 2016 
dosiahol objem 2 210 914 m3, oproti 
rovnakému obdobiu vlaňajška sa zvýšil 
o 8,1 % z hodnoty 2 044 714 m3.
V apríli 2016 dosiahla cena guľatiny 
126,55 % a reziva 122,71 % v porov-
naní s cenami v roku 2001.
Všetky tieto porovnania sú dôkazom, že 
piliarsky priemysel má stabilné postave-
nie v Rakúskom hospodárstve. Výrazný 
odbyt zabezpečuje firmám dostatok zis-
ku pre ďalší rozvoj. 
Treba ešte zdôrazniť, že väčšinu pro-
dukcie reziva výrobcovia sušia a hob-
ľujú. Fachverband der Holzindustrie 
Österreichs vydáva pre nich (spolu 
s Verband der Europäischen Hobel-
industrie) normy pre výrobu a kvalitu 
hobľovaného reziva. Normy neustále 
aktualizujú a vyšli už v 7. vydaní. Rezivo 
finalizujú aj do lepených nosníkov veľ-
korozmerových konštrukcií.

Piliarsky priemysel v Rakúsku

Bez suroviny nemôže fungovať drevársky priemysel. Po uvedení cieľov 
drevárskeho a lesného hospodárstva Rakúska to konštatoval Mag. 
Herbert Jöbstl – predseda Rakúskeho piliarskeho priemyslu (FHÖ). 
Na bezproblémové fungovanie predstavujú dodávky rakúskych les-
ných podnikov do rakúskych piliarskych závodov 22 mil. m3 ročne. 
Ihličnatú guľatinu navyše dovážajú v objeme 5,3 mil. m3. 

Krajina Objem (m3) Podiel

Česká rep. 1 924 744 37 %

Nemecko 1 722 784 32 %

Slovinsko 899 769 16 %

Slovensko 233 519 5 %

Taliansko 218 419 4 %

Švajčiarsko 133 782 3 %

Import ihličnatej guľatiny do Rakúska 
v roku 2015. Zdroj: FHÖ

Krajina Objem
(m3)

Zmena Podiel

Česká rep. 874 213 +17,9 % 41 %

Nemecko 602 185 +3,7 % 28 %

Slovinsko 421 619 +51,5 % 19 %

Taliansko 103 725 +2,1 % 5 %

Slovensko 69 015 -25,5 % 3 %

Švajčiarsko 49 036 -19,6 % 2 %

Chorvátsko 14 203 -29,5 % 0,5 %

ostatní 14 879 +55 % 0,6 %

Import ihličnatej guľatiny do Rakúska za 
obdobie január až máj 2016. Zdroj: FHÖ

Krajina Objem 
(m3)

Zmena

Taliansko 997 681 +3,6 %

Nemecko 337 369 +12,9 %

Ostatná Európa 243 611 +7,9 %

Blízky východ 436 580 +14,5 %

Japonsko 178 660 +17,8 %

USA a Kanada 8 077 +3,7 %

ostatní 8 936 -46,5 %

Export ihličnatého reziva z Rakúska za 
obdobie január až máj 2016. Zdroj: FHÖ

Mag. Herbert Jöbstl – predseda Rakús-
keho piliarskeho priemyslu. Foto: Florian 
Lierzer
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výber aktualít

Vážení čitatelia,

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

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

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

Dřevěná vzducholoď na střeše centra DOX
Uverejnené: štvrtok, 29. september 2016
Na střeše centra současného umění DOX v Praze probíhá stavba netradiční architektury. Zajímavý 
dřevěný objekt, který svým zevnějškem připomíná konstrukci vzducholodě, se návštěvníkům 
otevře v listopadu.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Ceny Lignumexpo 2016 a čestné uznania pozoruhodným expozíciám
Uverejnené: štvrtok, 29. september 2016
Z prihlásených exponátov veľtrhu Lignumexpo 2016 v Nitre vybrala hodnotiteľská komisia štvrť 
stovky nominácií na udelenie Ceny Lignumexpo 2016. Z nich udelili 6 cien a 3 čestné uznania.

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

Okno s rekuperací získalo cenu GRAND PRIX 2016
Uverejnené: streda, 28. september 2016
Také letos se na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2016 uskutečnila soutěž GRAND 
PRIX o nejlepší exponát, kterou vyhlašuje společnost ABF, a. s. Soutěže se zúčastnilo celkem 
41 přihlášených produktů.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Dřeva je mnoho, Albrechticím risk nevyšel
Uverejnené: utorok, 27. september 2016
Kvůli kalamitní těžbě se dřevo hromadí a nejde na odbyt. Město Albrechtice se ho zbavilo riskant-
ním obchodem, který ale nevyšel.

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

Vítězi jubilejního finále SUSO se stali mladí truhláři z Prahy
Uverejnené: utorok, 27. september 2016
Na výstavišti PVA EXPO v Praze Letňanech proběhl v pátek 23. září závěrečný den finálového 
kola 20. ročníku „mezinárodní“ soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO. Jubilejní Česko–
Slovenské finálové klání, které se konalo v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu 
For Arch 2016, vyneslo na stupně vítězů šestici nejlepších truhlářských adeptů z České republiky.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Kika otevřela svou největší českou prodejnu v Čestlicích
Uverejnené: piatok, 23. september 2016
Za účasti prvních stovek nakupujících, ale také majitele celé značky Kika Němce Bruna Steinhoffa, 
se v Čestlicích u Prahy otevřela zrekonstruovaná prodejna tohoto řetězce s nábytkem, aktuálně 
největší z osmi, které firma v Česku má. Kika chce v Česku do Vánoc spustit e-shop a v následu-
jících letech otevřít další pobočky. Informaci zveřejnily Hospodářské noviny.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Čeští nábytkáři dostali pokutu 4 miliony. Domlouvali si ceny
Uverejnené: štvrtok, 22. september 2016
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutoval za zakázané kartelové dohody tři 
české nábytkářské firmy. Dohromady mají zaplatit téměř 4 miliony Kč.

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

Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 DŮM A BYDLENÍ Liberec 14. – 16. 10.
 Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na úpravu a zařízení 

interiérových a exteriérových částí obydlí • Liberec – výstaviště 
• Diamant Expo, spol. s r.o., www.diamantexpo.cz

 MODERNÍ DŮM A BYT PLZEŇ 14. – 16. 10.
 Veletrh bydlení a stavebnictví – 10. ročník. Souběžná výstava: 

ŽENA A DOMOV PLZEŇ – veletrh kosmetiky, módy, životního 
stylu a všeho pro domov • Plzeň – hala TJ Lokomotiva • Omnis 
Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 PRAGOLIGNA 20. – 22. 10.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dře-

vozpracující průmysl • Praha – výstaviště Holešovice • Incheba 
Praha spol. s r.o., www.incheba.cz, www.pragoligna.cz

 DESIGNBLOK 2016 27. – 31. 10.
 Mezinárodní přehlídka současného designu nábytku, průmyslo-

vého designu, bytových doplňků, svítidel, módy a šperků • Praha 
– výstaviště Holešovice • Profil Media s.r.o., www.designblok.cz

 OSTRAVSKÝ VELETRH HRAČEK  28. – 30. 10.
 Veletrh hraček a volnočasových aktivit pro děti i jejich rodiče • 

Ostrava – výstaviště Černá louka • Ostravské výstavy, a.s., www.
cerna-louka.cz, www.hracky-ostrava.cz

 GAUDEAMUS 1. – 4. 11.
 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání • Brno 

– výstaviště • MP-Soft. a.s. www.bvv.cz, www.gaudeamus.cz
 INTERIERY 3. 11.

 Mezinárodní odborný seminář spojený s prezentací dodavatelů 
komponentů pro výrobce interiérů – 5. ročník • Volyně – VOŠ 
a SPŠ • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 
www.interiery2000.cz

 STAVOTECH – MODERNÍ DŮM Olomouc 3. – 5. 11.
 Stavební a technický veletrh – 52. ročník. Souběžné výstavy: 

EKOENERGA – výstava a konference k úsporám a obnovitel-
ným zdrojům energie – 17. ročník, MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA 
– výstava a konference na téma dřevěné stavění – 7. ročník, 
ARCHDESIGN MORAVA – multižánrová akce zaměřená na pro-
pagaci a popularizaci kvalitní architektury a designu • Olomouc 
– výstaviště Flora • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 4. – 5. 11.
 Mezioborové veletrhy obnovy, financování a využití památek a ře-

mesel. Souběžná výstava: DĚTSKÁ PLANETA – veletrh hraček, 
her a dětských potřeb (4.–6. 11.) • Praha – výstaviště Holešovice 
• Incheba Praha spol. s r.o., www.incheba.cz

 BYTOVÁ SHOW 3. – 6. 11.
 Výstava nábytku, interiérů a bytových doplňků • Hradec Králové – 

kongresové a výstavní centrum Aldis • Empresa, www.bytovashow.cz
 VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 23. – 25. 11.

 Prezentace školství všech úrovní včetně škol vyučujících dřevo-
zpracující obory, zařízení pro speciální školy, ukázky odborného 
výcviku apod. – 22. ročník. Doprovodný program: Truhlář roku 
2016 – 8. ročník celostátní soutěže odborných škol (23. – 24. 
11.) • České Budějovice – výstaviště, www.vcb.cz

 VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 25. – 26. 11.
 Veletrh středních a vyšších odborných škol určený pro žáky po-

sledních ročníků ZŠ s cílem pomoci jim při rozhodování a výběru 
zaměření dalšího studia. Doprovodný program: Mistrovství ČR 
s mezinárodní účastí v oboru Čalouník – 6. ročník soutěže 
odborných škol • Brno – výstaviště • Střední škola polytechnická 
Brno, www.jilova.cz/stranky/veletrh-zakladni-informace.aspx

Slovenská republika

 MODDOM 12. – 16. 10.
 Medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového 

designu. Súbežná výstava: ART – medzinárodná výstava výtvar-
ného umenia – 15. ročník • Bratislava – areál Incheba Expo • 
Incheba, a.s., www.incheba.sk

 STREDOŠKOLÁK 2016 24. – 25. 11.
 Výstava stredných škôl – 18. ročník. Súbežná výstava: JOB FORUM 

2016 – medzinárodný veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania 
– 8. ročník • Trenčín – areál Expo Center • EXPO CENTER a.s., 
www.expocenter.sk

Zahraničí

 BIENNALE INTERIEUR 2016 14. – 23. 10.
 Mezinárodní veletrh nábytku a kreativního bytového designu – 25. 

ročník • Kortrijk, Belgie • Design Biënnale vzw/npo, interieur.be
 BAUEN + WOHNEN  15. – 23. 10.

 Odborná výstava stavění, renovací a financování. Souběžné výsta-
vy: LEBENSART – výstava pro životní styl, INFA BALANCE – veletrh 
zdraví a wellness • Hannover, Německo • Fachausstellungen 
Heckmann GmbH, www.heckmanngmbh.de

 SICAM 18. – 21. 10.
 Mezinárodní veletrh komponentů a doplňků pro nábytkářský prů-

mysl • Pordenone, Itálie • Exposicam Srl, www.exposicam.it
 HOLZHAUS AUTUMN 2016 20. – 23. 10.

 Výstava dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů • Moskva, 
Rusko • ITE Moscow, Expocentr, www.holzhaus.ru

 YAPI – TURKEYBUILD ANKARA 20. – 23. 10.
 Mezinárodní stavební veletrh – 29. ročník • Ankara, Turecko • YEM 

EXHIBITION, www.yapifuari.com.tr, www.yapifuariankara.com 
 WARSAW HOME EXPO 2016 21. – 23. 10.

 Mezinárodní výstava interiérového designu, nábytku a dekorací 
• Varšava, Polsko • Ptak Warsaw Expo, warsawhome.eu

 WOOD PROCESSING MACHINERY 22. – 26. 10.
 Mezinárodní veletrh dřevoobráběcích strojů, nástrojů a nářadí. 

Souběžná výstava: INTERMOB 2016 – mezinárodní veletrh pro 
dřevozpracující a nábytkářský průmysl a lesnictví • Istanbul, 
Turecko • Tüyap Fair and Exhibitions Organization Inc., www.
eumabois.com, tuyap.com.tr, www.woodmachineryistanbul.com

 LESDREVMASH 24. – 27. 10.
 Mezinárodní veletrh strojů, zařízení, nástrojů a vybavení pro dře-

vozpracující, nábytkářský a papírenský průmysl • Moskva, Rusko 
• Expocentre Europe GmbH, www.eumabois.com, www.lesdrev-
mash-expo.ru

 ORGATEC 25. – 29. 10.
 Mezinárodní veletrh zařízení a vybavení kanceláří a interiérů 

veřejně přístupných komerčních objektů • Köln, Německo • 
Kölnmesse GmbH • www.orgatec.com, www.koelnmesse.com

 CUKUROVA FURNITURE  25. – 30. 10.
 RELATED INDUSTRY FAIR
 Veletrh pro nábytkářský průmysl a přidružená odvětví. Souběžná vý-

stava: ADANA IDEAL HOME FAIR – veletrh bytového, kancelářského 
a zahradního nábytku a interiérových dekorací • Adana, Turecko • 
Tüyap Fair and Exhibitions Organization Inc., www.tuyap.com.tr

 FENAFOR 27. – 29. 10.
 Mezinárodní veletrh strojů a zařízení pro dřevozpracující a nábyt-

kářský průmysl • Lima, Peru • Tropical forest, www.fenafor.com
 YAPI – TURKEYBUILD IZMIR 3. – 6. 11.

 Mezinárodní stavební veletrh – 22. ročník • Izmir, Turecko • YEM 
EXHIBITION, www.yapifuari.com.tr, www.yapifuariizmir.com

 MEUBELBEURS 2016 6. – 9. 11.
 Mezinárodní veletrh nábytku • Brusel, Belgie • Brussels International 

Furniture Fair, www.salondumeuble.be, www.meubelbeurs.be
 DECOFAIR 7. – 10. 11.

 Výstava nábytku a interiérového designu • Jeddach, Saudská 
Arábie • Reed Sunaidi Exhibitions, www.decofair.com

 BEOGRADSKI SADA 8. – 13. 11.
 Mezinárodní veletrh nábytku, zařízení interiérů, strojů, zařízení 

a materiálů pro dřevozpracující průmysl • Bělehrad, Srbsko • 
Belgrade Fair, www.sajam.rs, www.sajamnamestaja.rs

 AMBIENT LJUBLJANA 9. – 13. 11.
 Mezinárodní veletrh nábytku – 27. ročník • Ljubljana, Slovinsko 

• GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre, www.ljublja-
nafair.com, www.furniture-fair.si

 SALONE DEL MOBILE 12. – 14. 11.
 Veletrh nábytku, doplňků a interiérového designu – 1. víkendový 

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

 EUROBOIS 15. – 18. 11.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dře-

vozpracující průmysl • Lyon, Francie • GL Events Exhibitions, 
www.eurobois.net

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

Po dobrých skúsenostiach a kvôli intenzívnej propagácii 
rozvoja moderných drevostavieb, s úmyslom osloviť čo naj-
širšiu odbornú i laickú verejnosť, organizuje Sekcia dre-
vostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky 
(ZSD SR) aj v tomto roku opäť Dni drevostavieb.
Jesenný termín tohtoročných Dní drevostavieb 2016 je dob-
rou príležitosťou rozhodnúť sa bývať vo svojom novom dome 
– postaviť novú drevostavbu v priebehu niekoľkých mesiacov 
je dnes bežným štandardom. Ak klient uzavrie zmluvu so 
spoločnosťou, ktorá vlastní Značku kvality ZSD SR, získa 
na základe dohody medzi ZSD SR a Slovenskou sporiteľ-
ňou zvýhodnený prístup k hypotéke na svoju novú modernú 
drevostavbu. Značku kvality ZSD SR vlastní v súčasnosti 10 
členských spoločností ZSD SR. Ich zoznam nájdete na www.
drevostavby-zsdsr.sk. Záujemcovia budú mať možnosť na 
vlastné oči vidieť a vlastnými rukami ohmatať výhody stavby 
na báze dreva. Toto podujatie má prispieť k rozširovaniu pozi-
tívnych skúseností s modernými drevostavbami pre individu-
álnu bytovú výstavbu nielen medzi projektantmi a architektmi, 
ale aj medzi potenciálnymi investormi – staviteľmi, ktorí sa 
rozhodujú pre individuálne riešenie svojej bytovej otázky. 
Na celom území Slovenska bude takto 14. a 15. októbra 
2016 k dispozícii viac ako dve desiatky stavieb, väčšinou 

rodinných domov, do ktorých sa budú môcť záujemcovia 
pozrieť. Zoznam vybratých referenčných stavieb a všetky 
podrobnosti o Dňoch drevostavieb 2016 nájdu záujemcovia 
na www.dnidrevostavieb.sk.

Zdroj: TS ZSD SR

Dni drevostavieb 2016 sa uskutočnia 14. a 15. októbra 2016

VOŠ a SPŠ Volyně pořádá ve čtvrtek 3. listopadu 2016 
jubilejní 5. ročník odborného semináře INTERIÉRY. Ten 
se tímto stává tradiční podzimní akcí určenou pro širokou 
veřejnost, především pro návrháře interiérů, architekty a vý-
robce či dodavatele interiérových prvků.
Cílem semináře je kromě seznámení s novinkami na trhu, 
novými technologiemi, trendy a zajímavými realizacemi, 
také propojení designérů s výrobci. „Letošní hlavní téma 
semináře bude příběh – příběh realizací, designérů a mate-
riálů. Mezi přednášejícími vy stoupí např. profesor Jiří Pelcl, 
který pohovoří na téma ‚Zapomenutí minimalisté‘ – Hnutí 
Shakers v USA. Architektka Kamila Douděrová se pak za-
měří na příběhy realizací z televizního pořadu a zmíníme 
např. i budování značky českého nábytku,“ slibuje spolu-

organizátorka projektu Ing. Iva Bastlová DiS. z pražského 
ateliéru LOXO a dodává, že na semináři se nebude hovořit 
pouze o interiérech. Na řadu přijde i téma loga a vizuální 
identity a zlepšení komunikace se zákazníkem. „Letos se 
mimo to sborník přednášek stává součástí odborného ma-
gazínu Interiéry, který všichni posluchači obdrží zdarma,“ 
doplňuje Ing. Bastlová s tím, že po celém dni plném předná-
šek bude následovat společenský večer spojený s oslavou 
20. výročí volyňské VOŠ, kde bude příležitost neformálně 
probrat nejen odborná témata a uzavřít zajímavé spolu-
práce, ale i možnost poznat nové lidi z oboru. Podrobný 
program i on-line přihlášení je na webových stránkách akce 
www.interiery2000.cz.

Autor: Ing. František Novák

Odborný seminář INTERIÉRY letos již po páté

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s., zve své členy a přízniv-
ce na 19. Mezinárodní konferenci čalouníků a dekoratérů 
pořádanou ve dnech 14.–15. 11. 2016, oba dny začá-
tek v 9.00 hod., pod záštitou Veletrhů, a.s., v Brně na 
Výstavišti, ve Výškové budově Veletrhů Brno. Letos se 
chceme věnovat, kromě novinek materiálů, šicích a dal-
ších strojů a zařízení, zejména zdravotním aspektům ča-
louněného nábytku a dekorací v interiéru. Přednášet bu-
dou mj. doc. MUDr. Ivan Müller, CSc. a doc. Ing. Daniela 
Tesařová, Ph.D. Dále 15. 11., po přednáškách novinek ze 
světových veletrhů 2016, doc. Ing. arch. L. Kanické CSc. 
a Ing. H. Prokopové, bude exkurze v restaurované Vile 

Löw-Beer. Odborné přednášky v sále 102 doprovodí vý-
stavky funkčních šicích strojů, materiálů, technologií v sále 
103. V pondělí, 14. 11. 2016 večer, se již tradičně koná 
pracovní setkání u cimbálu ve Vinárně u Královny Elišky. 
Vložné na konferenci na osobu pro členy Cechu čalouníků 
a dekoratérů 1 200 Kč, pro nečleny 1 400 Kč, pro studen-
ty a novináře (kromě vstupného do Vily Löw-Beer) zdarma, 
večerní setkání 500 Kč/osoba. Informace na www.cech-
-cal.eu nebo u Ing. Prokopové, e-mail: cech_cal@volny.
cz, mobil: +420 602 558 554.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Pozvánka na 19. Mezinárodní konferenci čalouníků a dekoratérů

Jednou z referenčných drevostavieb sprístupnených počas 
Dní drevostavieb 2016 bude aj obdĺžnikový bungalov VELA 
115 v Košiciach – Čani, zhotoviteľom ktorého je ATRIUM SK, 
s.r.o. Banská Bystrica. Foto: archív ATRIUM SK, s.r.o.
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design

Mnohé exponáty byly v Rakousku pre-
zentovány poprvé. Kolekce svítidel 
z Vitra Design Musea ve Weil am Rhein 
totiž obsahuje díla vytvořená v minulosti 
takovými osobnostmi, jako je Wilhelm 
Wagenfeld, Achille Castiglioni, nebo 
Ingo Maurer, ale i produkty současných 
designérů, jako je Olafur Eliasson, Front 
Design nebo Joris Laarman. Tyto osob-
nosti jsou vesměs známy i z oblasti ná-
bytkového designu.
Osvětlení změnilo jako žádné jiné mé-
dium v poslední době náš životní prostor. 
Rozzářilo města, vytvořilo nové pracovní 
příležitosti a životní podmínky, stalo se 
motorem pokroku pro průmysl či lé-
kařství. Dnes díky novým technologiím 
prožívá změnu, jejíž vliv na člověka a jeho 
životní styl se nedá odhadnout.
Výstava začíná pohledem na současnost 
a mapuje technologické změny včetně 
digitální revoluce. Druhá část zahrnuje 
vývoj designu svítidel od počátku 20. 
století, přičemž na ikonických reprezen-
tantech předvádí, jak technické inovace 
a společenské změny v této oblasti ovliv-
nily tvůrčí možnosti. Ve třetí části jsou 
předvedeny aspekty týkající se vnímání 
a performance jako pohyb, barva, pros-
tor, které určují synestetické kvality medií 
a mají rozhodující význam pro architek-
turu a umění. Nakonec jsou naznačena 
budoucí východiska pro tvůrčí zacházení 
se světlem včetně příkladů použití no-
vých technologií. Vytvoření světla pro 
běžný život člověka je už dnes synté-

zou vědy, umění a architektury. V polo-
vině 19. stol. se podařilo Ameri čanovi 
T. A  Edisonovi a současně Britu Josefu 
Swanovi uvést do života vynález, který 
měl změnit svět: elektrickou žárovku. 
Po počáteční skepsi nastoupila euforie 
a o 20 let později propagovaly firmy jako 
Osram, Tungsram nebo AEG svoje pro-
dukty prostřednictvím obalů, ale také 
poštovních známek a plakátů.

Současnost světla

Náš dnešní svět je světlem hluboce 
poznamenán. Díky němu se západní 
společnost osvobodila ve 20. století od 
rytmického střídání světla a tmy, na kte-
ré byl navyklý organismus a hormonální 
systém během vývoje lidstva. Toto skýtá 
nekonečné šance, ale posiluje závislost 
celých společenských oblastí na zdroji 
světla a prohlubuje propast mezi lidmi, 
kteří k němu mají přístup a těmi, kterým 
to není umožněno.
Zhruba 1,6 miliardy lidí přístup k elektric-
ké síti nemá a je závislá na svítidlech po-
háněných fosilními látkami. Schopnost 
improvizovat je východiskem pro pře-
žití a světlo je cenná hodnota. Trhovci 
v Marakeši tak musí používat amatér-
sky vyrobené plynové lampy a rybáři 
z Mwanza na Viktoriině jezeře sledují 
svůj úlovek pomocí plovoucí kerosino-
vé lampy.
Světlo je v západním světě všude k dis-
pozici na zmáčknutí knoflíku. Rubová 
stránka toho je nejen zvyšující se za-
moření světlem s jeho ještě nezcela zná-
mými důsledky na přírodu a člověka, ale 
také rostoucí spotřeba energie a riziko 
oteplování klimatu. Různé mezinárodní 
debaty na toto téma přinesly vlnu nových 
technologií a světelných konceptů.

Vývoj designu svítidel

Před 100 lety bylo vytvoření lampy závislé 
na údajích, jako je velikost nebo objímka 
žárovky. Designéři a architekti moderny 
byli zaměstnáni myšlenkou uvést do ži-
vota industriální tvar svítidla. Hledali jed-
noduché, dostupné a tvarově vyhovující 
řešení pro sériovou výrobu. V 50. letech 
vstoupila vedle estetických požadavků 
do procesu světelná technika a výrobní 
technologie. Gino Sarfatti, Alvar Aalto 
a Poul Henningsen experimentovali ve 
vlastních firmách nebo v úzké spolupráci 
s výrobci s novými materiály, výrobními 
metodami a světelnými zdroji a vytvořili 
přitom svítidla nadčasové krásy.
V době Pop a Space designu 60. 
let vznikly další ikony: lampy Asteroid 
(Ettore Sottsass) nebo Serie Fun (Verner 
Panton), které svazovaly produkty s ur-
čitou atmosférou. Se svítidlem Tizio 
R. Sappera v 70. letech pronikla s ko-
nečnou platností do interiérů halogeno-
vá žárovka a nízkovoltážní systém Metro 
Hannese Wettsteina v roce 1983 působil 
ve své prostotě tak jasně a srozumitelně, 
že záhy doslova zaplavil domácnosti.
Koncem 20. století začala skupina 
Droog design vymýšlet konceptuální 
design. Tato změna mezi uměleckým 
a technickým pojetím vytvořila pole na-
pětí, na kterém se design světla stále 
pohybuje.
Žárovka je postupně vytlačována techno-
logiemi LED a OLED, díky kterým i světlo 
přichází do světa digitalizace. LED a bez-
drátové napájení zjednodušily zavedení 
barevně se měnících světelných nálad 
na pracovišti ale i v obytném sektoru. To 
přináší nejen zajímavé možnosti indivi-
dualizovaného osvětlení, stupňuje po-
cit pohody, ale je užitečné i v lékařské 

Lightopia

Vídeňská muzea a jejich krátkodobé výstavy jsou nekonečnou studnicí informací. Opět to potvrdila 
výstava světla a svítidel »Lightopia« uskutečněná v koprodukci Vitra Design Museum a muzea 
Hofmobiliendepot. Světlo je nezbytnou součástí našeho životního prostředí a bytového interiéru. 
Fascinuje svoje tvůrce i uživatele. Nové technologie radikálně rozšířily možnosti vytváření světelného 
designu. »Lightopia« je první souborná výstava v Rakousku na toto téma. Předvedla kromě historie 
tohoto fenoménu také četné vize. 

Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně
Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka
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praxi, např. při zdolávání depresivních 
onemocnění. 
LED může mít téměř libovolný tvar 
a v dosud nepoznaném měřítku může 
být modulovatelná a řízená. Pro privátní 
sektor vyvinul Philips před časem sví-
tidlo Hue, které je ovládáno prostřed-
nictvím iphone a umí vytvořit jakoukoliv 
směs barev. V roce 2008 rozhodla EU 
stáhnout z trhu žárovku a halogeny, což 
vyvolalo vlnu odporu. Nebylo to jen tep-
lé světlo a technická jednoduchost, co 
veřejnost postrádala v propagovaných 
LED a spořivých žárovkách. Žárovka 
byla emocionální ikonou, symbolem pro 
osvětlení, pokrok a vynalézání. Časopis 
Monopol zveřejnil petici proti zákazu, po-
depsaný mnoha osobnostmi. Christoph 
Mayr natočil film s názvem Bulb Fiction, 
dokumentující moc průmyslu a jeho 
zapletení do politiky. Žárovka ale zcela 
nezmizí, zůstane pro svou jednoduchost 
a funkčnost jako archetyp a ikona vyna-
lézavosti.
Fascinace světlem těží z jeho performa-
tivních aspektů, jako je barva, prostor 
nebo pohyb. To ukazují spektakulární 
světelné inscenace během světových 
výstav nebo jiných velkých událostí. 
Palais d´électricité v Paříži v roce 1900 
předvedl spojení bizardní architektury 
s tisíci žárovkami, obrovská iluze byla 
umocněna zrcadly. Světlo bylo použito 
k podpoření demokratických, ale i tota-
litních společenských systémů. Ve Třetí 
říši světelné instalace Alberta Speerse 
sloužily jako instrument demonstrace 
totalitní moci.
Světelný paprsek prorážející tmu má mi-
mořádný účinek. Jako znak pokrokové 
industriální víry se staly na nočním nebi 
obří reflektory brzy oblíbeným nástrojem 
tvorby atmosféry. Doprovázely různé 
příležitosti – světové výstavy, sportovní 
události, reklamní kampaně. Sugestivní 
osvětlení World Trade Center v NY při-
pomíná oběti útoku ze září 2001, při ote-
vření letních her v Pekingu vytvořily tisíce 

umělců a akrobatů živý obraz jako pixely.
Pavilon Philips pro světovou výsta-
vu Expo 58 v Bruselu (Le Corbusier 
a Lannis Xenakis) je považován za první 
počítačem řízenou multimediální instala-
ci. Je to elektronická báseň: koláž filmu, 
tónu a prostoru, demonstrace závislosti 
lidí na elektřině. Mnohovrstvou kompo-
zici z barvy a obrazových rovin doplňují 
elektroakustické zvukové obrazy, při-
čemž obraz a tón nejsou v žádném bez-
prostředním spojení. Báseň je zkouškou 
syntézy nových výrazových prostředků 
a prostorových konceptů.
Světlo je v západní společnosti všudypří-
tomné a samozřejmé. Někdy bylo vnímá-
no jako motiv umělců a představováno 
v nejrůznějších formách jako boží světlo 
nebo světlo kosmické. Plynové a elek-
trické lampy 19 a 20. století tvořily pře-
chod světlé a tmavé, dnes je v metro-
polích světla přebytek a stalo se součástí 
velkoměstské kultury: billboardy, velké 
obrazovky, reklama. 

Jaká je budoucnost světla?

Novou kapitolu dějin otevřeli LED. Jsou 
trvanlivé, vysoce účinné, malé, umožňují 
všestranné využití. Brzy ji doplnili ještě 
více slibující organické svítící diody 
(OLED – organic light emitting diod), 
které vyzařují homogenní plošné světlo. 
Jako tenkovrstvý stavební prvek z orga-
nických polovodivých elementů nabízí 
úplně nové možnosti uspořádání. Tvar, 
barvu a transparentnost lze téměř volně 
určovat. LED a OLED jsou vysoce kom-
plexní elektronické stavební součástky 
vzniklé high-tec metodami v laboratořích 
a představují výzvu pro producenty svíti-
del i světla. Dnes je již jasné, že místo tva-
rování svítidel nastoupí tvarování světla. 
V průběhu dějin nastaly momenty, kdy 
byly nové technologie výzvou najít vyjad-
řovací způsob – tvarosloví. To se děje 
v oblasti osvětlení. Světloemitující elek-
tronické stavební části střídají současné 

světelné prostředky a otevírají nové mož-
nosti. Světlo už nebude postaveno naro-
veň světloemitujícímu zdroji jako žárovka 
a její charakteristický tvar, ale odděluje 
se od světelného tělesa, je tvarovatelné 
a dá se podle podmínek a denní doby 
měnit. TECHLED a OLED se vyvíjí v ra-
zantním tempu a rozšiřují možnosti pou-
žití způsobem, který není odhadnutelný.
Aktuální diskuse hledá rovnováhu mezi 
přírodním a umělým světlem, mezi pře-
světlením a dostačující tmou, všeobec-
ným a personalizovaným osvětlením, 
potřebě světlem šetřit a požadavkem 
na více světla. Vzhledem ke klimatickým 
změnám, debatám o šetření a světelným 
smogem je stále naléhavější otázka kolik 
a jaké osvětlení člověk potřebuje. Lampy 
začínají reagovat na měsíc a na pohyb 
vozidel, designéři hledají alternativní 
zdroje, např. metody s pomocí podpo-
ry přírodních jevů. Halflife lamp Jorise 
Laarmana experimentuje s geneticky 
modifikovanými buňkami obohacovaný-
mi enzymem luciferasen od světlušek. 
Prostřednictvím chemického procesu 
bioluminiscence vzniká světlo. Zdá se, 
že 21. století bude stoletím hledání.
Jedna z největších výzev naší doby je 
i výroba s využitím světelné energie. Ta 
však nemůže být řešena výlučně nový-
mi technologiemi. Očekává se kreativní 
syntéza vědy, designu a umění. I když 
už existují některé koncepty, to hlavní je 
stále před námi. Třeba nám novou tvář 
světelné energie představí v budoucnu 
opět výstava v Hofmobiliendepot.

Zdroj: tiskové materiály výstavy

Další exponáty z výstavy 
Lightopia najdete v pdf verzi 

tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

Philips, řízená LED Hue, 2012 Lutta Bettonica Formala, 2013, kovový pás osázen LED, Vitra 
Design Museum
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NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodáme sušené truhlářské řezivo tloušťky 32, 52 mm, 
oddenková čast. Cena bez DPH 8000 Kč za m3.
Kontakt: mobil: 724 254 702-3, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

 Prodám truhlářské sušené řezivo OL 32, 52 mm. Cena 
6500 Kč za m3 bez DPH.
Kontakt: mobil: 724 254 702-3, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

 Prodáme řezivo ze skladových zásob (BK, JV, SM, JS, 
MD, BO aj. řezivo), aktuální nabídka na drevo-dolecek.cz/
truhlarsko-rezivo-skladem.
Kontakt: tel.: 724 891 591, e-mail: pila.orlicky@centrum.cz

 Prodám fošny BO vysušené, tl. 50 mm, délka 400 cm 
jednostranně bez suků anebo čisté. Cena 8000 Kč + DPH.
Kontakt: mobil: 603 767 374, Černuc u Velvar, e-mail: truhlar-
stvi.duda@seznam.cz

 Prodám dubové fošny truhlářské, vzduchosuché, tloušť-
ka 38–40 mm, délka 3–4 metry. Stáří 8 let. Cena 12 000 
Kč/m3. Místo odběru jižní Čechy (okr. Jindřichův Hradec) 
případně po předchozí dohodě lze zařídit dopravu do Prahy.
Kontakt: mobil: 602 327 357

 Prodáme sušené truhlářské řezivo tl. 32 a 52 mm. Dřeviny: 
SM, BO, MD, OL, BK, JS, JV, DB, DB červený.
Kontakt: mobil: 724 254 702–3, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

 Vyrábíme, prodáváme stavební jehličnaté řezivo, prkna, 
fošny, hranoly, střešní latě, vazby, provádíme sušení řeziva. 
Dále vyrábíme palubky obkladové i podlahové, hoblované 
přířezy, zahradní nábytek. Měsíční akce na vybrané sorti-
menty viz www.pilatetcice.cz.
Kontakt: Pila Tetčice, a.s., tel.: +420 602 690 041, e-mail: 
miroslav.jasek@pilatetcice.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Vyrábíme a prodáváme podlahové vlysy s perem a dráž-
kou, průmyslovou mozaiku (kantovku), dřevěná prkna s perem 
a drážkou, listnaté přířezy a řezivo v dřevinách buk, dub, jasan 
a javor. Dále vyrábíme a prodáváme palivové dřevo balené 
i volně ložené a dřevěné brikety v pytlích po cca. 25 kg.
Kontakt: tel.: +420 585 445 131, +420 585 445 247, 777 
807 781, e-mail: drevopar@drevopar.cz, www.drevopar.cz

 Vyrábíme a prodaváme vyspravovací lodičky G2.
Kontakt: mobil: 724 254 702, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

 Vyrábíme polotovary eurooken, eurooken s hliníkovým 
opláštěním, posuvných systémů a vchodových dveří IV78 
a IV92 mm v klasickém i rustikálním profilu. Polotovar obsa-
huje kompletně opracovaný a slepený rám s křídlem, včetně 
zasklívacích lišt. K polotovarům je možné dodat ostatní kom-
ponenty jako okapnice, kování, těsnění atd. 
Kontakt: mobil: 777 143 532, e-mail: oknanedbal@seznam.
cz, www.oknanedbal.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodám srovnávací a tloušťkovací frézku HAMMER A3 
31/11 osazenou hoblovacím válcem HAMMER Silent-
POWER. Rok výroby 09/2014. Stroj je plně funkční bez 
závad.
Kontakt: Petr Potůček, mobil: 737 200 458, Praha západ, 
e-mail: petr.potucek@caissa.cz

 Prodám formátovací pilu HAMMER B3 WINNER se spod-
ní frézkou. Rok výroby 09/2014. Stroj je plně funkční bez 
závad. 
Kontakt: Petr Potůček, mobil: 737 200 458, Praha západ, 
e-mail: petr.potucek@caissa.cz

 Prodám mobilní odsavač FELDER AF-14. Rok výroby 
09/2014. Stroj je plně funkční bez závad. 
Kontakt: Petr Potůček, mobil: 737 200 458, Praha západ, 
e-mail: petr.potucek@caissa.cz

 Prodám štípací stroj profi, BGU Maschinen, délka štípané-
ho polena 60 cm, průměr řezu 25 cm, při otočení a druhém 
řezu celkový průměr cca 45 cm. Denní výkon cca 25 m3, po-
hon elektromotor nebo traktor, včetně vynášecího dopravníku 
315 cm, průměr pilového kotouče 700 mm, minimální jistič 
20 A, původní cena byla okolo 330 000 Kč, plně funkční. 
Kulatina na kolébce délky max. cca 3 m se zařízne na po-
žadovanou délku polena max. 60 cm, spadne dolů, kde po 
sešlápnutí hrazdy se rozštípne na čtvrtiny a dále vynášecím 
dopravníkem je vyvezeno na hromadu nebo na nákladní auto/
vlek. Místo odběru jižní Čechy (okr. Jindřichův Hradec) pří-
padně po předchozí dohodě lze zařídit dopravu do Prahy.
Kontakt: mobil: 602 327 357

 Nabízíme k prodeji CNC obráběcí centrum HOLZ-HER 
ECOMASTER 7120-340, rok výroby 2003, v perfektním sta-
vu. Pracovní rozměry: X=3400 mm, Y=1050 mm, Z=130 
mm, vřeteno 9 kW - chlazení vodou, vrtací jednotka: počet 
vrtáků x=4, y=2, z=14, pilový agregát, otáčky max. 24 000/
min., upínací systém nástroje HSK-F63, zásobník na nástroje 
12 pozic, počet přísavek 20 ks, konzolový stůl, software 
TWINCAM, vakuová pumpa 100 m3/hod., bezpečnostní za-
řízení: nášlapná rohož, celkové zapojení 22 kW, hmotnost 
4085 kg. Bohaté příslušenství, výborný stav. Cena stroje je 
490 000 Kč včetně výkonného, 4 pytlového odsávání ALCO 
AAS 5000.
Kontakt: Dostálová, Tyršova 23, Ostrava 1, tel.: 775 165 
062, e-mail: hipos@tiscali.cz 
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burza DM

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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burza DM

 Prodám katr RZ 56, katrové pily délky 1200 mm, vozíky 
ke katru, kráticí pily, brusky, válečkové dopravníky, zvedací 
plošiny, odsávání – z důvodu ukončení provozu. I jednotlivě.
Kontakt: mobil: 603 858 993, e-mail: manakarel@seznam.cz

 Predám olepovačku hrán SCM TECNOMAX ME 20 – 
1. majiteľ, málo používaná. Stroj je možné odskúšať. Cena 
4800 €.
Kontakt: mobil: 0907 890 462, e-mail: semidoor@gmail.com

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Přijmeme obchodního zástupce/odborného prodejce 
dveří PRÜM do prodejny PRAHA.
Kontakt: Zdeněk Vrňata, mobil: 724 155 234, e-mail: vrnata@
prum.cz, Českomoravská 183 (objekt Sykora Home), Praha 9

 Přijmeme obchodního zástupce/odborného prodejce 
dveří PRÜM do prodejny OSTRAVA. 
Kontakt: Zdeněk Vrňata, mobil: 724 155 234, e-mail: vrnata@
prum.cz, Výstavní 11/123, Ostrava - Vítkovice

 Firma LUGI nabízí pracovní příležitost na pozici 
Konstruktér nábytku, přípravář zakázek. Náplň práce: 
výrobní dokumentace v programu AutoCAD, tvorba cenových 
nabídek, programování obrábění pro CNC stroj v programu 
TopSolid, konstrukční řešení nábytku, objednávky materiálů. 
Předpoklady: min. SŠ v oboru - nábytkářství, znalost konstruk-
ce a technologie výroby nábytku a stavebně truhlářských vý-
robků, přehled v materiálech pro truhlářskou výrobu: deskový 
materiál, masiv, dýha + kování - Blum, Hettich, Häfele, znalost 
programu AutoCAD, Word, Excel, Outlook, znalost anglič-
tiny nebo němčiny (výhodou), spolehlivost, zodpovědnost, 
samostatnost. Nabízíme zázemí stabilní české firmy, která 
patří mezi špičku na trhu a práci na unikátních zakázkách.
Kontakt: e-mail: michal.perina@lugi.cz, tel.: 233 310 633 

 Firma LUGI nabízí pracovní příležitost na pozici Truhlář. 
Předpoklady: min. vyučení v oboru, samostatnost, pečlivost 
a spolehlivost. Nabízíme: zázemí stabilní české firmy, která 
patří mezi špičku na trhu, práci v mladém kolektivu, možnost 
dalšího vzdělávání a osobního růstu, zajímavou práci na uni-
kátních zakázkách.
Kontakt: e-mail: marek.kunasek@lugi.cz, tel.: 233 310 633
 

 FELDER Group CZ hledá pro další posílení týmu angažo-
vaného a dynamického pracovníka na pozici prodejce CNC 
strojů. K úkolům nového pracovníka patří péče o stávající 
zákazníky a získávání nových zákazníků pro oblast ČR, na-
bízet zavedené, v oboru vysoce ceněné značkové produkty. 
Poskytneme fundované obchodní vzdělání a dobré platové 
podmínky odpovídající výkonu. Práce v mladém vysoce mo-
tivovaném týmu. 
Požadujeme: středoškolské vzdělání s technickým zaměře-
ním v oboru zpracování dřeva nebo kovů, vyučení truhláři 
vítáni, praxe v dřevozpracujícím průmyslu nebo podobné 
technické oblasti výhodou, obchodní zkušenosti výhodou, 
hovorová znalost AJ nebo NJ nutná, řidičský průkaz sk. B, 
profesionální nasazení, vysoká flexibilita a schopnost týmové 
práce.

Nabízíme: služební automobil, mobilní telefon, fundované 
obchodní vzdělání, zajímavý, motivující a spravedlivý systém 
finančního ohodnocení.
Pokud jste komunikativní a nechcete trávit pracovní dobu 
jen v kanceláři a jestliže je tato pracovní nabídka pro vás 
výzvou, těšíme se na vaší písemnou nabídku na t.vystyd@
felder-group.cz.
Kontakt: e-mail: t.vystyd@felder-group.cz

 Hledám práci – spolupráci sériové výroby ze dřeva, ma-
teriál BO. Dřevo mám a dopravu mohu zajistit.
Kontakt: mobil: 603 767 374, e-mail: truhlarstvi.duda@
seznam.cz

 Nabízíme volnou kapacitu ve výrobě eurooken. Eurookna 
vyrábíme v profilech IV68, IV78 a IV88. Výhodné rabaty, 
doprava až k vám, případně na stavbu. Dále také vyrábíme 
repliky historických oken.
Kontakt: e-mail: p.grubner@seznam.cz, mobil: 737 883 380

 Nabízíme zpracování výkresové dokumentace na scho-
diště včetně šablon 1:1. Dokumentace obsahuje půdorys, 
bokorysy, pohledy ve 3D, kusovník, šablony veškerých kom-
ponent 1:1. Dokumentaci zasíláme na dobírku. Podle výkre-
sové dokumentace lze velmi snadno přenést dané rozměry 
na připravené polotovary, a ušetřit tak mnoho času. Velkou 
výhodou je také přesnost tohoto postupu. Termín dodání 
výkresové dokumentace je 3–5 dnů. Tiskneme na role papíru 
o šířce až 1050 mm. Cena od 4000 Kč bez DPH.
Kontakt: mobil: 461 526 140, libor.oprsal@fa-havlicek.cz

POPTÁVKA

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Koupím soustruh na dřevo továrenské výroby, točná délka 
100–130 cm včetně kopírovacího zařízení. Pouze ČR!
Kontakt: mobil: 603 767 374, e-mail: truhlarstvi.duda@
seznam.cz, Černuc u Velvar

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.
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Rozteč mezi příčlemi žebře 
do dětského pokoje

Dobrý den, jaké jsou doporučené roz-
teče příčlí (nášlapů) pro žebřík na pat-
rovou postel v dětském pokoji. Slyšel 
jsem o případu, že se dítě uškrtilo na 
žebříku a šel za to sedět stolař. 

NIS: Pro daný případ platí ČSN EN 747-1 
Patrová a vysoká lůžka do interiérů. Jde 
o normu, která řeší bezpečnost uživate-
le, tedy je (ze znění zákona 102/2001 
Sb.) závazná. Proto šel stolař „sedět“. 
Žebříky jsou definovány v článku 4.1.5.: 
Vzdálenost od podlahy k horní ploše 
první příčle nesmí být větší 400 mm. 
Vzdálenosti mezi příčlemi sousedícími 
(horní plocha-horní plocha) 250 plus 
minus 50 mm. Vzdálenost mezi posled-
ní příčlí a místem vstupu (vrch matrace) 
nesmí být větší než 500 mm. Použitelná 
šířka příčlí musí být nejméně 300 mm. 
Další informace viz NIS lehací nábytek 
-bezpečnost http://www.n-i-s.cz/cz/
bezpecnost/page/109/.

Značení překližek na výkresu

Dobrý den, jak se prosím zakresluje 
překližka (v každém vydání norem je 
to čím dál tím víc stručné a nic neříka-
jící)? Potřebuji zakreslit počet vrstev, 
tloušťku a druh dřeviny a) když je PDP 
z jedné dřeviny v celém průřezu (třeba 
celodubová), b) když je PDP pouze 
na povrchu z jiné dřeviny, než je celý 
zbytek (tedy má pouze na povrchu DB, 
ale vnitřek je z jiné dřeviny a jedná se 
o kupovanou PDP a ne dýhovanou. 

NIS: Poslední platná norma je z roku 
2008 a vznikla na základě mezinárod-
ní normy ČSN ISO 128-30, ČSN ISO 
128-20, ČSN ISO 128-40,ČSN ISO 
128-50 a dalších. Tyto normy musela 
ČR v rámci členství v EU promítnout do 
normy ČSN 013610. Díky tomu se sděl-
nost výkresů snížila. Pokud potřebujete 
definovat překližku, můžete to řešit po-
pisem jádra a označením dýhy vnější 
vrstvy. Pro použití v nábytku musí být 
ovšem vnější plocha PDP předýhována 
dle požadavků kvalitativních norem na 
nábytek, kde jsou požadavky přísnější 
než platí pro prvovýrobu. V každém pří-
padě vezměte v potaz, že norma není 
závazná, je doporučena (na rozdíl od zá-
vazných norem řešících bezpečnost ze 
zákona 102/2001 Sb.), tudíž si můžete 
pomoci vlastním popisem na odkazové 
čáře nebo nad razítkem výkresu.

Zástěna z LTD za plynovou 
varnou deskou

Dobrý den, je možné použít laminova-
nou dřevotřískovou desku tl. 10 mm 
jako zástěnu za plynovou varnou 
desku? Řeší toto norma? 

NIS: Použití laminované DTD jako zá-
stěnu za plynový spotřebič nedoporu-
čuji. Zde by bylo lépe použít např. ce-
mentotřískové desky (Cetrix, třída A2) 
nebo jim podobné, doplněné nejlépe 
keramickým obkladem. Bod vzplanutí 
DTD je kolem 300 °C. Blíže viz http://
www.n-i-s.cz/cz/pozarni-odolnost-
-dreva/page/493/.

Jak okótovat rozměr, který 
v CADu vyjde na tisíciny

Dobrý den. Vytvořili jsme výkres, kde 
jsou příčky pod úhlem a jejich vzdá-
lenost vždy vyjde na desetinná místa. 
Např. 458,244 mm nebo 155,698 mm. 
Jak se to prosím kótuje? Uvést takový-
to rozměr na výkres je z praxe asi ne-
smysl, protože to nikdo takhle přesně 
nikdy nenaměří a neuřízne. Uvede se 
na výkres vždy delší rozměr? Tedy 459 
nebo 156 a do kusovníku také? A na 
výkresu se uvádí jak, aby bylo vidět, že 
ten rozměr není zcela přesný? S něja-
kým symbolem? Řeší to nějaká norma?

NIS: Myslím, že pomoc je snadná. 
Každý CAD umí ručně přepsat výsled-
nou kótu. Jinak lze samozřejmě v CAD 
nastavit v menu kótování i zaokrouhlo-
vání na jedno, dvě nebo žádné desetinné 
místo. Norma to vůbec neřeší. Pro náš 
obor platí ČSN 01 3610 Výkresy v dře-
vozpracujícím průmyslu. Též viz http://
www.n-i-s.cz/cz/zobrazovani-nabyt-
ku/page/592/.

Korpusy s dvířkami

Dobrý den, existuje nějaká norma, která 
udává, jak mají sedět dvířka na korpu-
sech? Truhlář nám vyrobil skříňky tak, 
že dvířka nesedí a odkazuje se na ne-
rovnost podlah, což dle našeho názoru 
je absurdní, neboť si vše měl zaměřit.

NIS: ČSN 91 0412 čl 3.12 ukládá: 
Dveře a zásuvky musí mít rovnoměrnou 
vůli v souladu s ČSN 91 0001. Dveře se 
nesmí samovolně pohybovat. Dále pak 
ČSN 91 0001 čl 13: Sousedící nebo 
navazující nábytkové dveře nábytkových 
jednotek musí „lícovat“ – být umístěny 

nebo ukončeny v jednotné výšce v to-
leranci do 1 mm, pokud není výtvarným 
záměrem určeno jinak. Dále čl.14 uvá-
dí: Povolené spáry na výrobcích mezi 
dveřmi nebo součástmi nábytku musí 
být stejně široké v celé délce svého 
průběhu. Dále pak čl. 8/4–7: Vůle dveří 
a zásuvek dřevěných konstrukcí: 

 vložené dveře a zásuvky po obvodu 
max. 2 mm

 vložené dveře a zásuvky ve srazu 
dveří max. 3 mm

 naložené dveře a zásuvky:
– vzdálenost mezi hranou korpusu 

a dveřmi max. 2 mm
– vzdálenost mezi sousedícími nalo-

ženými dveřmi max. 4 mm
 obvodová vůle vložených zásuvek na 
kolečkách (kontejnery) max. 4 mm

 vůle dveří ze skla nebo rámové kon-
strukce se skleněnou výplní:
– vložené dveře max. 3 mm
– vložené i naložené dveře ve srazu 

dveří max. 3 mm
– vzdálenost mezi sousedícími nalo-

ženými dveřmi max.5 mm
Montáž – článek 9: 1) Montáž nábytku 
musí být provedena v souladu s projek-
tem. Nábytek musí být řádně, vertikálně 
i horizontálně ustaven tak, aby nemohla 
být vlivem obvyklých činností porušena 
jeho stabilita a funkce.

Montážní návod a návod na 
údržbu

Dobrý den, existuje norma, která by 
říkala, co všechno musí být uvedeno 
v montážním návodu a návodu na 
údržbu nábytku?

NIS: Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné 
bezpečnosti výrobku definuje tyto poža-
davky v § 4. Zákon o ochraně spotřebitele 
č. 634/1992 Sb., Informační povinnosti 
§ 9, 10. No a samozřejmě i občanský 
zákoník. Tyto právní normy jsou závaz-
né. Dále pak v normách ČSN 91 0100 
Nábytek – Bezpečnostní požadavky – viz 
článek 4. ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek 
– Technické požadavky – čl. 3.5, čl. 4.8., 
9.3, ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek 
– Technické požadavky čl. 4.14., 5.21. 
Dále ČSN EN 747-1 Nábytek – Patrová 
lůžka a vysoká lůžka – Část 1. čl. 5, který 
přesně definuje, co má být v návodu. No 
a pak další normy týkající se nábytku pro 
děti. Vždy je ale třeba vycházet z toho, 
o jaký výrobek se jedná.
Z portálu www.n-i-s.cz vybral a sestavil Radomír 
Čapka. Na dotazy odpovídal Doc. Dr. Ing. Petr 
Brunecký, soudní znalec v oboru nábytek
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stalo se

V sobotu 17. 9. 2016 uspořádala firma AHORN CZ, s.r.o. ve 
Vlkoši na Jižní Moravě poprvé v 22 leté historii firmy pro své 
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky velkolepý Rodinný 
den. Na pozvání přijeli i zástupci společenstev, jejichž je 
firma členem: Hospodářské komory ČR, Cechu čalouníků 
a dekoratérů, z. s. a Asociace českých nábytkářů. Akce 
se vyznačovala promyšlenou dokonalou organizací jak 
v dílnách, ve kterých bylo pro 250 účastníků uspořádáno 
6 exkurzí s vyplňováním slosovatelných dotazníků a v po-
zdějším odpoledni soutěž v montování roštů, tak ve venkov-
ních zónách pro občerstvení, dětské a rodinné soutěže, 
skákací hrad, dětskou autoškolu, lukostřelbu, malování na 
obličej a dětské tetování. Po vstupu do areálu při jmenné 
registraci obdrželi všichni účastníci, spolu se stravenkou na 
bohaté občerstvení s odtrhovacími kupóny, na ruku červe-
nou pásku. V zahajovacím projevu majitel firmy Ing. Pavel 
Koňarik po uvítání přítomných a poděkování pracovníkům 
za práci pro firmu, vzpomenul na začátky výroby lamelových 
roštů v garáži před 22 lety, kdy byl jejich prvním výrobcem 
v republice. Připomněl postupné budování administrativně 
výrobního areálu, ve kterém je v současnosti zaměstnáno 
80 pracovníků. AHORN CZ vyváží do řady evropských států 
lůžkové rošty a od roku 2014 i matrace. V letošním roce 
firma začala výrobu lůžkových koster. Prohlídky firmy ve čty-
řicetičlenných skupinách začínaly v showroomu, prohlíd-
kou administrativní části a skladů pokračovaly do strojovny, 

výroby roštů, zkušebny, šití matracových potahů a končily ve 
skladu hotových matrací připravených k zabalení. Průvodci 
vše detailně vysvětlovali a na informačních tabulích byly 
uvedeny názvy a technické údaje strojů a pracovišť. Je 
to dobrý nápad, přivézt do provozu rodiny zaměstnanců 
včetně dětí. Ty se nejen seznámí s prostředím, kde jejich 
rodiče pracují, ale možná se tak nastartuje jejich zájem 
o řemesla, techniku, zajímavou práci. 

Autor: Ing. Helena Prokopová

Rodinný den AHORN ve Vlkoši

Předposlední srpnovou sobotu (20. 8. 2016) se v jihočes-
kých Volarech úderem deváté hodiny dopoledne již po-
třiadvacáté rozezněl zvon kostela sv. Kateřiny Alexandrijské, 
aby oznámil příchod dalšího ročníku Volarských slavností 
dřeva. Dvoudenní víkendová akce, jíž si místní občané kaž-
doročně připomínají dávnou historii svého města, která je 
neodmyslitelně spjatá s prací se dřevem, přilákala navzdory 
nedělnímu nepřejícímu počasí kolem tří tisíc návštěvníků 
z různých koutů republiky i zahraničí.
Slavnostního zahájení tradičním přeříznutím klády pilou 
břichatkou se v sobotu dopoledne ujala starostka města 
Mgr. Martina Pospíšilová se známým imitátorem a bavičem 
Petrem Jablonským. Jeho vystoupení s celou plejádou jím 
imitovaných osobností (od prezidenta Miloše Zemana přes 
řadu současných i bývalých ministrů a poslanců až po herce 
Luďka Sobotu) odstartovalo pestrý kulturní program. Jeho 
největším tahákem byl jako vždy kromě dřevorubecké sou-
těže Euro Jack také trh řemesel s téměř čtyřmi desítkami 
řemeslníků z celé republiky i ze zahraničí. Mezi nimi byla 
zhruba polovina pracujících se dřevem, jako např. tesař 
Albert Šlouf s ukázkou ručního tesání trámů a podélného 
rozřezávání kmenů, soustružník dřeva Ladislav Holinka 
z Netřebic, výrobce štípaných šumavských holubiček Ing. 
Pavel Sarauer z Horní Plané, řezbář Tomáš Tittl z Velhartic, 
výrobce kuchyňského náčiní a potřeb pro domácnost Josef 
Papala ze Strání na Uhersko-Hradišťsku, řezbář Jaroslav 
Frencl z Volyně, výrobci dřevěných forem na máslo a per-
ník manželé Slavíkovi z Krumvíře, řezbář Karel Klabouch 

z Dobré Vody či řezbář a výrobce trakařů a žebřiňáků Milan 
Klement z Křivsoudova.
„Ženy nejvíce zaujaly kytičky zhotovené z dýh Libora 
Hobzy a zejména pak dřevěné šperky řezbářky Šárky 
Šindelářové z Českých Velenic. Nemalé pozornosti všech 
zúčastněných se již potřetí za sebou těšil dřevosochař Fritz 
Schiebelbelger z příhraničního Neureichenau, který pro 
město zhotovil další nádhernou sochu ze zvířecí říše – orla 
s rybou,“ pochlubila se nám vedoucí sekretariátu staros-
tky Dana Andraško s tím, že zajímavou činností spojenou 
se dřevem se na slavnostech blýskly i někteří z místních 
občanů. Především pak výrobce dřeváků Karel Fürbach, 
výrobci dlabaných koryt a dřevěných okapů Jiří Macura 
a Zdeněk Jícha, zhotovitel dřevěných lžic Jiří Králík a další.
V odpoledních hodinách se pak pozornost zejména míst-
ních návštěvníků soustředila na zábavnou sportovní soutěž 
„O putovní dřevák“, kdy se od domácího družstva očekáva-
lo po roční pauze opět vítězství. Toto přání se obyvatelům 
města skutečně splnilo, neboť jejich borci po lítém boji 
obsadili první místo před družstvy ze spřátelených měst 
Perlesreut (SRN) a Wallern an der Trattnach (Rakousko). 
S podobným očekáváním pořadatelé vstupovali i do druhé-
ho dne slavností, kdy tradičně usilují o překonání vlastního 
rekordu v počtu účastníků obutých do dřeváků z roku 2010 
(263 lidí). Toto číslo bude platit i do příštího 24. ročníku 
Volarských slavností dřeva, neboť letošních 157 odřeváko-
vaných účastníků jej ani zdaleka nemohlo ohrozit.

Autor: Ing. František Novák

Rekord sice nepřekonán, ale putovní dřevák je opět doma

Účastníci exkurze ve výrobě roštů. Foto: autorka
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Prvý katalóg nábytku slovenského výrobcu

Klasický vytlačený katalóg nábytku slovenského výrobcu 
Decodom, s.r.o. Topoľčany sa dostáva do slovenských 
domácností. Zákazníci ho majú k dispozícii v predajniach 
a Domoch nábytku DECODOM. Vydavateľ ho bezplatne 
posiela aj na poštové adresy. Dostupný je tiež modernou 
elektronickou formou. Prvé vydanie katalógu v náklade 
150 tisíc výtlačkov má 36 strán formátu A4. Vydávať ho 
budú 2-krát ročne. Názov katalógu Harmonické bývanie 
je kombináciou aktuálnych noviniek a trvalo obľúbených 
stálic v ponuke. Členený je podľa sortimentu, ktorý sério-
vo vyrábajú, doplnený o individuálne dizajnové riešenia. 
Každú časť stručne približujú kompetentní tvorcovia, vý-
robcovia a obchodníci.

Autor: Dr. Anton Mrník

Hledáte odpovídající hranu? Celý svět nábytkových 
hran najdete u  fi rmy Ostermann! 

Hrany pro laserové olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Objednané skladové zboží odesíláme bez 
přepravních poplatků ještě tentýž den

ABS, melaminové, 
akrylové, hliníkové 

a dýhové hrany

Hrany pro Airtec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Hrany v 
nejrůznějších 

tloušťkách

Hrany v libovolné šířce 
až do 100 mm

Největší sortiment 
hran v Evropě

1 m
Hrany v libovolné 
délce od 1 metru

2%2% sleva na každou 
objednávku z e-shopu

Hrany na přání také s vrstvou 
tavného lepidla

Největší srovnávací katalog 
v Evropě s více než 120.000  

kombinacemi desek a hran

Hrany pro Infratec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
sales.cz@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Rudolf Ostermann GmbH · Schlavenhorst 85 · 46395 Bocholt · Německo 

n a  v š e c h n y  h r a n y

Ostermann: to se hodí!
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Le Corbusier, vlastním jménem Charles 
Édouard Jeanneret-Gris, se narodil ve 
švýcarském Chaux-de Fonds v rodině 
rytce hodin. Jeho otec si přál, aby pokra-
čoval v rodinné tradici, jeho ale zajímala 
architektura, kterou postupně objevoval 
jako autodidakt. Propadl cestovatelské 
mánii a prožil dlouhá léta v okolních ze-
mích, ale i v Rusku. Náruživě se věnoval 
urbanistickým otázkám. Studoval stavbu 
nových i starých měst a obdivoval vžitý 
městský model řadové zástavby s vlastní 
zahradou nabízející intimní prostor, ale 
i možnost komunikace se sousedy.

Sociální bydlení v Marseille

Poválečná obnova vybombardované 
Marseille pro něj byla výzvou vybudovat 
v tomto duchu nový domov pro tisíce lidí 
a uplatnit v praxi svoje architektonické 
principy. Unité d‘habitation je obytný blok 
vyprojektovaný v duchu sociálního bydle-
ní. Pod tímto pojmem však nelze vidět jen 
bydlení sociálně slabších vrstev obyvatel-
stva, ale spíše nový model soužití mezi 
rezidenty a nové provozní vazby bydlení 
a služeb. Inspirací byly konstruktivistic-
ké kolektivní domy v Rusku. Marseillská 
varianta tohoto řešení nese jméno Cité 
radieuse – Zářící město. I když původ-
ně na pozemku o rozloze 27 ha mělo 
stát 5 bloků, nakonec byl realizován jen 
jeden. Stal se vzorem pro další objekty 
v Berlíně, Firminy, Nantes a Briay.
První problém s hledáním vhodného 
pozemku nastal v roce 1947. Vzhledem 
k plošné náročnosti projektu nebylo 
možné zastavět původní vybombardova-
ný prostor a celý komplex byl odsunut od 
centra do blízkosti jedné z hlavních měst-

ských tepen – bulváru Michelet. Při de-
tailnějším zkoumání lze zjistit, že objekt 
pro 1600 obyvatel úctyhodných rozměrů 
56 m výška, 24 m hloubka a 137 m dél-
ka není s bulvárem rovnoběžný. Striktní 
orientace na východ-západ maximálně 
využívá pohyb slunce. Maximální počet 
bytů je situován na obě strany objektu: 
ložnice na východ a společenská zóna 
na západ. Jak ale zajistit přístup k by-
tům z chodby? Jediným řešením jsou 
mezonetové byty s chodbou na každém 
druhém (třetím) podlaží. Le Corbusier 
tyto byty vnímá jako buňky. Soulad ar-
chitektury a života celého komplexu 
s pohyby slunce trefně vyjadřuje název 
Zářící město.
Sociální bydlení vyžaduje i zvláštní mate-
riál. Le Corbusier zde stejně jako u větši-
ny dalších staveb využil beton, a to nejen 
kvůli ceně, ale především díky schopnosti 
jednoduchého tvarování. Monotónní šeď 
na různých místech ozvláštnil inkrustace-
mi barevných skel nebo mušlí. Budova 
by díky betonovým rámům, které vtipně 
nazývá bednami na lahve, působila těžce 
a kompaktně. Částečného odlehčení je 
dosaženo jejím posazením na krakorce 
(jeden z Corbusierových konstrukčních 
principů). Ty mají řadu výhod. Vedle izo-
lace proti vlhkosti a možnosti průhledu 
skrz budovu umožní překonat terénní 
nerovnosti a umístit veškeré instalace 
do technického podlaží. 
Rytmus fasády určují lodžie. Mondriánov-
ské barvy (žlutá, červená a modrá) jim 
dodaly požadovanou hloubku a zelená 
barva prostor lodžie opticky propojila 
s okolním prostředím. Objekt je osazen 
do parku, jehož součástí je i zeleninová 
zahrada, hřiště pro děti a také parko-

viště, ačkoliv v době vzniku stavby byl 
automobil spíše výjimkou. Dnes je par-
koviště hluboce poddimenzováno. Celý 
park je nasvícen Le Corbusierovými be-
tonovými svítidly. 
Stavba se protáhla déle, než se oče-
kávalo. Noví nájemníci se mohli nastě-
hovat až v roce 1952. Zdržení přineslo 
i zvýšení nákladů a hned po dokončení 
se revoluční budova stala terčem kritiky 
a získala hanlivé označení „dům bláznů“. 
Předvedla však celému světu, jakého 
efektu lze dosáhnout pomocí levného 
stavebního materiálu.
Le Corbusier vnímá Cité radieuse jako 
město. Proto jsou chodby označeny jako 
ulice a obytná střecha je prostorem pro 
komunikaci, tedy náměstím. Tím se ar-
chitekt odkazuje na zažitou městskou 
zástavbu řadových domů. Město je 
navrženo pro Modulor, ideálního muže 
výšky 183 cm, zkonstruovaného využi-
tím harmonického proporčního systému, 
tzv. zlatého řezu. Betonový panáček se 
zdviženou paží určující světlou výšku ulic 
a bytů (226 cm) je jako měřítko součástí 
fasády. 
Vstupní hala objektu je rozdělena na dvě 
části: technická část obsahuje recepci 
s nepřetržitým provozem a společenská 
část je určena ke komunikaci obyvatel. 
Jediným mobiliářem je obrovská beto-
nová lavice. Vizuálně se zde uplatňuje 
kontrast povrchu matného betonu s in-
krustací mušlemi a lesklého travertinu, 
emoce vzbuzují i průhledy do parku s ba-
revnými skly a zespod nasvětlené pilíře. 
V hale byl od počátku stavby instalován 

Le Corbusier a Zářící město

Francouzského architekta Le Corbusiera snad není třeba představo-
vat. Během svého života realizoval ve 12 zemích 75 staveb a archi-
tekturu definoval jako krásnou, moudrou a přesnou souhru objemů 
a světla. V Dřevařském magazínu 1–2/2009 jsme navštívili jeden 
z jeho objektů sociálního bydlení ve Firminy u Saint Etienne, který 
byl postaven podle vzoru tzv. Unité d́ habitation (obytná jednotka) 
v Marseille. Konečně jsem měla možnost navštívit originál.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka
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veřejný telefonní automat, veřejné toalety 
a schránka na dopisy.
Přístup k bytům zajišťují 3 výtahy a jednot-
livá podlaží (ulice) jsou určena jen barvou 
schránek na dopisy. Pro sociální vazby 
je nejdůležitější tzv. třetí ulice. Zde jsou 
koncentrovány veškeré služby tak, aby 
rezidenti nemuseli nic nakupovat mimo 
objekt. Své místo zde našlo řeznictví, 
pekařství, cukrárna, potraviny, droge-
rie a další běžné obchody. Po nástupu 
hypermarketů v 70-tých letech však ob-
chodníci prostor opustili a rezidenti tak 
přišli i o denní dodávky nákupu rovnou 
do uzamykatelné skříňky vedle dveří do 
bytu. Pro hosty rezidentů Le Corbusier 
vybudoval hotel s 21 pokoji a restaurací 
s vtipným názvem „Břicho architekta“. 
Ke kulturnímu vyžití obyvatel sloužilo také 
knihkupectví a televizní sál, protože televi-
ze byla v padesátých letech spíše výjim-
kou. Dnes funguje jako kinosál o kapa-
citě 40 míst a 3x měsíčně promítá. Další 
vyžití nabídla malá dílna ručních prací. 
Cité radieuse bylo navrženo pro bydlení 
1600 osob, dnes jich ve 337 bytech 23 
různých dispozičních řešení o velikosti 
od 15,5 až po 203 m2 žije cca 1200. 
Největší byt je určen pro 8 člennou rodi-
nu, standardní byt pro rodinu 6 člennou 
(4 děti + rodiče). Vlastnictví bytů je spíše 
prestižní záležitostí a jejich prodej spíše 
výjimkou. Aktuální informace o prodeji či 
pronájmu poskytne místní realitní agen-
tura. Cena se liší v souvislosti výškou 
podlaží, výhledem na moře a úrovní vni-
třního vybavení. Pohybuje se v rozmezí 
340 000–6 000 000 euro. K tomu je 
nutné přičíst i poměrně vysoké provozní 
náklady. Dva typy bytů byly v roce 1986 
zapsány na listinu kulturního dědictví 
a podléhají zvláštnímu režimu, vnitřní 
vybavení ostatních bytů lze měnit dle 
potřeby nájemníků. 

Ulice o světlé výšce 226 cm jsou ryt-
micky členěny barevnými dveřmi, jejichž 
součástí je skříňka pro uzamčení objed-
naného nákupu, otvor pro vsunutí tele-
gramu a dvířka na nasypání ledu rovnou 
do ledničky (dříve jediný způsob chla-
zení potravin). Ryze pracovní kuchyně 
s jasným členěním na přípravnou, var-
nou a mycí zónu je propojena se zónou 
jídelní otvorem na podávání pokrmů. 
Výška keramické pracovní plochy od-
povídá parametrům ženské populace, 
výška dřezu vychází z parametrů muže, 
který měl být mytím nádobí zapojen do 
procesu vaření. Existuje tu i jednoduchý 
způsob třídění odpadu, který představo-
val v době vzniku objektu prakticky jen 
organické zbytky jídel. Ty se pod prou-
dem vody hnaly potrubím do suterénu, 
kde byly tříděny a lisovány. 
Na jídelní zónu navazovala zóna spole-
čenská s prostorem pro „canapé“ a niky 
na knihy. Obě patra bytů (případně tři 
patra) propojuje schodiště, dílo architekta 
Jeana Prouvého. Schodišťové stupně li-
choběžníkového tvaru se skládají ze dvou 
částí masivního dřeva s malou mezerou. 
Ta měla sloužit jako fixační bod pro špl-
hající batole, což je z dnešního hlediska 
nepřípustné, tím spíš, že zde není pod-
stupnice. Schodišťová madla jsou výš-
kově diferencována pro děti a dospělé. 
Horní/spodní podlaží pod společenskou 
zónou je vnímáno jako klidové. Obsahuje 
ložnici rodičů opticky propojenou se 
společenskou zónou s handicapem 
minimální zvukové izolace. Interiérové 
prvky navrhovala Charlotte Perriand 
(viz DM 5/2013), která nezapomněla 
ani na přebalovací pult se shozem na 
ušpiněné pleny. Dětské ložnice kajuto-
vého typu o rozměrech 8 x 1,83 m jsou 
propojeny posuvnými dveřmi natřenými 
nazeleno s využitím jako kreslicí tabule. 

Nábytkové vybavení zajišťovalo patrové 
lůžko a poměrně bohatě dimenzovaný 
úložný prostor. Protože Le Corbusier na 
svých cestách viděl mnoho dětí umírat 
v důsledku zanedbané hygieny, vybavil 
každou ložnici umývadlem. V bytě byla 
i sprcha a oddělené WC.
Osmé patro objektu slouží dodnes jako 
mateřská školka s kapacitou 50 míst. 
Její umístění v tak vysoké výšce však 
z dnešního pohledu budí pochybnosti 
umocněné požárem v roce 2012.
Velmi impresivní je obytná střecha. 
Komín s výtahovou technikou připomí-
ná zaoceánský parník a vyjadřuje tak Le 
Corbusierův obdiv ke všem typům strojů. 
Má funkci sportovní i společenskou. Je 
tu běžecká dráha délky 300 m, solárium, 
tělocvična i dodnes funkční bazén, ale 
také divadelní scéna. Uzavřený objekt 
na střeše před nedávnem koupil světově 
známý designér a marseillský rodák Ora-
Ito a proměnil ho ve výstavní síň a butik. 
Tím Cité radieuse získalo další přídavnou 
hodnotu.
Navzdory dnešním pohledům na bez-
pečnost a ergonomii a na hony vzdálen 
od původní myšlenky sociálního bydlení 
zůstává tento revoluční projekt neochvěj-
nou součástí evropského kulturního dě-
dictví. Proto byl v roce 2016 společně 
s 16 Le Corbusierovými stavbami zapsán 
na listinu UNESCO. 

Zdroj: tiskové materiály Cité radieuse

Další obrázky Cité radieuse 
najdete v pdf verzi tohoto 

článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

Část objektu směrem od bulváru. Šedivý beton je oživen bar-
vami lodžií. V době návštěvy probíhala rekonstrukce fasády

Mycí centrum je navrženo podle výšky muže, chladnička je 
propojena s chodbou otvorem na led
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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 nábytkového kovania

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

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

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

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

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

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

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

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

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

HAUS Seman, s. r. o.
Levočská 20

080 01 Prešov
tel./fax: 051/771 5322
e-mail: haus@haus.sk

železiarstvo, spojovací 
materiál a potreby do 

domácnosti

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

IVIM s. r. o. 
Sadovská 3819/13

075 01 Trebišov
tel./fax: 056/672 2765

e-mail: ivim@ivim.sk

Pod Kamennou baňou 11
080 01 Prešov

tel./fax: 051/772 0683
e-mail: presov@ivim.sk

Skladová 3
917 01 Trnava 

tel./fax: 033/554 5415
e-mail: tt@ivim.sk

veľkoobchod so stavebným 
a nábytkovým kovaním, výroba 

vstavaných skríň a alumíniových 
dvierok

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

tel.: 033/554 8563
tel./fax: 033/554 8564
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: krupa@dkubin.sk

predaj priemyselného tovaru

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 lepidiel KLEIBERIT
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adresár predajných miest

MIMI Plus, spol. s r. o.
Robotnícka 60

953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/642 5101
fax: 037/642 5102

predaj veľkoplošných 
materiálov, nábytkového 

kovania a pílenie na mieru

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

Opařany, Areál ZD Opařany
(+420) 381 287 371

dispecink.oparany@demos-trade.com

Opava–Kateřinky, U Cukrovaru 13
(+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, Podnikatelská 1180/20
(+420) 378 771 300

dispecink.plzen@demos-trade.com

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

(+421) 0412 850 040
dispecing.zilina@demos-trade.com

Košice, Južná trieda 72
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demos-trade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0362 850 010

dispecing.nitra@demos-trade.com

Michalovce, Vihorlatská 2
(+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, Lučenecká cesta 3559
(+421) 0452 861 254

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
Kamenná 9

010 01 Žilina
tel.: 041/7055 101
fax: 041/7643 722

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

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
predajný sklad

Dopravná 5 (areál Rempo)
955 01 Topoľčany

tel./fax.: 038/5322 777
e-mail: topolcany@dextrade.sk

dovoz a distribúcia materiálov pre výrobu nábytku a interiérov

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.
Hlavná 1958

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
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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

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

SLOVLEPEX, a. s.
Bziny 219, 026 01 Dolný Kubín

tel.: 043/5866 404
fax: 043/5866 495

e-mail: sales@slovlepex.sk
www.slovlepex.sk

výroba certifikovaných
eurohranolov, tatranského

profilu, palubovky

Mobart s. r. o.
Vajnorská 89

831 04 Bratislava
tel./fax: 02/4437 2648

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

predaj polotovarov pre 
nábytkársky priemysel

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
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adresár predajných miest 

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

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

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

najširší sortiment stavebného 
a nábytkového kovania, náradia 

Cech čalouníků
a dekoratérů

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

www.volny.cz/cech_cal

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

INTEA SERVICE s.r.o.
Samostatnost 1348

769 01 Holešov
tel.: 573 395 400
fax: 573 395 406

intea@intea-service.cz
www.intea-service.cz

prodej materiálů, kování 
a elektrospotřebičů 
pro výrobce nábytku

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

SATOS Prostějov a.s.
Vrahovická 41

796 02 Prostějov
tel.: 582 305 810

satos@satos.cz
www.satos.cz

zámky a kování pro stavební 
a nábytkářský průmysl, 

poštovní schránky, 
zahradní nářadí

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

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

RK-LINE spol. s r.o.
Kamenná 3607/5

010 01 Žilina
tel./fax: 041/500 6324

e-mail: remmers@remmers-za.sk
www.remmers-za.sk

predaj produktov značky 
Remmers

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

Hybešova 1647
664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 155
fax: 544 120 139

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
fax: 565 532 941

e-mail: humpolec@kili.cz

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
fax: 387 687 154

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
fax: 384 361 185

e-mail: jhradec@kili.cz

Domažlická 138, 318 00 Plzeň
tel.: 377 240 199
fax: 377 240 396

e-mail: plzen@kili.cz

Průmyslová 14d, 796 01 Prostějov
tel.: 582 366 651
fax: 582 337 343

e-mail: prostejov@kili.cz

Vožická 2604, 390 02 Tábor
tel.: 381 470 011
fax: 381 470 016

e-mail: tabor@kili.cz

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
fax: 582 330 868 

Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159
fax: 383 324 020

e-mail: strakonice@kili.cz

Stařeč 513, 675 22 Třebíč
tel.: 568 870 742
fax: 568 851 536

e-mail: trebic@kili.cz

Příluky 228, 760 01 Zlín
tel.: 577 151 088
fax: 577 901 086
e-mail: zlin@kili.cz

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

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

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

kompletní sortiment 
pro truhláře

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

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

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

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

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

e-mail: kosice@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

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

twd SK, s.r.o.

twd CZ, s.r.o.
Velká Dlážka 2848/40

750 02 Přerov
tel. CZ: 

+420 737 272 922-3
tel. SK: 

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

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

si môžete kúpiť vo vybraných špecializovaných predajniach 
uvedených v adresári
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Foto: Ing. František Novák
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příště, redakční servis

Společnost EXIT 112 s.r.o., sídlící 
v Červeném Kříži u Jihlavy, pro zvýšení 
zájmu o svůj čalouněný nábytek znač-
ky BÖHM na našem trhu provozuje 
ve svém výrobním areálu již šestým 
rokem dvoupodlažní designové cen-
trum a showroom nábytku s plochou 
1250 m2. O tom, co jí ne zrovna levný 
provoz tohoto multifunkčního objektu 
přináší, jsme hovořili s obchodním ře-
ditelem Jaroslavem Frantálem.

Důvodů pro navržení skládaných dveří 
může být celá řada, nejčastěji je to ne-
dostatek prostoru, který brání otevírání 
standardního otočného křídla a ne-
umožňuje instalaci posuvných dveří. 
Ovšem ne všechny na trhu nabízené 
skládací systémy nabízí stejné mož-
nosti. Např. systém, který představíme 
v příštím vydání Dřevařského magazí-
nu, umožňuje instalaci skládacích dveří 
do standardní obložkové zárubně.Foto: Radomír Čapka

Bezplatnou řádkovou inzerci (nekomerčního charakteru) v rubrice 

BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Zvýhodněné předplatné časopisu Dřevařský magazín si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Objednávka předplatného

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

Předplatné časopisu Dřevařský magazín 

@
web
fax

Bezplatná řádková inzerce – BURZA DM 

Bezplatné zveřejnění Vašeho požadavku na volná pracovní místa v rub-

rice BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Nabídka a poptávka volných pracovních míst – 
BURZA DM

Odborný časopis pro podporu dřevařské
a nábytkářské výroby 

s vybranými recenzovanými články
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Ve volném prodeji rozšiřují
Smluvní spolupracující firmy uvedené v adresáři 

prodejných míst nacházejícím se uvnitř čísla.

Ročník XVII, říjen 2016

Zadané do tisku
29. 09. 2016

Vychází desetkrát ročně.
Za odbornou úroveň příspěvků zodpovídají autoři.

Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál nevracíme.
Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Ceny 

uvedené v inzerátech platí pro tu republiku,
v které má inzerent sídlo.
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