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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

jménem Jihomoravského kraje zdravím všechny čtenáře časopisu Dřevařský 
magazín, který se v tomto čísle věnuje Roku řemesel. Velmi mne těší, že se také 
touto cestou připomíná význam řemeslných oborů pro naši společnost.
Přísloví o zlatých českých ručičkách a o tom, že řemeslo má zlaté dno, zná snad 
každý z nás. Jejich platnost si uvědomuje i Jihomoravský kraj, který otázce škol-
ství a učňovských oborů zvlášť věnuje pozornost už od svého vzniku. Kraj jako 
zřizovatel středních škol a učilišť cítí zodpovědnost za jejich kvalitu výuky i tolik 
potřebnou spolupráci s budoucími zaměstnavateli jejich absolventů. Velmi dobře 
víme, že dostatek kvalifikovaných řemeslníků je nepostradatelný pro správný 
chod naší ekonomiky. 
Jihomoravský kraj podniká v této oblasti v rámci svých kompetencí řadu kroků. 
Uvedu jen několik příkladů. Již v lednu 2010 jsme rozhodli o tom, že vybrané střední školy zřizované krajem mohou posky-
tovat prospěchová stipendia žákům ve vybraných oborech vzdělání s výučním listem. Těší mne, že mezi ně patří také obory, 
které mají něco společného s dřevem – čalouník či tesař. Ukazuje se, že jde o úspěšný projekt, neboť výplata stipendií má 
pozitivní vliv na počty přijímaných žáků. Podporujeme také celostátní odborné soutěže České ručičky a letos v únoru se již 
podruhé konala v obchodním centru Olympia v Brně víkendová přehlídka krajských odborných škol. 
Kraj se rovněž už osm let účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně prostřednictvím prezentace středních tech-
nických škol. Cílem této prezentace je ukázat žákům 8. a 9. tříd základních škol, pedagogům a rodičům, že obory a profese 
ve strojírenském, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu se velmi dynamicky vyvíjejí a absolventi těchto škol jdou 
s dobou, moderním technologickým vývojem, mají uplatnění na trhu a jsou finančně dobře ceněnými odborníky.
Jihomoravský kraj také podporuje celostátní soutěž žáků středních odborných škol a středních odborných učilišť, kde se 
hodnotí zručnost v jednotlivých řemeslných oborech, s názvem Zlaté české ručičky. Nejde jenom o to pouze ocenit talento-
vané žáky, ale zároveň i zvýšit povědomí o významu učňovského školství mezi žáky i jejich rodiči. 
Rok řemesel, který si připomínáme během celého roku 2016, má především zvýšit prestiž řemeslné práce. Vítám zejména 
skutečnost, že k podpoře projektu a spolupráci se poprvé v historii rozhodly cechy, asociace a společenstva zastřešující 35 
profesí. Jsem přesvědčen, že toto číslo Dřevařského magazínu přinese řadu inspirací a podnětů pro Rok řemesel.

JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR
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www.festool.cz
Excentrická bruska 
ETS EC 150. 

Trojí nářadí v jednom.
Bruska ROTEX 150.
Brousí hrubě, brousí jemně, leští.

Rotačně-excentrická bruska je ideální pro velké plochy s rovným i klenutým 
povrchem. ROTEX 150 je neuvěřitelně univerzální: při hrubém broušení má 
silný úběr, umí dokonale jemně brousit a zároveň dokáže perfektně vyleštit
povrch. ROTEX 150 i při maximálním brusném výkonu dokonale odsává 
všechen prach, talíř rychle vyměníte díky systému FastFix.

Další excentrické 
brusky FESTOOL:

Rotačně-excentrická
bruska RO 90 DX.

DOPORUČUJEME

http://www.festool.cz


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

tel.: +420 465 611 611
tel.: +420 844 333 003
www.drevomaterial.cz/p�eiderer

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738 
564 01 Žamberk www.drevomaterial.cz

ATRAKTIVNÍ KOLEKCE  
LAMINOVANÝCH DESEK
PFLEIDERER

Proč právě PFLEIDERER? 
Produkty pro profesionály!
 
Laminované desky Pfleiderer jsou ideálním materiálem pro jakýkoliv typ nábytku.

Naše vybraná kolekce dekorů je v souladu s nejnovějšími módními trendy.

Vyzkoušejte výbornou kvalitu a trvanlivost výrobků Pfleiderer!
Kromě atraktivní nabídky dekorů Vám nabízíme pružný servis, rychlé dodací lhůty a skvělé ceny.

Více informací na www.drevomaterial.cz/pfleiderer

Originální design pro Váš domov i kancelář

http://www.drevomaterial.cz/pfleiderer


Dřevomateriál s.r.o. - výhradní prodejce pro ČRDřevomateriál 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 www.drevomaterial.cz

by

VYBERTE SI SVOU  
OBLÍBENOU TLOUŠŤKU!

LAIDEKER      
   

by by

Nábytkové hrany přesně  
dle Vašich požadavků

dub rijiji eka světlý S 3166 MX

jasan verona tmavý S 3159 WG

bodega S 3161 WG

Nábytkové hrany vyrobené ABS technologií 
– dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám. 

Kolekce                      špičkové ABS hrany za skvělé ceny  
od výrobce                      Industry Group. 

Více informací na www.hranyabs.cz

by

by

http://www.hranyabs.cz
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Polohovací mechanismy 
pro čalouněný nábytek

Zejména v posledních letech můžeme na trhu pozorovat rostoucí 
nabídku motoricky polohovatelného nábytku, a to nejen ve vyšších 
cenových kategoriích. Polohování odpočivného čalouněného nábyt-
ku klade specifické požadavky na konstrukci kostry, zejména jejích 
mechanických částí. A to jak z hlediska ergonomie a bezpečnosti, tak 
z hlediska komfortu obsluhy. Důležitou otázkou je pochopitelně i cena.

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

Foto: archiv autora

Polohování nožní opěrky

Nejběžnějším způsobem polohování 
u komfortních čalouněných křesel je 
změna polohy opěráku a sedáku a vy-
sunutí či vyklopení nožní opěrky. Tento 
pohyb, umožňující měnit uživateli polohy 
vsedě a vleže, může být řešen samostat-
ně pro každou část, anebo může být  
synchronizovaný.
Důležitým faktorem z hlediska ergono-
mie je dostatečný volný prostor pro nohy 
pod přední hranou sedáku. Tento pros-
tor, nutný pro podsunutí nohou hlavně 
při vstávání z křesla, je důležitý zejména 
u nábytku pro seniory. U dřívějších nebo 
levnějších mechanismů nožní opěrka ve 
sklopené pozici často zaujímá téměř 
vertikální polohu, takže neumožňuje 
podsunutí nohou pod sedák. U nověj-
ších systémů je tento problém vyřešen 
znásobením mechanického převodu, 
kdy se podpěrka sklopí zcela pod se-
dák, anebo rozdělením nožní opěrky na 
dvě samostatné části otáčející se vůči 
sobě v poměru zhruba 1:2. To zname-
ná, otočí-li se první část o 90°, otočí 
se druhá část o cca 180°. Tím dojde 
k ohnutí podpěrky a jejímu „stočení“ 
pod sedadlo, čímž se uvolní celý spodní 
prostor pro nohy.
Nově jsou na trhu podobné poloho-
vací mechanismy nabízeny také pro 
pohovky. U těchto systémů totiž musí 
designéři brát v úvahu ještě jeden faktor, 
a tím je skutečnost, že pohovka bývá 
často umístěna zády ke stěně. To poně-
kud komplikuje možnost standardního 

U odpočivného čalouněného nábytku se nejčastěji polohuje opěrák, sedák a nožní 
opěrka (Innotec Motion)
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sklápění opěráku. Společnost Kintec 
Solution představila nový polohovací 
mechanismus, který tuto situaci řeší po-
měrně jednoduchým způsobem. Jedná 
se o plně synchronní systém, určený 
pro celočalouněná dvojkřesla s mož-
ností polohování každého z obou míst 
samostatně nezávisle na sobě. Při sklá-
pění opěráku se jeho spodní část spolu 
se sedákem posouvá dopředu. Horní 
část opěráku se díky tomu nepohybuje 
po obloukovité dráze dozadu, ale po 
vertikální dráze směrem dolů. Součástí 
systému je i mechanismus nožní opěrky. 
Ta je v základní poloze (sezení) zasunuta 
pod sedákem. Při sklápění opěráku do 
polohy vleže se nožní opěrka vysune 
směrem dopředu a nahoru, takže se 
dostane do roviny se sedákem.

Polohování hlavové opěrky

Velmi častou variantou, a to zejména 
u pohovek, je polohování pouze někte-
rých částí, obvykle hlavových opěrek. 
V minulosti jsme již v DM představili ně-
kolik mechanických systémů pro tento 
účel. S rostoucím vlivem „elektrifikace“ 
sedacího nábytku se ale motorické 
ovládání stále více prosazuje i u těch-
to dílčích řešení. Např. japonská firma 
KOYO Corporation představila relativně 
jednoduchý systém pro motorické polo-
hování hlavové opěrky, určený pro skryté 
zabudování do čalounění. Systém tvoří 
dvojice nůžkových mechanismů ovláda-
jících polohu kloubových držáků opěr-
ky. Nůžky i držáky jsou přichyceny na 
nosném rámu, v jehož středu je umístěn 

Mechanismus umožňuje úplné složení 
nožní opěrky pod sedadlo

U polohovacích systémů pro pohovky musí být brána v úvahu i možnost umístění 
pohovky zády ke stěně



lineární šroubový převod s jezdcem 
a motorkem. Jezdec převodu je spojen 
s vodorovným příčníkem, k jehož kon-
cům jsou přichycena raménka nůžek. 
Vertikální pohyb jezdce je přes nůžky 

přenášen na držáky hlavové opěry, kte-
ré se naklápí v rozpětí cca 90°. Kromě 
toho se posouvají ve směru své osy v roz-
pětí 80 mm, takže potahový materiál se 
v ohybu nekrabatí.

Systém pro motorické polohování hlavové opěrky

Polohování hlavové opěrky zajišťuje 
motorek přes lineární šroubový převod Detail polohovacího mechanismu

http://www.aigner-werkzeuge.at


NOVINKA: prepojenie vytlačeného katalógu s 
možnosťami internetu 

Nakonfigurovať aplikáciu, objednať atď. – pohodlne
cez webcode uvedený vo vytlačenom katalógu 

 ▬ Webcodes, ktoré sú uvedené pri 
aplikáciách v katalógu. Zadaním 
do Blum konfigurátora výrobkov 
(www.blum.com/configurator) získa 
užívateľ katalógu okrem kusovníka 
doplňujúce údaje k dostupnému 
programu, k spracovaniu kovania a aj 
k jeho argumentom uvedenia na trh.
 
 ▬ Krátke URL, sú krátke webové 
adresy, ktoré umožňujú ľahký prístup
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k podrobnejším vysvetleniam výrob-
kov, ako sú návody na montáž pre 
tlač, brožúry, technické podrobnosti. 

 ▬ QR kódy, ktoré sú ľahko skenova-
teľné smartfónmi. S tým sa dajú 
vyvolať filmy s montážou alebo 
aplikáciami a môžu sa kedykoľvek 
použiť ako doplnková informácia 
priamo u zákazníka.

O nový Blum katalóg 2016/2017 požiadajte svojho dodávateľa kovania. 
www.blum.sk

Aktuálny obsah v osvedčenej forme 
s rôznymi prepojeniami ku www.blum.com

Nový Blum katalóg: 
Elegantné riešenia 
pohybu v nábytku!

Nový kompletný katalóg Blum 2016/2017 
s aktuálnymi výrobkami je už k dispozícii. 
Obľúbená pracovná príručka pre výrobcov 
nábytku a odborných predajcov kovania 
obsahuje dôležité údaje na pohodlný výber, 
objednanie a spracovanie kovania Blum. 
NOVINKA: ďalšie informácie katalógu sú 
pohodlne dostupné prostredníctvom 
odkazov na domovskú stránku. 

Nový Blum katalóg 2016/2017 je doplnený o nové výrobky. Medzi ne patrí napr. 
nová, úplne mechanická technológia pohybu TIP-ON BLUMOTION a kompaktné
výklopné kovanie AVENTOS HK-XS so svojou štíhlou konštrukciou. Prvýkrát spája 
Blum s týmto vydaním tlačenú verziu katalógu s možnosťami World Wide Web. 
Medzi ne patria:

Nový Blum katalóg 2016/2017 ako obľúbená príručka pre výrobcov nábytku a odborných predajcov nábytkového kovania

http://www.blum.sk


Inspirujte se příklady aplikací laminátů a zaujměte tak své zákazníky novými možnostmi, 
které zaručují vysokou kvalitu.

EGGER Lamináty 
– mnohostranně využitelné
Lamináty jsou v nabídce EGGER 
jedním ze stěžejních produktů, 
které lze aplikovat na  řadu no-
sičů. Lamináty jsou univerzální 
a snadno zpracovatelné.

Flexibilita a design ve všech 
rozměrech
Velkou výhodou laminátů je vy-
soká povrchová odolnost a fl exi-
bilita, možnost použití pro oblé 
díly. Téměř všechny lamináty 
jsou postformovatelné. Jsou ide-
ální  pro projekty s  vysokými 
požadavky na kvalitu. EGGER je perfektní partner 

pro vaše projekty.

Mnohostranně aplikovatelné se 
zaměřením na detail
Rozsah použití laminátů sahá 
od  pracovních a zádových de-
sek, čelních ploch nábytku, 
stolových desek, parapetů až 
po dveře. Lamináty umožňují té-
měř nekonečné možnosti kombi-
nací barev, tvarů a typů nosičů.

EGGER lamináty mají mnoho 
předností:

  Odolnost vůči nárazu díky 
homogennímu vrstvenému 
materiálu.

  Vysoká odolnost vůči oděru 
díky odolné povrchové vrstvě.

  Zvýšená odolnost vůči půso-
bení tepla.

  Odolnost proti poškrábání

  Odolnost vůči působení 
vodní páry

  Čistota
Uzavřený povrch, odolný 
a snadno udržovatelný.

EGGER Lamináty 

www.egger.cz

Egger-Inzerce-DrevarskyMagazin-2x210x297-02.indd   1 21.04.16   17:19
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Pro každou aplikaci laminát 
ve správné kvalitě
Lamináty se používají v  mno-
ha rozdílných oblastech. V na-
bídce EGGER jsou různé typy 
laminátů, z  kterých je možné 
vybírat v  závislosti na  účelu 
použití.

• Lamináty MED

• Lamináty Flex

• Lamináty s barevným jádrem

•  Lamináty XL

• Kovolamináty

• Lamináty Flammex

• Lamináty Micro

• Lakovatelné lamináty

Díky novým  nyní zdůrazníte pouze to, co chcete.  
 Vysoká odolnost, atraktivní, kompaktní vzhled bez viditelných přechodů – to nejlepší nyní v 6 barvách.

Malé detaily tvoří  
perfektní výsledek.

www.egger.cz

Egger-Inzerce-DrevarskyMagazin-2x210x297-02.indd   2 21.04.16   17:19
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ve správné kvalitě
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Malé detaily tvoří  
perfektní výsledek.

www.egger.cz

Egger-Inzerce-DrevarskyMagazin-2x210x297-02.indd   2 21.04.16   17:19

http://www.egger.cz
http://www.egger.cz
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Aby lepidlo v nástavci nezasychalo

Každý truhlář to zná: Při používání disperzního PVAc lepidla v plastových lahvích dochází časem 
k zasychání lepidla v aplikačním nástavci (špičce) a k ucpávání výtokového otvoru. Čas od času 
je proto nutné nástavec vyčistit. Výrobci lahví sice opatřují nástavce uzávěrem (nasazovacím nebo 
šroubovacím), avšak v praxi tyto uzávěry nemívají dlouhou „životnost“. Buď se časem ztratí, praskne, 
anebo ho uživatel z láhve sám odstraní, aby mu při práci nepřekážel. Pokud v takových případech 
nechceme nástavec čistit příliš často, musíme jiným způsobem zajistit, aby v něm lepidlo nezasychalo.

Můžeme k tomu použít např. velmi jed-
noduché zařízení, které si mohli poprvé 
vyzkoušet návštěvníci letošního veletrhu 
Holz-Handwerk. 
Základ přípravku tvoří stojánek z kartá-
čovaného 1,5 mm silného nerezového 
plechu, v němž je vsazena válcová plas-
tová nádobka s horním šroubovacím uzá-
věrem. Na boku nádobky zhruba v horní 

pětině její výšky je otvor, v němž je vsaze-
na gumová průchodka s uzavírací mem-
bránou. Uvnitř nádobky je uložen váleček 
z PU pěny, který je podélně (radiálně) 
proříznutý od kraje do středu. Váleček, 
napuštěný vodou (v množství asi 150 ml), 
je natočený prořezem k bočnímu otvoru. 
Láhev s lepidlem se po skončení práce 
uloží v šikmé poloze na stojánek, přičemž 
aplikační nástavec se vsune do otvoru 
v nádobce. Vnitřní vlhké prostředí brání 
zasychání disperzního lepidla a ucpávání 
nástavce se tak výrazně zpomalí. Po vy-
tažení nástavce membrána otvor uzavře, 
čímž udržuje vlhkost uvnitř nádobky. 

Díky tomu voda téměř nevysychá a jak 
výrobce uvádí, po dobu 3 měsíců není 
nutné kontrolovat hladinu vody. Přesněji 
řečeno, doporučuje po cca 3 měsících 
PU váleček vyjmout, vyprat v čisté vodě 
a nádobku uvnitř i zvenku vyčistit. Poté 
do nádobky nalít 150 ml čisté vody 
a PU váleček opět pomalu vtlačit do-
vnitř, až se celý objem vody absorbuje 
do pěny. Před našroubováním víčka je 
nutné se pouze přesvědčit, zda prořez 
PU válečku je nasměrován proti gumové 
průchodce.

Kontakt na vyžádání

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

Pomocí „ručních“ škrabek

Pro udržení své konkurenceschopnosti 
na současném trhu je mj. důležité, aby 
výrobce byl schopen nabídnout zákaz-
níkovi produkt nejen kvalitní, estetický 
a funkční, ale zároveň i s vysokou mírou 
exkluzivity. Individuálního a originálního 
vzhledu nábytku je dnes docilováno např. 
digitálním potiskem. Další možnost nabízí 
strukturované povrchy. Společnost DMC 
představila návštěvníkům veletrhu Holz-
Handwerk v Norimberku tzv. technolo-
gický kontejner DMC System. Jedná 

se v principu o širokopásovou brusku 
vybavenou řadou speciálních agregátů 
umožňujících vytvářet různé strukturální 
povrchy na deskách z masivního dřeva 
nebo na bázi dřeva, jako jsou stopy po 
příčném řezu, výletové otvory po červo-
točích, efekt ručního poškrábání, podél-
né a příčné vlny, kartáčované a rustikální 
efekty.
Inovativní jednotka s pracovním válcem 
osazeným „ručními“ škrabkami (cidlina-
mi), vyvinutá společností DMC, umož-
ňuje na průmyslové úrovni reprodukci 
řemeslných efektů dosažených pomocí 
ručních škrabek. Tyto trendové povrchy, 
napodobující ruční opracování dřeva, 
dodávají dřevěnému nábytku autentici-
tu a osobitost.
Kombinace svislých a příčných pohybů 
nástrojů, řízená zvoleným programem 

v řídicím počítači, umožňuje výrobcům 
libovolně reprodukovat neomezené 
variace efektů ručního škrábání, které 
se liší v hloubce, dráze a tvaru drážek. 
Jakýkoliv efekt může být snadno dosa-
žen díky převodovému systému řízené-
mu brushless servomotory, které zajiš-
ťují rychlé a přesné pohyby, a ovládání 
Hydra-PC, které umožňuje jednoduché 
a intuitivní programování pracovní jed-
notky.
Celková modularita řady System umož-
ňuje uživatelům libovolně kombinovat 
pracovní agregáty za účelem dosažení 
co nejodlišnějších výsledků nebo aby 
mohli rychle a hospodárně přizpůsobit 
konfiguraci stroje aktuálním požadav-
kům trhu. V „technologickém kontejne-
ru“ může být umístěno až 10 pracovních 
jednotek.

Strukturované povrchy materiálů na bázi dřeva pro výrobu nábytku a interiérů se již několik let 
drží na špici mezi trendovými materiály. Mění se pouze charakter a podoba strukturování, a to od 
jednoduchého kartáčování a drásání přes stopy po příčném řezání až po více či méně pravidelné 
a různě složité plošné reliéfy. Aby výrobci materiálů resp. finálních výrobků mohli co nejpružněji 
reagovat na požadavky zákazníků a nemuseli být odkázáni na to, co na trh uvedou velcí dodavatelé, 
vyvíjí výrobci dřevoobráběcích strojů a technologií zařízení, která z tohoto hlediska nabízí i menším 
a středním firmám částečnou anebo úplnou nezávislost.

Hi-Tech technologie 
pro strukturované povrchy a optické efekty

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

DMC System označovaný jako „technologický kontejner

Modulární systém umožňuje libovolné kombinování pracov-
ních agregátů, kterých může být v jednom „kontejneru“ umístě-
no až 10
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Pomocí segmentové patky

Podobných efektů jako v předchozím 
případě lze dosáhnout i jinými způso-
by. Jednu z možností na veletrhu Holz-
Handwerk představila společnost Viet 
v souvislosti s prezentovanou širokopá-
sovou bruskou Opera 5, navrženou tak, 
aby mohla být integrována do vysoce pro-
duktivní dokončovací linky se schopností 
představit širokou škálu aplikací od kalib-
race a broušení masivních desek přes 
finální broušení dýhy a lakových vrstev 
až po atypické aplikace, jako jsou např. 
optické povrchové efekty. Těch je doci-
lováno pomocí elektronické segmentové 
patky v kombinaci se speciálními progra-
my, které v určitých předem nastavených 
intervalech zvyšují a snižují přítlak vybra-
ných segmentů. Tím dochází k vybru-
šování prohlubní o hloubce 1–2 mm.  
Prohlubně mohou mít tvar kružnice či 
elipsy, jejichž tvar, velikost a hustota v plo-
še je dána kombinací několika faktorů: 

 rychlost posuvu
 počet aktivovaných segmentů
 časový interval přítlaku
 intenzita přítlaku

Vizuální efekt vybroušeného vzoru se pro-
jevuje při dopadu světla na dokončenou 

plochu pod určitým úhlem. Při kolmém 
pohledu na plochu není vidět.

Inovovaný agregát s pracovním válcem osazeným „ručními“ 
škrabkami. Vlevo je jednotka s pilovým pásem pro efekt příč-
ného řezu

Díky speciálním programům může prostřednictvím segmentové elektronické patky vytvářet na povrchu materiálu různé vizuální 
efekty

Pracovní agregát s „ručními“ škrabkami nabízí nevyčerpatel-
nou škálu nejrůznějších variací povrchových efektů

Širokopásová bruska Opera 5 je navržena jako univerzální dokončovací centrum 
s širokou škálou možností využití
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Úspěšná výrobní řada vertikálních vr-
tacích center EVOLUTION od firmy 
HOLZ-HER byla u příležitosti veletrhu 
Holz-Handwerk 2016 rozšířena o jedi-
nečná řešení. Zvlášť speciální modely 
White Edition přesvědčí svojí techni-
kou, vybavením i cenou. Všechny 
speciální modely White Edition jsou 
vybaveny plovoucí licencí na software 
CAMPUS, která umožňuje přistupo-
vat na něj z firemní počítačové sítě. 
Zabudované laserové měřidlo pro 
přesné měření délek obrobků je tu rov-
něž standardem. Ideální je toto měřidlo 
například pro již známé materiály.
Výrobní řada EVOLUTION začíná stro-
jem EVOLUTION 7401 – vertikálním 
vrtacím centrem, u kterého je již sério-
vá vrtací hlava velmi dobře vybavena 9 
vertikálními a 6 horizontálními vrtacími 
vřeteny a jednou drážkovací pilou. Pro 
extrémní flexibilitu je možné volitelně 
využít i XL vrtací hlavu s až 22 vrtacími 
vřeteny a drážkovací pilou. Zákazníci, 
kteří si přejí použít frézovací stroj také 
k formátování, pro výřezy a kapsy, 
budou dokonale obslouženi strojem 
EVOLUTION 7402. Toto frézovací 

a vrtací centrum je navíc vybave-
no vřetenem s motorem 5,6 kW 
s velkým momentem. Velké roz-
měry obrobků s 2500 mm ve 
směru X, bez dodatečné opory 
desek, a také 920 mm ve směru 
Y, jsou další výhodou „malých“ 
strojů EVOLUTION 7401/7402. 
Kromě toho si vystačí s extrémně 
malým požadavkem na místo.
Zcela nově byl v Norimberku 
představen stroj EVOLUTION 
7405 White Edition Connect. 
Paket Connect obsahuje zcela nový 
výměník nástrojů pro speciální úhlo-
vý převod EVOLUTION. Vybavení 
speciálních modelů umožňuje vedle 
obvyklých CNC kompletních obrobe-
ní také vytváření frézovaných kapes 
pro spojovací prvky Lamello Clamex 
v ploše (ve směrech X a Y) a v hranách 
dílců. Kromě toho disponuje šestimíst-
ným zásobníkem nástrojů, keramicky 
uloženým vřetenem 7,5 kW s HSK upí-
načem, pracovními rozměry 3200 mm 
ve směru X, 920 mm ve směru Y, hmot-
nost desek do 75 kg. U všech modelů 
EVOLUTION je možné prostřednictvím 

a u t o -
m a t i c k é h o 
přizpůsobení nástrojů a bez dalšího 
přestavování zpracovávat materiály 
tloušťky od 8 do 70 mm. Osvědčený 
a plně automatický vakuový upínací 
systém výrobní řady EVOLUTION je 
nyní již standardně vybaven energetic-
ky úspornou ECO vývěvou a postará 
se tak o bezpečné a citlivé upnutí nej-
různějších materiálů.

Výrobce: HOLZ-HER
Výhradní zastoupení pro ČR: 
PILART s.r.o.

Inovovaná řada vertikálních vrtacích center EVOLUTION

U_pro je CNC obrábacie centrum, kto-
ré je navrhnuté pre poskytnutie maxi-
málnej flexibility opracovania panelov 
a masívneho dreva pri výrobe nábytku, 
dverí, okien a elementov pre nábytkár-
sky priemysel. Široká škála pracovných 
jednotiek či už v základnom vybavení, 
alebo z voliteľného príslušenstva nevy-
tvára obmedzenia pri akomkoľvek type 
výroby s garanciou vysokej produktivity 
a úrovne kvality opracovania. Otvorená 
štruktúra stroja je navrhnutá na zvýšenie 
precíznosti a štandardov spoľahlivosti 
počas opracovania bez akýchkoľvek 
vibrácií. Brushless motory s absolútny-
mi enkodérmi s pohybom na ozubnici 

s pastor-
kom na 

lineárnych 
vedeniach 
posky tu jú 

vysokú rýchlosť, akceleráciu a vý-
konnosť. Stroj vo svojej výbave môže 
obsahovať aj systém rýchleho automa-
tického nastavovania ideálnej pozície 
pracovného stola bez priameho zásahu 
obsluhy. Jeho vysokú variabilitu vyhoto-
venia potvrdzuje aj fakt, že stroj môže 
byť vyhotovený ako 3, 4 alebo 5-oso-
vý model. Elektrovreteno 3-osového 
modelu disponuje 9 alebo až 16 kW 
výkonným motorom so vzduchovým, 
alebo kvapalinovým systémom chla-
denia a HSKF systémom upnutia. Pre 
umožnenie celkového opracovania 
obsahuje aj vŕtaciu hlavu s 16 až 32 
nezávislými vretenami, pevným pílovým 
kotúčom v osi X a 10 miestny rotačný 
zásobník nástrojov. 5-osové elektrovre-
teno s výkonom 11 kW s HSK upína-
ním nástrojov je chladené kvapalinou. 
Pre zákazníkov s veľkou variabilitou 

pracovných operácií a vy-
užívania rôznych 

typov nástrojov 
v jednom pra-
covnom cykle 

stroj môže obsahovať ďalšie zásobníky, 
či statický na osi Y s 8 pozíciami, alebo 
rotačné pohybujúce sa po osi X s ka-
pacitou až do 24 pozícií a zároveň pre 
pílový kotúč s priemerom 350 mm na 
osi X. Vďaka dômyselnému prevedeniu 
otvorenej štruktúry stroj dokáže opraco-
vávať dielec až do šírky 1800 mm, dĺž-
ky 6200 mm a hrúbky 250 mm podľa 
zvolenej dĺžkovej varianty. Obsluha vie 
vďaka nezávislým pracovným plochám 
v ose X a Y nakladať dielce striedavo 
na jednu, či druhú stranu a tým ešte 
viac zvyšovať pracovný výkon stroja. 
Súčasťou stroja je aj riadiaci počítač 
obsahujúci ovládací softvér v sloven-
skom jazyku, ktorý požaduje minimál-
ne nároky na kvalifikovanosť obsluhy 
s možnosťou importovania ISO a DXF 
súborov priamo do stroja, databázou 
uložených pracovných operácií a mno-
ho iných pracovných funkcií uľahčujú-
cich obsluhu stroja.

Výrobca: Uniteam spa
Predajca: BRAS, s.r.o.

CNC obrábacie centrum Uniteam model U_pro 4/5

výměník nástrojů pro speciální úhlo m a t i c k é h o 

-
kW 

-

strojů EVOLUTION 7401/7402. 

EVOLUTION 
7405 White Edition Connect. 
Paket Connect obsahuje zcela nový 

Inovovaná řada vertikálních vrtacích center EVOLUTION

. 
Paket Connect obsahuje zcela nový a u t o -

Inovovaná řada vertikálních vrtacích center EVOLUTION
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Zejména v univerzální zakázkové vý-
robě sehrávají 5osá CNC obráběcí 
centra stále důležitější roli. Co nejšir-
ší spektrum služeb musí být pokryto 
jen několika standardními nástroji, aby 
náklady na speciální pracovní jednotky 
a frézovací hlavy bylo možné udržet 
na co nejnižší úrovni. Společnost 
FELDER proto i v segmentu CNC ob-
ráběcích center své prémiové značky 
FORMAT4 neustále přizpůsobuje na-
bídku jednotlivých strojů a jejich výba-
vu potřebám svých zákazníků. Nové 
CNC obráběcí centrum profit H350 
pokrývá právě výše uvedené požadav-
ky a nabízí moderní 5osou technolo-
gii ve zvládnutelném objemu investic. 
Výkonné frézovací vřeteno umožňuje 
nezávisle na materiá-
lu dosáhnout vyni-
kajících výsled-

ků obrobení. Spolu s 18 individuálně 
volitelnými vrtacími vřeteny a integ-
rovanou drážkovací pilkou se profit 
H350 může pochlubit nekonečnou 
rozmanitostí obrábění a nejkratšími 
výrobními cykly.
Univerzální CNC obráběcí centrum 
profit H350 je vhodné pro efektivní 
výrobu jak nábytku, tak i oken a dveří, 
a to jak v sériové, tak v individuální 
kusové výrobě. Např. s verzí H350 
16.50, která je speciálně optimalizo-
vána pro velkoformátovou produkci, 
nabízí CNC centrum pracovní plochu 
5000 mm v ose X, 1580 mm v ose Y 
a 250 mm v ose Z. Podstavec (šasi) 
stroje je vyroben ze silnostěnných 
elektricky svařovaných ocelových pro-
filů. Maximální stability je dosaženo 
díky ocelovému žebrování podstavce. 
Pojízdný portál je v ose X poháněn 
s vysokou přesností na obou stranách 
přes ozubenou tyč s šikmými bombí-

rovanými zuby. 

Výkonné, kapalinově chlazené 12kW 
nebo 15kW frézovací elektrovřeteno 
(24 000 ot./min), standardní vrtací 
hlava s 12 vertikálními a 6 horizontální-
mi vrtacími vřeteny a drážkovací pilkou 
v ose X a maximální průchozí výška 
250 mm nad konzolami umožňují 
efektivní výrobu s nejtěžšími materiá-
ly. Až 30 pozic pro nástroje a možnost 
samostatné pozice pro pilový kotouč 
o průměru až 350 mm garantuje prak-
ticky neomezenou rozmanitost obrá-
bění a krátké výrobní cykly.
Přípravu výrobních podkladů pro CNC 
řízení usnadňují a zrychlí zbrusu nové 
programy F4design a F4solid. Obě 
možnosti lze upgradovat do různých 
úrovní dle potřeb výroby. Uživatelsky vel-
mi přívětivý software značky FORMAT4 
je dalším krokem k snadnému a intu -
itivnímu zadávání pokynů numericky 
řízenému stroji. Práce s CNC strojem 
se tak jak pro truhlářské konstruktéry 
v kanceláři, tak pro samotnou obsluhu 

stroje, stává více a více 
zábavou.

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

Portálové 5osé CNC obráběcí centrum FORMAT-4 profit H350

je dalším krokem k snadnému a intu
itivnímu zadávání pokynů numericky 
řízenému stroji. Práce s
se tak jak pro truhlářské konstruktéry 
v kanceláři, tak pro samotnou obsluhu 

stroje, stává více a
zábavou.

Výrobce: 
Prodejce: 
FELDER Group CZ 

nezávisle na materiá filů. Maximální stability je dosaženo mi přívětivý software značky FORMAT4 
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itivnímu zadávání pokynů numericky 
řízenému stroji. Práce s
se tak jak pro truhlářské konstruktéry 
v kanceláři, tak pro samotnou obsluhu 

stroje, stává více a
zábavou.

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

Spodní frézka ROJEK FSN 550A z ino-
vované řady INDUSTRY 9 je určena 
především pro profesionální truhlářské 
dílny. Správné vedení obrobku je za-
jištěno dvěma nastavitelnými hliníko-
vými pravítky umístěnými na masivním 
frézovacím krytu. Vyšší bezpečnost při 
frézování zajišťuje přítlak a kryt CPS. 
Již v základu je stroj vybaven podélným 
vozíkem CV 360 v délce 1,2 m. Hlavní 
stůl je masivním odlitkem vyrobeným 
z šedé litiny o rozměrech 1000x520 
mm, který lze rozšířit přídavným obou-
stranným prodloužením. Užitné vlast-
nosti frézky značně rozšiřuje možnost 
montáže přídavného podavače mate-
riálu.
Stroj je standardně osazen naklápě-
cí hřídelí (-5° až +45°) s průměrem 
30 mm (32, 35, 40, 50 mm) a otáč-

kami 3500, 6000, 8000, 
10 000 (12 500) 
ot./min, s elektro-
motorem o výko-
nu 5,3 kW (7,5 
kW). Zdvih hříde-
le je 142 mm, délka 
upínací části 140 mm 
(140/180/220 mm). 
Robustní konstrukce 
a kompaktní rozměry 
předurčují tento stroj 
k výrobě složených 
profilů v profesionál-
ních truhlářských pro-
vozech.

Výrobce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r.o.

Spodní frézka FSN 550A INDUSTRY 9

novinky
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http://www.felder-group.cz
http://www.rojek.cz
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Firma GreMi KLIMA disponuje silným 
zázemím pro návrh a realizaci i těch nej-
větších projektů odsávání a odprášení, 
včetně zpracování dřevního odpadu. 
Vyvíjí a vyrábí systémy odsávání a spa-
lování dřevního odpadu. Pro stávající 
a nové zákazníky nedávno spustila nové 
webové stránky www.odsavani-filtra-
ce.cz, na kterých zdůrazňuje své boha-
té zkušenosti, četné reference, vlastní 
výrobní provoz, široké pokrytí České 
republiky a Slovenska, jakož i spolehli-
vý servis. Firma na stránkách upozor-
ňuje zákazníky mj. na nový produkt, 
kterým je kompaktní odsávací stanice 
SMALLBAG o půdorysném rozměru 
2500x850 mm a výšce 3000 mm, 
se 14 ks filtračních hadic (průměr 220 
mm, délka 1500 mm, celková filtrační 
plocha 15 m2) a s odsávacím agregá-
tem s elektrickým příkonem 3 kW, max. 
pracovním tlakem 2300 Pa a max. od-
sávacím výkonem 4300 m3/h.

Nové webové stránky GreMi KLIMA

CNC stroj Startech CN je novým kom-
paktním a ekonomicky velice zajímavým 
modelem vrtacího a drážkovacího stro-
je pro malé zakázkové výroby a středně 
velké provozy. Startech CN v číslech: 
více než 2x vyšší produktivita než 
tradiční vrtací stroj a minimální dispo-
ziční zástavba 4 m2. Tento stroj vyniká 
vysokou úrovní technického provedení 
s cílem nabídnout při nízkých pořizova-
cích nákladech maximální automatiza-
ci vrtání a komfortní obsluhu. Na stroji 
lze provádět následující technologické 
operace: vertikální vrtání průchozích 
a neprůchozích otvorů, horizontální 
vrtání do všech 4 pravoúhlých bočních 
ploch dílce, drážkování s integrova-
nou drážkovací pilkou v ose X.
Konstrukčně je stroj řešen pro obrábě-
ní dílců v horizontální poloze. Základem 
stroje je masivní ocelový svařenec, kte-
rý tvoří i nosnou plochu pro horizontál-
ně uložený pracovní stůl, jehož povrch 
je opatřen pertinaxovým materiálem 
s nízkým koeficientem tření. Toto řešení 
eliminuje riziko poškrábání obráběných 
dílců, jak během procesu polohování, 
tak i během samotného obrábění. Nad 
pracovní plochou je mostový suport, 
po kterém jezdí pracovní hlava. Pohyb 
v osách X, Y a Z je zajištěn pomocí vy-

soce přesných vodítek 
s pouzdry. Vrtání do 
dílce probíhá shora 
proti dílci jako u kla-
sických CNC strojů. 
Samotná pracovní 
hlava umožňuje 
osazení 7 na sobě 
nezávislých vřeten 
pro vertikální vrtání, 
2 nezávislých horizon-
tálních vrtacích hlav 
pro vrtání v osách X 
a Y a drážkovací pilky 
pro drážkování v ose X.
Polohování dílce (založení, 
mezioperační pohyby a posuv během 
obrábění) zajišťuje podtlaková upín-
ka, která je přímo řízená z NC řídicí 
jednotky podle pracovního programu 
s optimalizací pohybu. Přesná polo-
ha dílce při obrábění je zajištěna ver-
tikálním přítlakem a bočním přítlakem. 
Boční přítlak je manuálně stavitelný při 
zakládání dílce do stroje.
Ovládání stroje je realizováno pomocí 
barevného dotykového LCD disple-
je o velikosti 7 palců. Pro snadné zadá-
vání hodnot je vedle displeje umístěna 
alfanumerická klávesnice. Vytváření 
programů je pomocí parametrického 

progra-
mování s grafickým náhledem dílce. 
Startech CN disponuje grafickým prů-
vodcem programování, automatickou 
optimalizací vrtacích cyklů, automa-
tickou signalizací chyb nebo kolizních 
stavů, možnost ukládání programů a je-
jich opětovné vyvolání. Stroj je schopen 
obrobit dílec o max. rozměrech (šířka x 
délka x tloušťka) 800 x 3050 x 50 mm 
a dílec o minimálních rozměrech (š x d 
x t) 90 x 300 x 10 mm.

Výrobce: SCM Goup S.p.A.
Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

Kompaktní vrtací a drážkovací centrum STARTECH CN

posuv během progra-
Polohování dílce (založení, 
mezioperační pohyby a

Kompaktní vrtací a drážkovací centrum STARTECH CN

Polohování dílce (založení, 
posuv během progra-

Kompaktní vrtací a drážkovací centrum STARTECH CN

Výrobce a prodejce: GreMi KLIMA CZ, s.r.o.

http://www.gremiklima.cz
http://www.panas.cz
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Pro ještě dokonalejší optimalizaci 
uspořádání pracoviště nabízí Festool 
novou generaci elektrických rozbočo-
vačů. Nový SYS-PowerHub spojuje 
výhody běžného kabelového bubnu 
s osvědčeným systémem Systainerů 
Festool. 
230V zásuvky na vnější straně posky-
tují uživateli velké pole působnosti, 
protože mohou rychle a jednoduše 
napájet současně až čtyři elektric-
ká nářadí. Zásuvka uvnitř Systaineru 
umožňuje napájení menších zařízení. 
Například lze nabíjet chytré telefony 
nebo tablety, které jsou zde navíc 
chráněné před prachem a nečistota-
mi. Ještě větší bezpečnost zajišťuje 
kryt chránící proti stříkající vodě a in-
tegrovaná tepelná ochrana před pře-
tížením. Jakmile je SYS-PowerHub 
připojený k elektrické síti, signalizuje 
LED kontrolka na přední straně připra-
venost k použití. Kabel o délce 10 m 
umožňuje flexibilitu a mobilitu při roz-
vádění proudu jako kabelový buben, 

ale v tomto případě je možné kabel 
za účelem přepravy a uložení čistě 
uschovat dovnitř Systaineru. Uvnitř 
Systaineru je rovněž místo na potřeb-
né drobné díly nebo další akumulátory.
Firma Festool vyvinula svůj systém pro 
udržení pořádku tak, aby bylo možné 
vše sestavit individuálně podle potřeb 
řemeslníka, kombinovat a spojovat. 
Nový SYS PowerHub lze pro cestu 
na stavbu a ze stavby jednoduše kom-
binovat se SYS-Roll nebo SYS-Cart. 

Díky celkem dvěma vývodům pro ka-
bel nabízí SYS-PowerHub (i v uzavře-
ném stavu) možnost propojení s dal-
šími Systainery – i když je připojený 
k elektrické zásuvce.
Nový elektrický rozbočovač SYS 
PowerHub lze zakoupit od května 
2016 ve specializovaných prodej-
nách.

Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Nový elektrický rozbočovač SYS-PowerHub od firmy Festool

Firma Festool od ledna 2016 rozšířila 
svůj sortiment brusiva o brusivo pro 
ruční broušení v kvalitě Granat a Vlies. 
Přesvědčí vás dlouhou životností, vel-
mi flexibilní manipulací a vysoce kva-
litními pracovními výsledky. Festool 
nabízí pro každý druh použití vhodné 
brusivo pro ruční broušení. Jedná se 
tak o ideální doplnění ke strojnímu 
broušení pro všechny možné případy 
se špatně přístupnými povrchy, ne-
obvyklými profily a místy, kde si nelze 
poradit s bruskou. Brusivo Granat je 
univerzálně použitelné na barvy, tme-
ly, plniče a laky. Hodí se obzvlášť pro 
nejtvrdší podklady u moderních lako-
vacích systémů. Díky pojivu ze syn-
tetické pryskyřice a vysoce kvalitním 
zrnům z ušlechtilého korundu nedo-
chází k obávanému vylamování zrn, 
což zabraňuje vzniku rýh a škrában-
ců. Festool nabízí brusivo pro ruční 
broušení v různých tvarech a s různými 
zrnitostmi: jako brusný papír, brusné 
špalíky, houby a podložky. Brusný 
špalík se čtyřstrannou povrchovou 
úpravou umožňuje současné broušení 
více ploch. Na vyklenuté plochy, jako 
u silikonových spár nebo konkávních 

profilů, je vhodný kombinovaný brus-
ný špalík, který má jednu stranu 45 
stupňů a opačnou stranu zaoblenou. 
Nově vyvinutá brusná podložka se 
vyznačuje stejnoměrným výsledkem 
broušení. Nové brusné rouno je díky 
flexibilní tkanině skvěle tvarově přizpů-

sobitelné a je mimořádně vhodné na 
tvary, zaoblení a drážky. Festool tak 
nabízí pro každý druh použití vhodné 
brusivo pro ruční broušení.

Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Brusivo pro ruční broušení Granat a Vlies od firmy Festool

http://www.festool.cz
http://www.festool.cz
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Společnost Dřevoobchod K&C Karlo-
vy Vary a.s. je dlouholetým partne-
rem a prodejcem plošných materiálů 
německého výrobce, společnosti 
Pfleiderer, v České republice. Novinkou 
v nabídce je nová struktura přímé lami-
nace dřevotřískových desek Meandra 
– neuvěřitelně autentická, velmi příjem-
ná. Linie se táhnou jako přirozený říční 
tok… V kombinaci s novou strukturou 
Meandra působí dřevěné i jednoba-
revné dekory zcela novým, příjemným 
a viditelným účinkem. Především kla-
sické odstíny bílá, černá, šedá a od-
stíny magnolie zažívají enormní zvýšení 
hodnoty. Nepravidelně vedené linie se 
uplatňují zvlášť dobře na předních stra-
nách kuchyňského nábytku a vnitřního 
vybavení. Meandra spojuje půvabnou 
dynamičnost a nerovnost dřeva s hed-
vábným, citelným vjemem při dotyku. 
Působivá, proměnlivá na pohled a ci-
telně hluboká na dotyk. 

Struktura Meandra byla vyznamenaná 
cenou interzum award 2015 za vyso-
kou kvalitu výrobku.

Výrobce: Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH
Prodejce: 
DŘEVOOBCHOD K&C Karlovy Vary a.s.

Nová struktura na DTD – Meandra

Firma IMA – materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o. je výhradním zástupcem 
švédské firmy MUNKSJO PAPER pro 
Českou a Slovenskou republiku. Díky 
tomu jako jediná firma na našem trhu 
může nabídnout originální švédskou 
protitahovou fólii.
Novinkou je nehořlavá protitahová fólie, 
impregnovaná a speciálně chemicky 
upravená tak, aby mohla odolávat ohni. 
Byla testována v certifikované labora-
toři SP Technical Research Institute of 
Sweden a bylo prokázáno, že splňuje 
technická požární kritéria dle normy 

DIN 4102- 1 

v kategorii stupně hořlavosti B2. 
Nehořlavá protitahová fólie je ideální 
na stropní panely, obkladové desky, 
parkety a na plochy, kde jsou kladeny 
zvýšené požadavky na odolnost proti 
požáru. Standardně je v nabídce 50g 
fólie, ale v případě požadavku na větší 
množství je možno zajistit i vyšší gra-
máže. Samozřejmostí je, že na tuto 
fólii poskytujeme certifikace jako FSC 
CONTROLED WOOD, IOS deklarace 
a Test reporty.

Výrobce: MUNKSJO PAPER
Výhradní zástupce: 

IMA – materiál pro 
nábytkový průmysl 

s.r.o.

Nehořlavá protitahová fólie Pravidla pro 
představování novinek

Služba je bezplatná a je určena 
klientům, kteří mají objednán ba-
revný plošný inzerát od ¼ strany. 
Spočívá v představení 1 až 4 novi-
nek (podle velikosti objednané in-
zertní plochy) v pravidelné rubrice 
NOVINKY, a to formou fotografií 
a technického popisu nově na trhu 
nabízených strojů, nástrojů, mate-
riálů aj. výrobků pro dřevozpracující 
a nábytkářské firmy. 

Podklady: Ke každé novince je 
nutné zaslat barevnou fotografii 
představovaného produktu a tech-
nické informace (prospekt s obsa-
ženými údaji, technický list, heslo-
vitý výčet parametrů nebo odkaz na 
internetovou stránku s popisem). 
Finální text z těchto podkladů zpra-
cuje redakce.

Uzávěrky: jsou totožné s uzávěr-
kami inzerce.
V představování novinek redakce 
DM pokračuje za nezměněných 
podmínek i v roce 2016.
Pro více informací pište na: 

 cz@drevmag.com,
 sk@drevmag.com.
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DIN 4102-1 
technická požární kritéria dle normy Výrobce: MUNKSJO PAPER

Výhradní zástupce:Výhradní zástupce:
IMA – materiál pro 

nábytkový průmysl 
s.r.o.

http://www.drevoobchod.cz
http://www.imaczech.cz


 

 

PILART - výhradní zástupce značky HOLZ-HER
pro Českou republiku

   Tyto a více strojů naleznete na 
Navštivte také naše předváděcí centrum na adrese:

www.pilart.cz

Ericha Roučky 2499/11, 678 01 Blansko, Tel.: +420 516 410 514, e-mail: pilart@pilart.cz

Velkoplošné pily série TECTRA
Snadno přizpůsobivá velkoplošná pila s širokým spektrem výkonů

TECTRA 6120 power
Pro optimální přířezy 
při jednotlivých řezech i paketech

Nové verze TECTRA „dynamic“ a „lift“ 
pro vysokou průchodnost materiálu
Svými novými dělicími pilami desek 
TECTRA 6120 „dynamic“ a „lift“ rozšiřuje 
firma HOLZ-HER svoji paletu modelů 
o dvě další řešení pro sériovou výrobu. 
Stroj TECTRA 6120 dynamic je díky své 
šířce řezu 6250 mm ideálně vybaven 
především pro zakládání ze skladového 
systému desek STORE-MASTER 5110. 
Stroj TECTRA 6120 lift je díky nově 
zkonstruovanému přesnému zvedacímu 
stolu dokonale vybaven pro zakládání 
kompletními stohy desek. Oba modely 
umožňují díky 95 mm přesahu pilového 
kotouče a motorům 11 nebo 15 kW 
s velkým momentem nejvyšší rychlost 
obrábění i při rychlém posuvu nebo řezání 
ve stohu. Tak vás velkoplošné pily 
TECTRA přesvědčí o své optimální 
integraci do stávajících výrobních procesů.
TECTRA 6120 classic – nová střední 
třída
V podobě velkoplošné pily TECRA 6120 
classic s přesahem pilového kotouče 
82 mm nabízí firma HOLZ-HER ideální 
balík pro přířezy na jednotlivých deskách 
a menší přířezy. Díky svému poměru 
cena/výkon a díky všem zabudovaným 
funkcím u větších strojů této řady je tou 
správnou volbou pro přesné přířezy. Tak 
již klasické provedení stroje 6120 nabízí 
takové přesné technologie, jako jsou 

broušená lineární vedení a bezkartáčové 
servopohony a také SPS ovládání té 
nejnovější generace. Díky optimálnímu 
rozdělení síly u masivního vozíku pily 
dosahují všechny velkoplošné pily firmy 
HOLZ-HER kromě vynikající přesnosti také 
optimální kvalitu řezu. Navíc prostřed-
nictvím optimalizačního software ovládaná 
automatika délky řezů optimalizuje dobu 
obrábění u všech řezacích plánů.
Vyniká silou díky výkonu motoru až 
15 kW
Stroje TECTRA 6120 a TECTRA 6120 
classic jsou již standardně vybaveny 
motory 11 kW, respektive 7,5 kW s velkým 
momentem. Volitelně jsou u provedení 
classic k dispozici pro řezání ve stohu 
nebo pro jiné než dřevěné materiály hlavní 
motory 15 kW, resp. 11 kW s regulací 
otáček.
Polohování předřezového agregátu bez 
nástroje prostřednictvím obou řízených 
polohovacích os pro výškové a stranové 
nastavení je možné předřezový agregát 
stisknutím tlačítka na ovládacím pultu 
přesně přizpůsobit kotouči hlavní pily. 
Šetří se tak cenný čas nutný 
k přestavování a zaručena je dokonalá 
kvalita řezu. Standardně obsaženou 
obousměrnou drážku je možné plynule 
nastavovat. To podstatně přispívá 
k úspoře času u širokých drážek 
a ohebných desek.

TECTRA 6120 lift
Zvedací řešení s úsporou místa,
včetně zvedacího stolu

Kancelářský software OPTI-PRO
pro velkoplošné pily HOLZ-HER
výrobních řad TECTRA a ZENTREX
nabízí vše potřebné pro efektivní
řezání desek a pro přehledné
zacházení s materiálem.
Zabudované CSV rozhraní pro ERP  
a odborné programy.
Dokonalá správa materiálu a zbytků.
Optimalizační stupně závislé na 
materiálu.
Předkalkulace pro čas, spotřebu 
materiálu a hran.
Grafické zobrazení u všech řezacích 
plánů a zpracování.
Správa toku materiálu s příjemným 
ovládáním.

Přesah pilového kotouče až 95 mm

Agregáty pily až 15 kW

Řezné délky až 4400 mm

Řezné šířky až 4300 mm

Sériově masivní zvedací stůl

Přesah pilového kotouče až 95 mm

Agregát pily až 15 kW

Řezné délky až 4400 mm

Řezné šířky až 4800 mm 

Jen u HOLZ-HER
10 let záruky na všechna

lineární vedení!

10 LET

ZÁRUKY

OPTI-PRO: „All inclusive“
softwarový balík pro přířezy

http://www.pilart.cz
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V anketě Dřevěná stavba roku 2016, pořádané Nadací dřevo pro život, 
byla vítězem kategorie Realizované dřevěné konstrukce vyhlášena 
17. 3. 2016 ve Křtinách unikátní stavba s názvem Stezka v oblacích, 
kterou na tento post nominovala nejen široká veřejnost, ale i odborná 
porota (viz DM 5/2016). O necelý týden později 23. 3. 2016 pak 
tato stavba, která zatím nemá obdoby jak u nás, tak v celé střední 
Evropě, zaujala také několik stovek účastníků 20. ročníku odborného 
semináře Dřevostavby ve Volyni. A to nejen z hlediska konstrukce, 
ale i tím, jak se rodila a navzdory nelehkým podmínkám a časové 
tísni byla postavena pouze na základě architektonické vize během 
necelých sedmi měsíců po zhruba čtyřměsíční projektové přípravě.

Kromě výhledu na kilometry daleko 
uspokojí také milovníky adrenalinu

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

Foto: archiv TAROS NOVA s.r.o.

Výše zmíněná Stezka v oblacích vyrostla 
v období 15. 4. – 30.10. loňského roku 
na Ústecko-Orlicku na Dolní Moravě pod 
Králickým Sněžníkem v nadmořské výš-
ce 1116 metrů n. m. Jak napovídá již 
její název, jedná se o stavbu vyhlídkové 
stezky, která se vypíná do výšky 58,5 
metru nad okolním svažitým terénem 
a již z několika kilometrů jasně dominu-
je hřebenu Slamníku. Nachází se poblíž 
chaty Slaměnka nedaleko horní stanice 
lanovky Sněžník, provozované stejno-
jmennou akciovou společností Sněžník, 
která výstavbu stezky iniciovala a finan-

covala. Architektonický návrh stavby, jejíž 
vrchol nabízí nezapomenutelný výhled na 
celý masiv Králického Sněžníku s maleb-
ným údolím řeky Moravy a v dálce pak 
i na hlavní hřeben Jeseníků, Suchý vrch 
a Krkonoše, pochází z dílny brněnské 
společnosti Fránek Architects s.r.o. zná-
mého architekta Zdeňka Fránka. Jeho 
ideovou myšlenkou bylo umožnit náv-
štěvníkům zažít intenzivní pocit pobytu 
v mracích a přitom jim kromě pohledu 
do krajiny zprostředkovat i nějaký dal-
ší zážitek. Pro milovníky dobrodružství 
a zábavy proto do objektu stezky začle-

nil i několik atrakcí, jako tobogán, sítě, 
hnízda apod. Po architektonické stránce 
je stezka řešena tak, aby co nejméně 
narušovala okolí, k čemuž bylo třeba 
v maximální míře použít materiály, jako 
je dřevo, co nejtransparentnější zábrad-
lí a jen v nejnutnější míře kovové kotvicí 
prvky. Úkolem splnit výše uvedené po-
žadavky architekta a investora byla na 
základě výběrového řízení pověřena spo-
lečnost TAROS NOVA z Rožnova pod 
Radhoštěm, která počínaje 5. lednem 
loňského roku začala pracovat na zhoto-
vení realizační dokumentace a následně 

Unikátní Stezka v oblacích na Dolní Moravě nabízí návštěvníkům výhled v okruhu několika kilometrů
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na projektu a od již zmíněného 15. dub-
na započala coby generální dodavatel 
i s vlastní realizací stavby.

Technická řešení

Prvořadým úkolem realizační firmy, od 
kterého se podle jejího jednatele Radka 
Ondrucha odvíjely veškeré projektové 
práce i samotný průběh realizace, bylo 
najít vhodné statické řešení. Konstrukci 
bylo nutno navrhnout tak, aby byla v da-
ném terénu smontovatelná a současně 
přenesla i extrémní zatížení, které v této 
horské lokalitě může nastat. „Vítr v dané 
lokalitě může v nárazech dosahovat 
rychlosti až 160 km/h a navíc je kon-
strukce silně exponovaná i vůči námra-
ze. Cílem bylo také v maximální možné 
míře zachovat vizi architekta a navrhnout 
konstrukci co nejsubtilněji,“ konstatuje 
Radek Ondruch s tím, že pro statickou 
a dynamickou analýzu byl proveden pod-
robný 3D výpočtový model v softwaru 
využívající metodu konečných prvků.
Stěžejním architektonickým prvkem, 
tvořícím současně i hlavní nosnou kon-
strukci stavby, jsou tři věže o výškách 
58, 50 a 44 m. Půdorysný tvar věží tvoří 
rovnostranný trojúhelník o délce strany 
10 m, přičemž všechny tři věže pak tvoří 
rovněž rovnostranný trojúhelník se vzá-
jemnou vzdáleností 30 m. Věže jsou sta-
ticky řešeny jako příhradová konstrukce 
s kloubovými styčníky, tvořená převážně 
lepenými dřevěnými sloupy a ocelovými 
diagonálami. Ukotvení věží do základo-
vých patek je provedeno pomocí 24 
kusů závitových tyčí o průměru 64 mm, 
při hloubce mikropilot až 12 m. Nejvyšší 
věž je tvořena deseti moduly o výšce cca 
5 m a je na ní umístěn nástup na tobo-
gán, ukončení lávky (tzv. kapka – viz 
dále) a mimo to je k ní upevněno také 
točité únikové schodiště s vlastní oce-
lovou konstrukcí. Všechny tři věže jsou 
v horní úrovni ztuženy tzv. prstencem, 
který propojuje jednotlivé věže a tvoří 
nakloněnou rovinu respektující výšky 
jednotlivých věží. Prstenec tvoří prosto-
rovou příhradovou konstrukci dřevo-ocel 
s průřezem ve tvaru trojúhelníku.
Kvůli velkému zatížení věží je spodní část 
každé z nich (celkem 4 moduly) vytvořena 
z ocelových svařovaných profilů 250x10 
mm, obložených modřínovými fošnami 
o tloušťce 60 mm. Diagonály a horizon-
tály jsou vyrobeny z válcovaných profilů 
kruhového průřezu o dimenzi 177,8x10 
mm. Zbývající horní část věží je již celá 
z lepeného lamelového dřeva s ocelo-
vými styčníky, do kterých jsou kotveny 
ocelové vzpěry a táhla pro vynesení lávky. 

Stěžejním architektonickým prvkem 
stavby jsou tři věže ztužené v horní čás-
ti tzv. prstencem, tvořícím prostorovou 
příhradovou konstrukci

…a první 4 moduly jsou vytvořeny z ocelových svařovaných profilů obložených modří-
novými fošnami

Každá věž je do základových patek ukotvena pomocí 24 kusů závitových tyčí o prů-
měru 64 mm, při hloubce mikropilot až 12 m…
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Jednotlivé styčníky jsou řešeny pomocí 
ocelových žiletek, které jsou zapuštěny 
do dřevěných lepených prvků o maxi-
mální dimenzi 600/600 mm a propoje-
ny ocelovými svorníky a kolíky. Vzpěry 
a svislice jsou kotveny do ocelových 
styčníků pomocí čepů, trubkové hori-
zontály a mezilehlé vzpěry jsou kotveny 
pomocí skupiny šroubů. Montážní propo-
jení rohových sloupů jednotlivých věží je 
mezi moduly provedeno přes styčníkové 
desky, navzájem propojenými pomocí 
vysoko-pevnostních šroubů. Veškeré 
ocelové prvky jsou povrchově upraveny 
žárovým zinkem a dřevěné pohledové 
prvky transparentní impregnační lazurou.
Kolem věží se vine pěší lávka ze žárově 
zinkované oceli se smrkovou podlahou. 
Její nosná konstrukce, převážně oce-
lová příhradová, je zavěšena nebo po-
depřena na věžích. Příčný tvar příhrady 
tvoří rovnoramenný trojúhelník o výšce 
1,2 m a šířce 2,5 m. Lávka je dělená 
na 46 montážních dílců, které jsou mezi 

Lávka vinoucí se kolem věží je složená ze 
46 montážních dílů a je převážně tvoře-
ná ocelovou příhradovou konstrukcí 
zavěšenou nebo podepřenou na věžích

Stezka je ukončena tzv. kapkou, vykonzolovanou asi 11 m nad údolím a vypletenou sítí

Milovníkům adrenalinových zážitků je kromě kapky určen také síťový rukáv a 101 m dlouhý tobogán
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sebou propojeny pomocí třecích spojů 
se šrouby pevnostní třídy 10.9. Lávka je 
podepřena 202 vzpěrami a konzolami 
a je zavěšena na 43 kusech systémo-
vých táhel. Zábradlí je zhotoveno kom-
binací dřevěných prvků a nerezové sítě.
Dřevěné nosné prvky stezky jsou vy-
robeny z lepeného lamelového modří-
nového dřeva pevnostní třídy GL24h. 
Typový spojovací materiál a typové prv-
ky jsou zhotoveny ze stavebních ocelí 
podle příslušných norem s pevností 8.8 
a 10.9. Veškeré ocelové prvky jsou vy-
robeny z oceli S355, systémová táhla 
z oceli S460.

Pohled na dokončenou stavbu

Po cestě vzhůru k vrcholu stezky je nutné 
překonat vzdálenost 750 m a výškové 
převýšení 38 m. Lávka je konstruována 
tak, aby byla celoročně přístupná i pro 
kočárky a invalidní vozíky. Celá stavba 
se skládá z několika funkčních celků. 
Prvním z nich je 111 m dlouhý přístupový 
chodník, který se vine mezi stromy v prů-
měrné výšce cca 30 cm nad zemí. Je 
tvořen podélnými smrkovými hranoly za-
loženými na zemních vrutech a podlahou 
ze smrkových fošen. Tento chodník je 
napojený na 18,5 m dlouhý a 11,5 m 
široký vstupní objekt, jehož půdorys 
vychází z tvaru elipsy, který slouží jako 
prodejna lístků a reklamních materiálů 
včetně půjčovny obutí v zimních měsí-
cích. Je založený na ocelové konstrukci 
a zhotovený jako dřevostavba se sendvi-
čovou konstrukcí obvodových stěn. Na 
vstupní objekt pak navazuje již samotná 
vyhlídková trasa, vinoucí se kolem třech 
věží. Stezka je ukončena tzv. kapkou, 
která je vykonzolována přibližně 11 met-
rů nad údolí. Odvážlivci z řad návštěvníků 
mohou v tomto místě, kromě výhledu na 
celý masiv Kralického Sněžníku, využít 
i adrenalinovou atrakci – tzv. odpočin-

kovou síť napnutou ve volném prostoru 
kapky. „Milovníci adrenalinových zážitků 
mohou mimo to ještě prolézt síťový rukáv, 
propojující dvě úrovně lávky, anebo si 
zkrátit cestu dolů unikátním 101 m dlou-
hým nerezovým tobogánem,“ doplňuje 
Radek Ondruch s tím, že stezka je kon-
strukčně dimenzována pro 4000 lidí, 
v závislosti na jejich rovnoměrném roz-
ložení a vhodných klimatických podmín-
kách a odolá vichřici o síle až 200 km/h.

Stezka odvahy a sebepoznání

Stavba Stezky v oblacích, na kterou bylo 
spotřebováno 280 m3 betonu, 380 tun 
oceli, 550 m3 modřínového a smrko-
vého dřeva a 40 tis. kusů spojovacího 
mate riálu (kolíky, svorníky a šrouby), byla 
podle jednatele pro společnost TAROS 
NOVA nejprve velkou výzvou, ale po-
stupně přerostla v pomyslnou stezku 
odvahy a sebepoznání. Prověřila nejen 
všechny lidi zúčastněné na její výstav-
bě, ale přinesla i jiný druh stavění, než 
s jakým se firma za bezmála 16 let své 
existence a účasti na řadě netypických 
projektů dosud setkala. Stezkou odvahy 
se stala již při rozhodnutí firmy účastnit se 
výběrového řízení a stanovení ceny za-
kázky, pro které měla k dispozici jen vizi 
architekta a jednoduchý model budoucí 

stavby a na jehož základě pak následně 
celou stavbu projektovala a místo původ-
ně předpokládaného týmu čtyř statiků 
musela nakonec povolat až 11 statiků. 
Další kus odvahy si pak vyžádala vlastní 
realizace počínaje přípravou staveniště 
v nadmořské výšce cca 1100 m n. m., 
kam bylo třeba dopravit z okresní zpev-
něné komunikace v nadmořské výšce 
540 m n. m. po 16 km dlouhé lesní 
nezpevněné cestě nejprve speciální 
sestavu věžového jeřábu MB 2043 se 
100t zátěží a 44 m dlouhým výložníkem 
a později speciální z Holandska vypůjče-
nou montážní plošinu o hmotnosti 38 t 
a s pracovní výškou koše takřka 52 m. 
A to vše bez možnosti kácet okolní stro-
my, což se týkalo i samotného postavení 
jeřábu na ploše vybudované v lesním po-
rostu. Pomyslným vrcholem cesty k se-
bepoznání pak byla vlastní montáž kon-
strukce, která z důvodu nutnosti dodržet 
dodací termín (30. 10. 2015) probíhala 
s výjimkou velkých větrů nepřetržitě za 
každého počasí ve dne i v noci. 
„Zde je na místě vyjádřit náš velký ob-
div všem zúčastněným lidem a zejména 
montážníkům, kteří nezřídka pracovali 
takříkajíc v podvěsu na lanech a s čelo-
vými svítilnami na přilbách,“ uvedl Radek 
Ondruch v závěru prezentace Stezky 
v oblacích na volyňském semináři.

Součástí celoročně otevřené stezky je ještě vstupní objekt ve tvaru lodičky

Kam se při montáži nedostaly mechanismy, tam vypomohli specialisté zavěšeni na lanech
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Základním „stavebním kamenem“ sys-
tému Fraktale je plochý prvek v podobě 
rovnostranného trojúhelníku. Jeho jádro 
tvoří nosná deska z lehčeného recyklo-
vaného plastu, která je po obvodu uza-
vřena rámem ze zaoblených dubových 
profilů a na obou plochách opatřena plstí 
nebo dýhou. Měkká plsť nejenže posky-
tuje vysokou úroveň komfortu, ale také 
zlepšuje prostorovou akustiky v místnos-
ti. Lehká konstrukce umožňuje snadnou 
manipulaci s jednotlivými prvky.
Trojúhelníky se navzájem spojují pros-
třednictvím suchých zipů, nalepených 
na zaoblených hranách. Zaoblený tvar 
hran umožňuje otáčivý pohyb dílců vůči 
sobě podobně, jako kdyby byly spojené 
otočnými závěsy (nebo textilní páskou 
jako leporelo). Díky tomu je možné se-
stavit plochý plášť a složením z něj vy-
tvořit trojrozměrné těleso.
Svoji stavebnici Lennart Schütz vyvinul 
v rámci studia na Fakultě architektury 
v Karlsruhe jako reakci na skutečnost, 
že průmyslově vyráběný nábytek je podle 
něj pro uživatele kompromisem. Fraktale 
umožňuje hravě a doslova do minuty ses-
tavit stoličky, odkládací stolky, poličky 
atd. přesně v okamžiku, kdy jsou potře-
ba. Po použití lze objekty opět rozebrat 
a z trojúhelníků vytvořit třeba plochou 
podložku sloužící jako koberec apod.

Bez lepení, bez šroubování…

Funguje to podobně jako leporelo. Ploché dílce jsou k sobě připojeny svými hranami flexibilním způ-
sobem, takže z nich lze vytvořit plochou podložku anebo je možné z nich poskládat různé 3D objekty, 
jako jsou jehlany či jiné mnohostěny. Ty pak mohou sloužit jako sedátka, odkládací stolky apod. 
Variabilní skladebný systém se jmenuje Fraktale a jeho autorem je Lennart Schütz, student Fakulty 
pro architekturu při Institutu technologie Karlsruhe (KIT).

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

Jednotlivé trojúhelníky se k sobě připo-
jují pomocí suchých zipů nalepených na 
zaoblených hranách

Variabilní skladebný systém Fraktale je založen na jediném stavebním prvku v po-
době rovnostranného trojúhelníku
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Jak z osmi trojúhelníků během minuty složit jednoduchou sedačku nám předvedl autor stavebnice Lennart Schütz

1 2

3 4

http://www.imaczech.cz
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Konstrukce lůžka Parallel se skládá ze 
dvou typů dílců: příčných podstavných 
desek a podélných lamel. Podstavné 
desky mají obdélníkový tvar o rozměru 
100x25 cm. Na jedné delší hraně (horní) 
jsou opatřené 9 zářezy s pravidelnými ro-
zestupy, jejichž šířka odpovídá tloušťce 
multiplexu. Lamely mají rozměr 200x7 
cm a na jedné delší hraně v blízkosti 
každého z obou konců mají provedenu 
trojici zářezů. Zářezy v podstavách a la-
melách slouží k jejich vzájemnému křížo-
vému spojení tzv. přesunutím (bez lepení 
a bez použití jiných spojovacích prvků).
Základem každého lůžka je 6 podstav-
ných desek a 9–19 lamel. Počet použi-
tých lamel je dán požadovanou šířkou 
postele od jednoduchého lůžka šířky 
100 cm až do dvojlůžko šířky 200 cm. 
Systém nabízí celkem 6 šířkových variant 
odstupňovaných po 20 cm. Jednotlivých 
šířkových variant se dociluje vzájemným 
paralelním posunutím podstavných de-

sek vůči sobě. V základní šířkové verzi 
100 cm jsou desky postaveny za sebou 
v přesném zákrytu, takže umožňují do 
svých zářezů zasunout pouze 9 lamel. 
Při požadavku na širší lůžko se desky 
paralelně vůči sobě posunou o odpoví-
dající počet zářezů (1–5) a přidá se tomu 

odpovídající počet lamel. Např. při posu-
nutí každé podstavné desky o 1 zářez 
musíme na každou stranu lůžka přidat 
1 lamelu (celkem tedy 2 lamely). Při 
posunutí každé podstavné desky max. 
o 5 zářezů přidáme na každou stranu 
lůžka 5, tedy celkem 10 lamel.

Šířkově variabilní lůžko 
bez spojovacích prvků

Německá firma TOJO je na trhu známá především svými jednoduchými nábytkovými konstrukcemi, 
pro které jako hlavní konstrukční materiál používá převážně bukový multiplex v tloušťkách kolem 
20 mm v přírodním provedení bez povrchové úpravy, příp. lakovanou MDF v bílé barvě. Výrobky 
TOJO se vyznačují snadnou montáží bez použití spojovacích prvků a nářadí. To platí také o novém 
variabilním lůžku Parallel.

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

Šířkově variabilní lůžko Parallel
Podélné lamely jsou s podstavnými deskami vzájemně spojené 
nasucho tzv. přesunutím

Základní varianta lůžka má šířku 100 cm. Posunutím podstavných desek vůči sobě 
a přidáním lamel můžeme lůžko rozšířit až na 200 cm
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Od obchodu k výrobě

Firma PEŠKA - židle a křesla s.r.o. vznik-
la v roce 1995. Její zakladatel Petr Peška 
(42) po vystudování střední technické 
školy v Německu, zaměřené na automo-
bilový průmysl, začal podnikat v dovozu 
a prodeji konferenčních a kancelářských 
židlí. 
V polovině 90. let se ale do té doby 
hladový domácí trh začal pomalu nasy-
covat a požadavky zákazníků se začaly 
postupně měnit. Pouhý dovoz a prodej 
židlí proto začal brzy narážet na své limity. 
V případě přímého prodeje to byla ome-
zená nabídka a v případě individuálních 

zakázek dodací termíny. „Potřebovali 
jsme být pružnější a s ohledem na ros-
toucí konkurenci i levnější, proto ještě 
během prvního roku naší činnosti jsme 
začali dovážet komponenty a montovat 
vlastní židle,“ vzpomíná na začátky svého 
podnikání Petr Peška. Nároky a poža-
davky zákazníků ale rostly, a tak během 
dalších dvou let se firma rozšířila o vlast-
ní čalounickou dílnu a výrobu kovových 
koster.
„Tento krok nás jednak zachránil a jed-
nak výrazně posunul dopředu. Ve druhé 
polovině 90. let totiž, jak si mnozí jistě 
pamatují, došlo k posílení koruny, což 
výrazně zvedlo ceny dováženého zboží. 
Současně byla tehdejší vládou přijata 
řada ekonomických opatření, která těž-
ce dolehla hlavně na dovozce. Mnoho 
z nich to tehdy přivedlo k bankrotu. 
My jsme díky vlastní výrobě mohli židle 
nabízet za podstatně příznivější ceny. 

Zákazníci ale velmi slyšeli i na krátké 
dodací termíny a na širokou nabídku 
materiálů,“ doplňuje majitel firmy.

Krize přišla z Číny

Další zlom v historii firmy přišel v letech 
2004–2006. Tehdy se na náš trh začaly 
dovážet velké objemy levných kance-
lářských židlí z Číny a firmě dramaticky 
klesl prodej. Pomohla tomu i skuteč-
nost, že v oblasti veřejných zakázek za-
čala platit nová pravidla postavená na 
nejnižší ceně jako rozhodujícím kritériu. 
„Museli jsme řešit vážné dilema, jestli se 
přizpůsobit situaci a začít také dovážet 
levný sortiment, anebo jestli raději nevy-
užít našich výrobních možností a schop-
ností a naopak více se nezaměřit na 
kvalitu a vyšší standard. Rozhodli jsme 
se zkusit obě varianty a během dvou let 
jsem přivezli a prodali nějaké objemy lev-

Chceme naše zákazníky naučit 
zdravě sedět

Výrobu nábytku na tuzemském trhu reprezentuje poměrně velké množství malých a středních firem. 
V drtivé většině se jedná o zpracovatele dřeva a materiálů na bázi dřeva. Mnohem méně početnou 
skupinu z tohoto pohledu tvoří výrobci kovového a plastového nábytku, kam můžeme zařadit i kance-
lářské židle. Počet ryze českých výrobců kancelářských židlí s vlastním sortimentem patrně nepřesáhne 
počet prstů na jedné ruce. Jednou z nich je plzeňská společnost PEŠKA - židle a křesla s.r.o. Její 
specializací jsou hlavně balanční židle založené na vlastních patentovaných mechanismech.

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

„Mnoho lidí se nezdráhá investovat značné peníze do drahých telefonů, ale investice do svého zdraví v podobě kvalitní židle, 
na které stráví často i třetinu dne, jim připadá příliš vysoká,“ konstatuje Petr Peška, výrobce balančních kancelářských židlí
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ných čínských židlí. Výsledek této ceno-
vé politiky ale na sebe nenechal dlouho 
čekat. Prodej levného zboží nám sice 
v dané situaci finančně pomohl, avš ak 
brzy jsme museli řešit velké množství 
reklamací. Spousta firem, které svůj 
byznys založily jen na levném dovozu, 
kvůli tomu zkrachovala. Okamžitě jsme 
to zarazili a plně se zaměřili na druhou 
cestu, tj. na vlastní výrobu. Naštěstí 
zákazníci velmi brzy pochopili, a to 
i díky vlastním zkušenostem s levnými 
a nekvalitními produkty, že tudy cesta 
nevede,“ popisuje Petr Peška nejtěžší 
období v historii své firmy.

Vysoká kvalita a originalita

Firma se zaměřila především na vysokou 
kvalitu a užitnou hodnotu svých výrobků 
v celé šíři sortimentu od standardních 
konferenčních a kancelářských židlí až 
po TOP produkty, jako jsou manažer-
ská či tzv. zdravotní křesla pro náročné 
zákazníky. Plně se soustředili na vývoj 
vlastních produktů, v němž Petr Peška 
zúročil své technické vzdělání z ob-

lasti automobilového průmyslu. „Vývoj 
automobilových sedadel je z hlediska 
ergonomie daleko před námi. Proto 
jezdím po různých autosalonech a sle-
duji vývoj v autosedačkách, stavitelných 
mechanismech atd. a snažíme se nové 
poznatky aplikovat do našeho nábytku,“ 
říká Petr Peška, který má na svém kon-
tě návrhy nejen většiny židlí, které firma 
vyrábí, ale je zároveň i autorem dvou 
originálních balančních mechanismů, 
které má firma patentovány. Jedná se 
o systémy, které umožňují vypnutí ba-
lančního pohybu pomocí STOP@GO 
mechanismu. „Sedět na balanční židli 
s aktivním balančním systémem po celý 
den by bylo podobné, jako kdybych 
v posilovně cvičil neustále po dobu 
8 hodin. To by mi, pokud na to nejsem 
zvyklý, spíše uškodilo,“ vysvětluje autor 
návrhů a dodává, že na tuto myšlenku 
ho přivedli sami zákazníci: „Pořídili si ba-
lanční židli, ale když zjistili, že to není pro 
trvalé sezení, přišli a chtěli si k ní pořídit 
ještě jednu standardní kancelářskou židli 
pro statické sezení. To nás přivedlo na 
myšlenku vyvinout mechanismus, který 

by byl 2 v 1, tzn., že by umožňoval jak 
balanční, tak statické sezení.“

Jak naučit zákazníky 
zdravě sedět

Většina lidí podle Petra Pešky neumí 
správně sedět. Respektive neuvědomují 
si, že během dne sedí příliš dlouho a že 
jim chybí pohyb. „O problémech způso-
bených dlouhým sezením, ať už se jedná 
o bolesti zad, krční páteře, hlavy apod. 
se všeobecně ví stejně jako o prevenci 
těchto problémů. Jenže lidé si zpravidla 
neumí nebo nemohou nastavit svůj denní 
režim tak, aby dobu sezení proložili od-
povídající dávkou pohybu. S ohledem na 
tuto skutečnost připravujeme novinku – 
tzv. chytré židle. Jde o to, že na různých 
místech budou v židlích zabudovány 
senzory, které budou přes elektroniku 
propojeny s počítačem, tabletem nebo 
chytrým telefonem a budou uživateli po-
skytovat např. informace o tom, jak dlou-
ho sedí a upozorní ho, že by se měl projít 
či protáhnout, nebo že má příliš dlouho 
zapnutý balanční systém apod. Budou  

…ale především řemeslná zručnost a zkušenosti zaměstnanců firmy

Důležitou roli v kvalitě židlí PEŠKA hraje nejen materiálová skladba a celková ergonomie, v níž se odráží i poslední trendy ve 
vývoji automobilových sedadel,…
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toho ale umět mnohem víc. Spousta lidí 
si např. neumí správně seřídit židli tak, 
aby ergonomicky odpovídala jejich těles-
ným parametrům. Já to docela chápu, 
protože toho, co se na kvalitní židli dá 
seřídit, je skutečně hodně: výška, hloub-
ka a sklon sedáku, výška a sklon opěrá-
ku, regulace bederní a hlavové opěrky, 
synchronní a balanční mechanika, pod-
ručky atd. To by rovněž měl vyřešit náš 
připravovaný systém, jehož součástí 
bude jednoduchý počítačový software, 
do kterého si zákazník zadá své tělesné 
parametry a program ve spolupráci se 
zabudovanými senzory mu přesně uká-
že, jak má jednotlivé části židle nastavit 
a seřídit,“ představuje Petr Peška svoji 
vizi, na jejíž realizaci v současné době 
spolupracuje se Západočeskou univer-
zitou v Plzni.

Zakázky si vybíráme

Firma má v současné době ve svém vý-
robním portfoliu asi 30 řad konferenčních 
a pracovních židlí, jejichž cena začíná zhru-
ba na 800 Kč (s DPH). Nejprodávanější je 
kancelářská synchronní židle Techno za 
3500 Kč, které firma prodá cca 10 000 
ks za rok. Zvláštní kategorii mezi pracovní-
mi židlemi tvoří balanční židle, které firma 
vyrábí v 11 řadách v cenových kategoriích 
od 7000 až do 33 000 Kč s DPH. Kromě 
toho se ve spolupráci s externími doda-
vateli věnuje i zakázkové výrobě veřejných 
interiérů (asi 30–40 % celkového prode-
je). Zde je ale firma poměrně vybíravá 
a rozhodně nebere všechno. „Bereme 
jen to, co je pro nás zajímavé, co je zá-
kazník schopen ocenit a ochoten zaplatit,“ 
upřesňuje s úsměvem Petr Peška.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: PEŠKA - židle a křesla s.r.o.
Místo: Plzeň
Rok založení: 1995
Počet zaměstnanců: 20
Obrat: 35 mil. Kč
Web: www.peska.cz
 www.balancnizidle.cz

● Plzeň

Nezanedbatelnou část prodeje firmy tvoří i zakázkové interiéry, které realizuje ve spolupráci s externími truhlářskými firmami

Nejprodávanější židle z výrobního sorti-
mentu firmy – synchronní židle Techno

Cena nejdražšího TOP kancelářského 
zdravotního křesla s vyhřívaným opěrad-
lem a s balančním pohybem Vitalis do-
sahuje 33 000 Kč

Firma nabízí i možnost individuálního 
designu v podobě potisku dle vlastního 
motivu



na předváděcí dny dřevoobráběcích strojů a tepelné techniky ROJEK
ve dnech 8. - 10. června 2016

Dovolujeme si Vás pozvat do sídla společnosti v Častolovicích k návštěvě vzorkoven 
se sortimentem dřevoobráběcích strojů a tepelné techniky od 9.00 do 16.00 hod.

Dále k prohlídce výrobního závodu v Kostelci nad Orlicí s představením výroby 
dřevoobráběcích strojů a kotlů na tuhá paliva od 9.00 do 14.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

✔  Novinky 2016

✔  Akční ceny a nabídky

✔  Informace ke kotlíkovým dotacím

✔  Předváděcí akce ručního 
elektrického nářadí MAFELL
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ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika
www.rojek.cz

WWW.ROJEKSTROJE.CZ
Mob.: 731 421 894
e-mail: obchod@rojekstroje.cz

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Mob.: 737 237 262, 731 421 894
Tel.:  494 339 122
e-mail: tprodej@rojek.cz

KSTROJE.CZ
894

e-shop

y dřevoobráběcích strojů a tepelné techni

POZVÁNKA

TEPELNÁ TECHNIKA
Tel.:  494 339 134/144
Mob.: 731 663 189
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Sídlo společnosti a vzorkovna v Častolovicích. Výrobní závod v Kostelci nad Orlicí.

KOMPLETNĚ INOVOVANÉ
české dřevoobráběcí stroje ROJEK

pro každou dílnu
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IGINAL

NEJVYŠŠÍ KVALI
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Přijďte si nakonfigurovat provedení a zkontrolovat proces výroby Vašeho nového stroje do výrobního závodu ROJEK v Kostelci nad Orlicí.

Záruka nejvyšší kvality a dodavatelského servisu od tradičního českého výrobce.
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Efektívny partnerský trojuholník
alebo ako si splniť sen o dokonalom bývaní

Väčšina ľudí má celoživotný sen o dokonalom bývaní. Dá sa k nemu 
priblížiť, dá sa o ňom snívať, dá sa ho zrealizovať. Aj v tomto prí-
pade však platí, azda viac, ako kedykoľvek inokedy: sto ľudí – sto 
chutí. Rozhodujúce môžu byť rôzne faktory. Priority. Vek, veľkosť 
peňaženky, odvaha, nekonformnosť, chuť experimentovať, chuť 
postaviť si dom. V tomto reportážnom rozhovore sa pokúsime 
priblížiť optimálne fungovanie partnerského trojuholníka: investor 
– dizajnér – výrobca. Našli sme ho v Detve. V novom postavenom 
dome, v ktorom sa jeho majiteľ akurát zabýval.

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

Foto a render: archív autora

Prvý prvok – predstava 
a financie

K optimálnemu domu sa dá dopracovať 
najprv cez výber správneho pozemku. 
„Správne orientovaný pozemok zaruču-
je, že keď dom postavím, tak sa budem 
dívať na niečo, čo ma upokojuje. A tu 
sme práve našli taký kompromis, ktorý 
sme hľadali. Trvalo nám to dosť dlho 
– od myšlienky to bolo aj desať rokov. 
Aj naša predstava o dome sa vyvíjala 
rokmi a možnosťami, ktoré sme postu-
pom času získavali. Rodák som síce 
z Banskej Bystrice, ale do Detvy ma to 
vždy ťahalo, tak sme sa napokon rozhodli 

pre túto lokalitu,“ hovorí pre Drevársky 
magazín Ladislav Zlievsky, manažér, 
konateľ firmy ZYRY - Tem, s.r.o., investor 
a majiteľ domu.

DM: Čo je podstatné z pohľadu sta-
viteľa? Ktoré kritériá rozhodovali pri 
realizácii?
L. Z.: Nie som samostatne rozhodujúca 
„hlava rodiny“, máme to patrične vyváže-
né a rozdelené. Spoločne s partnerkou 
sme prelistovali množstvo projektov, ča-
sopisov, katalógov a boli sme v podstate 
od začiatku presvedčení o tom, že chce-
me dom s veľkým spoločným priesto-
rom, ale aj s dostatočnou možnosťou na 

súkromie pre každého, kto v ňom býva. 
Aby sa aj deti mohli realizovať so svojimi 
predstavami a priateľmi a okruhom záuj-
mov. Keď sme sedávali nad tým, kto nám 
to nakreslí a predstaví, tak sme napokon 
dospeli do dilemy, čo a kam umiestniť. 
Tak sme sa dopracovali k dvojpodlažné-
mu domu s pivnicou. Napokon sme sa 
dohodli, ale vnútorná vizualizácia inte-
riéru prišla až na záver – pochopiteľne. 
Pozemok má približne 990 m2, celková 
zastavaná plocha je 250 m2 a obývaná 
plocha v dome je niečo viac ako 410 m2. 

DM: Nastala optimálna situácia 
v tom, že ešte predtým, než ste za-

Majiteľ domu Ladislav Zlievsky sa môže komfortne cítiť aj vo svojej pracovni, ktorej vizualizáciu pripravila firma Ing. Milana Gaffa
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čali kopať základy, ste mali už pred-
stavu aj o tom, ako chcete tvarovať 
a zariaďovať interiér. Do hry vstúpil 
interiérový dizajnér a na mieru vám 
pripravil návrhy. Alebo, ako vznikalo 
vnútorné vybavenie obydlia?
L. Z.: Áno, chceli sme predbehnúť čas. 
Vlastne – ušetriť čas a aj peniaze. Nikdy 
som doteraz dom nestaval, takže som 
nemal predstavu, ako a kedy súvisiace 
procesy nasledujú. Všetko sa človek 
učí. Zhodou okolností som natrafil na 
kolegu, ktorý riešil podobnú situáciu 
a on mi sprostredkoval tú správnu fir-
mu, ktorá presne vyhovela naším pred-
stavám. 
Prvý kontakt si presne nepamätám, ale 
myslím, že to bolo cez telefón. Dohodli 
sme si stretnutie, kam sme priniesli aj 
projekt a pôdorys i dispozíciu miestnos-
tí, ktoré bolo treba zariadiť. Riešili sme 
aj detaily, ale to bolo súčasťou proce-
su, ktorý sa rozbehol veľmi intenzívne. 
Niektoré miestnosti sme úplne zavrhli, 
ale iné boli také dobré, že sme ich prijali 
hneď. Bolo to asi to najvzrušujúcejšie 
obdobie plánovania a kreslenia. Súvisí 
to aj so skúsenosťou a šikovnosťou di-
zajnéra, že až 80 % návrhov sa trafilo 
do našej predstavy.

Druhý prvok – návrhy

Ing. Milan Gaff, koordinátor návrhu a re-
alizácie celého projektu a konateľ firmy 
má svoje skúsenosti s navrhovaním inte-
riérov. Preto neprekvapilo ani jeho a ani 
investora, keď sa príprave vizualizácií ve-
noval mimoriadne dôsledne. „Projekt sa 
vždy mení. Predstava sa vyvíja a projekt 
sa jej musí prispôsobiť. Ale niekedy sa 
aj predstava musí prispôsobiť projektu. 
Preto je nevyhnutná intenzívna komuni-
kácia,“ hovorí Ing. Milan Gaff.

DM: Bolo zadanie od začiatku jasné, 
alebo sa vyvíjalo? Ako sa vám opti-
málne pracuje?
M. G.: Pripravíme prvý návrh, skon-
zultujeme, upravíme, pripravíme ďalší 
a tak to ide až dovtedy, kým to zákazník 
neakceptuje. Dôležitá je predovšetkým 
komunikácia, no nemenej dôležitou 
vlastnosťou interiérového dizajnéra musí 
byť empatia, alebo schopnosť vycítiť, čo 
objednávateľ od neho chce. Ako vyjadriť 
v priestore jeho požiadavky, predstavy. 
Aký materiál navrhnúť, aby harmonizoval 
s interiérom. Aké doplnky k tomu na-
vrhnúť a aké detaily použiť, aby z toho 
vznikol ucelený priestor. Samozrejme, 
že nemenej dôležité je aj to, keď si ob-
jednávateľ – z ktorého by sa mal stať 

dizajnérsky partner – vie presne pove-
dať, po čom túži, aké sú jeho predstavy. 
Niektoré miestnosti sme trafili možno už 
na prvý krát, inde sme menili projekt aj 
niekoľkokrát. 
Niektoré veci sme menili aj za pochodu, 
ako sa vraví. Ale to patrí k tomu procesu. 
Oveľa horšie sa interiérovému dizajné-
rovi pracuje vtedy, keď si objednávateľ 
necháva na všetko čas a napokon chce 
interiér zo dňa na deň. A to nejde, pre-
tože materiál, výkresy, práca, montáž – 
všetko chce a má svoj čas a navyše, ak 
si niekto objednáva zariadenie interiéru 
do celého domu, je potrebné počítať aj 
s tým, že napríklad zohnať materiál v po-
žadovanej kvalite a množstve, to chce 
tiež svoj čas. Čím skôr sa začne a čím 
viac času venujete projektovej fáze, tým 
viacej času získate na výrobu a montáž. 
Tým rýchlejšie dokážete interiér pripra-
viť na bývanie. 

Tretí prvok – realizácia

„To je asi najdôležitejší prvok celého 
procesu, pretože na papier a obrázok 
sa zmestí veľmi veľa. Papier znesie všet-
ko, sa hovorí a v prípade navrhovania 
a kreslenia predstáv to platí obzvlášť. 
Výrobca vás však v tom dobrom prípa-
de usadí na zem, pretože presne vie 
identifikovať limity, ktoré v danom pro-
jekte môžu byť rozhodujúce,“ dopĺňa 
tretí a nemenej dôležitý partner v celom 
procese Milan Lužbeťák, konateľ firmy 
M&M Interier s.r.o.

DM: Ako funguje väzba na realizá-
tora, výrobcu v takomto ideálnom 
prípade, aby dokázal premeniť vizu-
alizáciu na realitu. V čom je dôležité 
toto spojenie?
M. L.: Aj jemu musí ísť v prvom rade 
o to, aby bol klient spokojný, a aby od 

Dokonalý výhľad zo spoločného priestoru, dole v inom uhle vizualizácie, pôsobí 
impozantne
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viedol kvalitnú prácu, na ktorú sa bude 
môcť na sto percent spoľahnúť. Musí to 
byť ale človek, na ktorého sa aj dizajnér 
a prostredníctvom neho aj klient môže 
s dôverou obrátiť. V tomto prípade mô-
žeme pokojne hovoriť o dobre fungujú-
com vzťahovom trojuholníku. 
Keď sa pozrieme na tento konkrétny 
interiér, tak v ňom bolo treba skĺbiť nie-
koľko materiálov. Väčšinu tvoria prírodné 
materiály na báze dreva a dosák uprave-
ných dyhovaním alebo striekaním. Preto 
môžem pokojne tvrdiť, že je to výsledok 
poctivej stolárskej roboty. 

Detaily, ktoré často rozhodujú, sú nevy-
hnutnou súčasťou celej realizácie. Preto 
im venovali nemálo času a dôsledne 
konzultovali každý krok. Podlahy sú od 
českého výrobcu Prince Parket s.r.o. 
Ich povrchová úprava je olejovaná na 
rozdiel od bežne používaných lakova-
ných podláh, ktorých povrch je uzavretý 
a ako sa hovorí „nedýcha“. Olejovaná 
podlaha sa ľahšie udržiava, nemusíte 
ju brúsiť ani nanovo lakovať, lebo sa 
opotre buje rovnomerne a prirodzene. 
Raz za čas ju treba ošetriť pri čistení 
patričným olejom a podlaha vydrží veky. 
Nábytok je vyrábaný na báze dreva s dy-
hovanou či striekanou povrchovou úpra-
vou a kovanie v ňom je tiež len špičkovej 
kvality od firmy Blum. Tento interiér po-
skytol dostatok možností na to, aby sa aj 
po technickej a technologickej stránke 
dostatočne pohrali s detailami a použili 
doplnky napríklad do šatníkových skríň 
a rôzne výsuvné systémy, ktoré šetria 
priestor a sprehľadňujú ukladanie šiat 
či odevných doplnkov. 

Ladislav Zlievsky, manažér, konateľ 
firmy ZYRY - Tem, s.r.o., investor a ma-
jiteľ domu odpovedal aj na niekoľko otá-
zok, ktoré sa týkali celkového komfortu 
bývania v dome.

DM: Celý interiér na nás pôsobí, že 
je vymyslený do posledného detai-
lu. Je to zásluha projektanta alebo 
investora?
L. Z.: V rodine sme všetci principiálne 
detailisti. Nie sme spokojní, keď čokoľ-
vek nie je dokončené, doladené. Ale 
v našom prípade nás na tomto interiéri 
najviac teší to, že je skomponovaný pre-
dovšetkým z prírodných materiálov. Som 
rád, keď vidím, že aj sklo, kameň a drevo 
sa dajú skĺbiť do harmonického celku. 
Cítim sa príjemnejšie, ako mnohokrát na 
návšteve v supermoderne zariadených 
obytných priestoroch, ktoré ale na mňa 
pôsobili chladne a neosobne. 

Dôležitým detailom, ktorý museli riešiť priamo na mieste, bolo zavesenie pomer-
ne ťažkej kúpeľňovej skrinky na subtílnu stenu. Vizualizácia takéto komplikácie 
nepredpokladá

Naplnenie predstavy o ideálnom domove zobral domáci pán doslova od podlahy. 
Masívne drevo ošetrené olejom dodáva priestoru pocit tepla
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DM: Čo nás na prvý pohľad zaujalo, 
je netradičná výška dverí. Aké sú 
vysoké a prečo ste sa rozhodli pre 
takého riešenie? 
L. Z.: Dvere majú 260 cm. Bola to naša 
požiadavka, ktorá vznikla na základe náš-
ho zážitku s takýmto riešením, pretože 
jej princíp spočíva v rovnakej vrchnej línii 
okien a dverí a zdalo sa nám to byť zau-
jímavé, pretože to nerozdeľuje priestor. 
Pri výrobe to spôsobuje viac námahy, ale 
výsledok stojí za to. 

DM: Ako dlho mienite vydržať v tom-
to dome?
L. Z.: To nikto nikdy nevie dopredu pove-
dať. Naša predstava je, že v ňom vydrží-
me veľmi dlho, veď sme ho aj robili dosť 
investične náročne s víziou, že v ňom 
prežijeme aj starší vek. Ale nechcem 
predbiehať, lebo doba sa mení veľmi 
rýchlo a ktovie, čo nám ešte prinesie. 

DM: Akú technológiu ste použili na 
technickú infraštruktúru domu, teda 
vykurovanie, vetranie a podobne?
L. Z.: Celý dom je ovládaný z jedného 
miesta pomocou programovacieho za-
riadenia, ktoré je umiestnené v centrál-
nej časti domu. Všetky technológie sú 
v pivnici, ale treba sa s nimi dôkladne 
oboznámiť a vedieť ich obsluhovať. Nikdy 
som nechcel riešiť problémy s vykurova-
ním, ktoré by mohli vzniknúť napríklad 
nekvalitným kotlom. Začínali sme roz-
mýšľať nad kúrením. Už infraštruktúra 
ulice je dimenzovaná na elektrické kú-
renie, ale elektrika je drahá a preto som 
hľadal iné, efektívnejšie a lacnejšie rie-
šenia. Preto sme sa rozhodli pre tepelné 
čerpadlo, ktoré je síce náročné na po-
čiatočnú investíciu, ale časom sa efekt 
dostaví. Má navyše zmysel so solárnym 
riešením a to mi navrhla firma, ktorá mi 
dodávala technológiu. A ako záložné rie-
šenie sme sa rozhodli nainštalovať pele-
tový kotol, ktorý vhodne dopĺňa všetko, 
čo tu máme. Chvíľu mi trvalo, kým som 
to všetko optimálne prepojil s riadiacou 
jednotkou inteligentného riadenia domu, 
ktorá sama identifikuje, ktorý spôsob kú-
renia je najvýhodnejší, ale zatiaľ to fungu-
je. Keď nám robili energetický certifikát, 
dostali sme sa do kategórie A+, teda 
nízkoenergetický dom. Odhadujeme, že 
náklady na všetky energie nás mesačne 
budú stáť medzi 200 až 300 €, ale overiť 
si to budeme môcť po roku, dvoch, kým 
sa tu zabývame. Donedávna sme bývali 
v paneláku, kde sa náklady na spotrebu 
energie pohybovali v približne rovnakej 
výške a je predsa len rozdiel, bývať tam 
a tu a náklady si môcť aj regulovať. 

Som presvedčený, že sme urobili dob-
re, keď sme si nechali poradiť. Spoľahli 
sme sa na odborníkov, ktorí nielenže 
poznajú moderné materiály a technoló-

gie, ale s nimi aj reálne pracujú, takže 
nám svojou robotou ušetrili množstvo 
energie a času – a tým samozrejme aj 
peňazí.

Intimitu spálne podčiarkujú aj výrazné dekoračné prvky steny záhlavia v reále i vi-
zualizácii

Malý detail z detskej izby s vysokými dverami
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Od přírodních i barvených 
hraček…

Osmapadesátiletý Zdeněk Bukáček je 
pokračovatelem rodinné tradice výroby 
tzv. krounských hraček, které vyráběl už 
jeho dědeček František Bukáček a po 
něm i otec Zdeněk Bukáček starší. 
Vnuk a syn Zdeněk se jí věnuje od roku 
1972, kdy se začal učit ve Školském 
ústavu lidové umělecké výroby v Praze 
v oboru „Umělecký zpracovatel dřeva“. 
Odbornou praxi vykonával v rodinné 
dílně pod dohledem otce, který tyto 
hračky vyráběl pro prodejny někdejšího 
Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV) 
a s nímž po vyučení pracoval rovněž jako 
zaměstnanec ÚLUV až do jeho rozpadu. 
V roce 1992 nastoupil cestu soukromé-
ho živnostníka a základ jeho výroby tvořily 
výhradně soustružené hračky vycháze-
jící z tradičního sortimentu někdejších 
krounských hračkářů, jako byly např. 
soustružené panenky (samostatné nebo 
jako maminky s miminkem či panenky 
s jinými doplňky, jako je máselnice, 
chléb apod.), husaři či trubači na koních, 
bubeníci, dragouni a jiné. Kromě toho 
vyráběl i tradiční pohyblivé hračky, jako 
např. zobající slepičky, koníky u žlabu 
nebo kovající kováře, které byly na rozdíl 
od současnosti i jako hračky prodávány.

Tradiční krounské hračky jdou dnes na trh 
jako folklorní a dekorační předměty

Oblast kolem Hlinska v Kraji Vysočina bývala v minulosti známým střediskem podomácké výroby 
v nejrůznějších oborech zpracování dřeva. K tradičnímu sortimentu tamních obyvatel patřily mimo jiné 
i soustružené hračky, jejichž výrobou se na přelomu 19. a 20. století proslavila obec Krouna, kde se 
jí nezřídka věnovaly celé rodiny a jejich produkce zásobovala nejen okolní trhy, ale prostřednictvím 
podomních obchodníků se šířila i za hranice země. V této bezmála 130 let trvající tradici svých předků 
již čtyřiačtyřicátým rokem pokračuje místní rodák pan Zdeněk Bukáček, byť dnes jeho dílnu kvůli platné 
legislativě neopouštějí soustružené hračky, ale folklorní a dekorační předměty v podobě soustružených 
panenek, husarů na koních, zobajících slepiček, fotbalistů, rybářů, kominíků, šachových figurek apod.

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

Osmapadesátiletý Zdeněk Bukáček z Krouny je aktivním pokračovatelem někdejší 
podomácké výroby světově proslavených krounských soustružených hraček
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… k dnešním folklorním 
a dekoračním předmětům…

Po nabytí účinnosti Zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na vý-
robky, ve znění pozdějších předpisů, 
a na něj navazujícího tehdejšího naříze-
ní vlády č. 19/2003 Sb. (dnes NV č. 
86/2011 Sb.), o technických požadav-
cích na hračky, začal Zdeněk Bukáček 
svůj sortiment na trhu prezentovat a pro-
dávat jako folklórní a dekorační předměty 
určené pro dospělé sběratele. A to kvůli 
povinnostem výrobců plynoucích ze zmí-
něných předpisů, které jim ukládají, aby 
bezpečnost svých produktů dokazovali 
prostřednictvím certifikátů vydávaných 
autorizovanou osobou, přičemž za nespl-
nění této povinnosti jim ze strany České 
obchodní inspekce hrozí pokuta až 20 
mil. Kč. „Ceny těchto certifikátů, které 
se jak známo musí pravidelně po třech 
až pěti letech obměňovat, se odvíjí od 
počtu provedených zkoušek a v době, 
kdy se mě začaly týkat, se pohybovaly 
v průměru 5000 Kč za jeden vzor vý-
robku. V mém případě, jelikož dělám 30 
různých druhů, by mě tyto zkoušky přišly 
zhruba na 150 tisíc, což si vzhledem ke 
způsobu výroby nemohu dovolit,“ říká 
výrobce, který byl proto nucen svoji pro-
dukci upravit a označit tak, aby nebyla 

zaměnitelná s hračkami. V souvislosti 
s tím tak musel od některých problémo-
vých vzorů ve svém sortimentu upustit 
a nahradil je novými vzory podle přání 
zákazníků. „S mými hračkami, přestože 
jsou prověřené staletími, si bez atestů 
děti hrát nesmí, a tak vyrábím i šachové 
figurky, kuchaře, fotbalisty, kominíky, 
pošťáky, rybáře atd. jako suvenýry pro 
některé hotelové sítě, fotbalové kluby, 
profesní svazy nebo větší firmy, které je 
rozdávají svým zákazníkům či zaměst-
nancům jako vánoční dárky,“ upřesňuje 
řemeslník, který ročně vyprodukuje asi 
2500–3000 různých figurek a prodává 
je v cenách od cca 100 do 450 Kč za 
kus.

…ale s tradičními výrobními 
postupy

Přitom ale Zdeněk Bukáček u všech 
svých výrobků dbá nejen na tradiční tva-
rovou kultivovanost a vyváženost barev 
i dekoru, ale také na technologii výroby 
a dodržení výrobních postupů. Důkazem 
toho je ocení ministra kultury ČR „Nositel 
tradice lidových řemesel“, kterého se 
mu dostalo v roce 2002, a to v oboru 
Soustružení dřeva – tradiční dřevěná 
hračka. Všechny jeho folklórní a deko-
rační panenky a ostatní předměty či je-

jich části jsou totiž vyráběny na běžném 
soustruhu za pomoci řady různě tvaro-
vaných dlát a z tradičních na Vysočině 
rostoucích dřevin. „Nejčastěji soustružím 
smrk, ale pod barvu používám olši, která 
se lépe krouží. Některé výrobky zhoto-
vuji také z buku nebo javoru. Materiál si 
obstarávám formou kulatiny v kvalitativní 
třídě II a dbám na to, aby byla ze zimní 
těžby. Tu si sám vybírám v lese a poté ji 
nechám převézt na nedalekou pilu, kde 
mně ji na katru rozřežou na 60 mm sil-
né fošny či v dalších v dimenzích, které 
potřebuji. Vyrobené řezivo pak nechám 
dva roky přirozeně sušit a před vlastním 
zpracováním ho ještě dosouším v dílně,“ 
prozrazuje Z. Bukáček druh a přípravu 
používaného materiálu. Na soustruhu 
se jednotlivé části výrobku také brousí 
a případně i barví a po zaschnutí se ruč-
ně spojují. „Pevné části lepím, pohybli-
vé spojuji tak jako v minulosti dřevěnými 
čepy (o průměru 2–4 mm), přičemž 
tyto části jsou ovládány režnou nití slou-
žící jako táhlo. V ojedinělých případech 
(např. u zobajících slepiček) pro pohyb-
livý spoj hlavičky používám hřebíčky. 
Potřebné zářezy pro upevnění ovláda-
cích nití zhotovuji na elektrické lupénko-
vé pile. Pro řezané prvky výrobků, jako 
jsou kupříkladu hlavy a ocasy koní apod., 
používám kotoučovou pilu s kotoučem  

Původní modely hraček a další jim podobné výrobky se dnes prodávají jako upomínkové a dekorační předměty

Základem technologie výroby je vysoustružení korpusů a drobných dílů hraček (ruce, nohy hlavičky atd.) na běžném soustruhu 
pomocí různě tvarovaných dlát
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na řezání kovů, který má jemné ozubení 
a dřevo se mě tím pádem ze zadní strany 
nevytrhává,“ upřesňuje výrobní postup 
a dodává, že pro povrchovou úpravu 
(prováděnou smáčením prvků v barvě) 
nebo vytvoření dekoru (pomocí štětečků) 
používá nitrocelulózové nebo akrylátové 
barvy.

Z obchodů přes skanzeny 
až na EXPO 2015

V současné době si Zdeněk Bukáček 
sám zajišťuje také odbyt. Své výrobky 
dodává do různých prodejen upomín-
kových předmětů v Praze a Českém 
Krumlově a také do některých galerií, 
muzeí nebo lidových skanzenů, kde se 
o ně zajímají hlavně zahraniční turisté. 
„Občas zajedu do některého ze čtyř 
skanzenů, s nimiž trvale spolupracuji 
a nebo na nějakou speciální řemeslnou 
akci (např. Svátky dřeva v Žamberku), 

kam jsem pozván. Tyto akce či skanzeny, 
z nichž nejbližší mám kousek odsud na 
Veselém kopci u Hlinska, ale nenavště-
vuji za účelem prodeje přímo na místě, 
ale kvůli prezentaci své činnosti a také 
abych si odpočinul. Zde pak pořádám 
pro děti a nezřídka i dospělé výtvarné 
dílny, kde si každý zájemce může za 
nákladovou cenu zakoupit polotovar 
nějakého výrobku a ten si pod mým 
vedením sám nabarvit a odnést domů. 
Zásadně se vyhýbám klasickým jarmar-
kům, kde lidé na vás nezřídka hledí jako 
na nějakého podbízivce, a také proto, 
že bych s sebou neměl dost zboží na 
prodej. V poslední době mám totiž tolik 
přímých poptávek ze strany kamenných 
obchodů a firem, že např. letos budu mít 
do konce roku co dělat, abych vůbec 
stihnul všechny zákazníky uspokojit,“ 
sdělil nám Zdeněk Bukáček počátkem 
března při návštěvě jeho krounské díl-
ny s dovětkem, že v loňském roce svoji 

výtvarnou dílnu jeden týden provozoval 
také na EXPO 2015 v Miláně, kam se 
dostal díky nabídce podnikového ředitel-
ství Lesů ČR Hradec Králové. „Přípravy 
mně sice zabraly asi 2 měsíce času, ale 
být jako reprezentant na výstavě, kterou 
denně prošlo až čtvrt miliónu lidí, byla 
pro mne nejen zkušenost, ale především 
velká čest,“ pochlubil se řemeslník a do-
dává, že možná i jeho přičiněním byla 
česká expozice hodnocena jako jedna 
z nejvstřícnějších k dětem.
Nepatrnou část produkce Z. Bukáček 
zasílá přímo zahraničním odběratelům, 
kteří ho před tím zpravidla kontaktují při 
výše zmíněných prezentacích a nebo 
v jeho dílně, kam občas zavítá někte-
rý z projíždějících turistů. „Kromě celé 
Evropy jsem už posílal výrobky také do 
Ameriky, Kanady a Japonska,“ doplňuje 
s tím, že nejčastějšími zahraničními ob-
divovateli jeho ruční výroby dříve bývali 
hlavně Američané, Francouzi a Britové, 
zatímco dnes je vystřídali Číňané 
a Japonci.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Zdeněk Bukáček
Místo: Krouna
Rok založení: 1992
Počet pracovníků: 1
Web: www.hrackybukacek.cz

Krouna ●

Pohyblivé prvky se spojují dřevěnými čepy o průměru 2–4 mm (v závislosti na typu výrobku) a jejich pohyb je ovládaný režnou 
nití sloužící jako táhlo

Veřejností vyhledávanou prezentací tvorby Z. Bukáčka jsou vedle výstav především 
výtvarné dílny
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   www.DREVONAEXPORT.sk

HPLLTD PRACOVNÍ
DESKY

SUROVÉ
MATERIÁLY MFP

„jsme stále s Vámi“

  více informací naleznete na 
 www.drevoobchod.cz

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

My a Pfl eiderer

 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov  - Oldřichov 227, 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 326 727 194

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Luční 4779, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda) , tel. 378 139 135

struktury MEANDRA struktury  XTREM MATT

http://www.drevonaexport.sk
http://www.drevoobchod.cz
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reportáž

Jubilejní ročník Dřevostaveb, stejně jako 
všechny předchozí, zahájil ředitel VOŠ 
a SPŠ Volyně RNDr. Jiří Homolka, kte-
rý ale tentokrát, po nezbytném přivítání 
významných hostů, zmínil spolu s řadou 
pozitivních informací i jednu negativní 
skutečnost, týkající se většiny odbor-
ných škol nejen z oboru zpracování 
dřeva. „Letošní ročník je v mnohém výji-
mečný, a to nejen pořadovým číslem 20. 
Výjimečná je vysoká účast zástupců firem 
a podnikatelských subjektů (63 z toho 9 
z Rakouska), kteří mají mnoho společné-
ho. A to nejen v oblasti stavění ze dřeva, 
ale také v tom, že většina z nich se potý-
ká s nedostatkem kvalitních absolventů 
technických škol. My k dnešnímu dni evi-
dujeme přes 50 požadavků firem na ab-
solventy naší školy a bohužel nemůžeme 
vyhovět, neboť jich tolik nemáme. Bylo 
by proto vhodné, abychom společnými 
silami apelovali prostřednictvím profes-
ních organizací na kompetentní orgány, 
aby začaly vytvářet síť škol, která bude 
korespondovat s požadavky trhu práce. 
Uvedená situace se totiž netýká pouze 
naší školy, ale všech středních, vyšších 
odborných i vysokých škol technického 
zaměření, ale také třeba zdravotnických 
škol a dalších. Z uvedeného důvodu by-
chom proto rádi vyprovokovali vytvoření 
dokumentu, který jsme pracovně nazvali 
„Memorandum za vzdělávání kores-
pondující s požadavky trhu práce“, 
jako reakci na vzniklou situaci. Uvedený 

dokument bychom rádi distribuovali pros-
třednictvím profesních organizací, aby 
vyjednávací pozice s příslušnými orgány 
byla co nejsilnější,“ uvedl RNDr. Homolka 
směrem do pléna letošních účastníků, 
mezi nimiž bylo kromě 129 zaměstnanců 
a studentů školy dalších 550 zástupců 
nejrůznějších oborů spojených se za-
měřením semináře.

Vedle dřeva jsou třeba 
i technické normy

Po výše zmíněném zahájení RNDr. 
Homolkou následoval tradiční přednáš-
kový „maraton“, jehož první blok odstar-
toval děkan Lesnické a dřevařské fa-
kulty Mendelovy univerzity v Brně Doc. 
Ing. Radomír Klvač, Ph.D. informacemi, 
co a jakým způsobem dnes lesníci dělají 
pro to, aby výrobci dřevostaveb a dalších 
produktů měli k dispozici kvalitní mate-
riál. Poté se pozornost posluchačů sou-
středila na přednášku Doc. Ing. Petra 
Kuklíka, CSc. o aktuální problematice 
navrhování dřevěných konstrukcí, kdy 
mimo jiné připomněl všechny dosavadní 
změny spojené s Eurokódem 5 (ČSN 
EN 1995) – Navrhování dřevěných kon-
strukcí, kterými jsou:

 změna A1 ČSN EN 1995-1-1 (z roku 
2009), týkající se především souvisejí-
cích evropských norem a jejich návaz-
ností, tlaku kolmo k vláknům, smyku, 
kombinace tlaku a ohybu, hřebíků, 
vrutů, desek s prolisovanými trny, ozu-
bených hmoždíků a výztužných stěn,

 změna A2 ČSN EN 1995-1-1 (z roku 
2015), týkající se především značek, 
mezních stavů použitelnosti, vlivu trvání 
zatížení a vlhkosti na deformace, odol-

nosti proti korozi, tlaku kolmo k vláknům, 
kroucení, kombinace ohybu a osového 
tahu, nosníků se zářezem v podpěře, 
osově zatížených hřebíků, sponkových 
spojů, kolíkových spojů (roztečí a vzdá-
leností), příčně zatížených vrutů, desek 
s prolisovanými trny, prstencových 
a talířových hmoždíků (roztečí a vzdá-
leností), ozubených hmoždíků (roztečí 
a vzdáleností), blokového a zátkového 
smyku, nosníků s mechanickými spo-
jovacími prostředky.

Kromě toho upozornil i na nové evrop-
ské normy a jejich revize, které by 
měly být v dohledné době zavedeny do 
sou stavy ČSN, a to EN 16351:2015 
Dřevěné konstrukce –Křížem vrstvené 
dřevo – Požadavky, EN 16737:2015 
Konstrukční dřevo – Vizuální pevnostní 
třídění tropických listnatých dřevin a EN 
338:2015 (revize EN 338:2009) 
Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti.

Z Norska přes Itálii…

Ve druhém bloku přednášek si přišli na 
své spolu s projektanty také realizátoři 
dřevostaveb a architekti, a to hned třikrát. 
Poprvé při přednášce „Dřevostavby – 
svoboda a pokora“ Ing. Michala Šopíka, 
jednatele rýmařovské společnosti 
VESPER FRAMES. Pojednávala o čtveři-
ci firmou zhotovených designových dře-
věných domků, postavených na pobřeží 
norského ostrova Manshausen, který 
vlastní známý norský polárník Börge 
Ousland a provozuje zde školicí, kon-
ferenční a rekreační centrum. Zmíněné 
domky, jejichž návrh je dílem známého 
norského architekta Snorre Stinessena, 
slouží pro víkendové ubytování výletníků 

20. Dřevostavby s ohlédnutím za EXPO, 
výletem do Norska či léčením v Kanadě

Ve dnech 23. a 24. 3. 2016 proběhl na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni jubilejní 
20. ročník mezinárodního odborného semináře DŘEVOSTAVBY 2016, pořádaný ve spolupráci s Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), na němž v uplynulých 19 
letech zaznělo celkem 651 přednášek připravených pro 9219 posluchačů. Letos k nim přibylo dalších 
679 účastníků, kterým pořadatelé nabídli vedle souběžně probíhajícího workshopu Tepelně-vlhkostní 
problémy obvodových konstrukcí s dřevěnými prvky ještě 4 putovní výstavy, služby a výrobky 63 
prezentujících se firem a v neposlední řadě 39 přednášek z různých oborů dřevěného stavění.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv pořadatele semináře
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na kajacích, kteří na ostrov v hojné míře 
zajíždějí. Jsou vyrobeny z masivních dře-
věných panelů (s celoprosklenou čelní 
stěnou s výhledem na moře) a kvůli malé 
rozloze cca 40 m2 a s přihlédnutím k je-
jich čistě rekreačnímu využití, nemají te-
pelně izolované stěny, neboť jejich malý 
interiér se po zabydlení návštěvníky velmi 
rychle zahřeje. Minerální izolace tl. 120 
mm tak byla použita pouze do střešních 
elementů. Fasáda domků je z modří-
nových biodesek, zatímco vstupní část 
tvoří důmyslné pojezdové dveře. Střešní 
krytina a zadní část dřevostavby je z ne-
barveného hliníku, který pomáhá stavbu 
chránit od působení mořské vody.
Další lahůdkou pro účastníky byla hned 
následující přednáška Prof. Ing. Josefa 
Chybíka, CSc. z VUT Brno, zaměřená na 
dřevo coby konstrukční materiál pavilonů 
světové výstavy EXPO 2015 v Miláně, 
která nesla název „Potraviny pro planetu, 
energie pro život“. Toto téma se podle 
něj propsalo jak do obsahové náplně 
vystavovaných exponátů, tak také do 
struktur stavebních konstrukcí celé řady 
z 55 národních pavilónů, jejichž autoři 
se nespokojili s tím, aby dřevo sehrálo 
pouze doplňkovou roli, ale roli konstrukč-
ního materiálu zabezpečujícího stabilitu. 
U některých z nich byly navíc spolu se 
dřevem použity i další přírodní materiály 
včetně živé vegetace, uplatněné na ob-
vodových pláštích, střechách či v interié-
ru, což charakterizovalo např. pavilony 
USA a Běloruska a zejména pak pavilon 
Izraele. Vlastní nosné dřevěné konstruk-
ce pak zřetelně vstoupily do architekto-
nického výrazu pavilonů Belgie, Irska, 
Litvy, Maďarska, Thajska, Ázerbájdžánu, 
Číny, Francie, Chile, Japonska, Malajsie, 
Polska, Rakouska, Slovinska, Španělska, 
Vietnamu, Uruguaye, Ruska a Estonska, 
z nichž některé Prof. Chybík podrobněji 
představil jak po architektonické, tak 
i konstrukční stránce.
Málokdo z účastníků si pak nechal ujít 
i poslední přednášku dopoledního bloku 
Radka Ondrucha, jednatele společnosti 
TAROS NOVA, s názvem Stezka odva-
hy a sebepoznání, pojednávající o stav-
bě unikátní vyhlídkové trasy na Dolní 
Moravě, které věnujeme samostatný 
prostor na str. 24–27.

…na Slovensko a do Kanady

Z odpoledního programu prvního dne 
semináře pak nelze opomenou zajíma-
vou přednášku Doc. Ing. Jána Kanócze, 
CSc. a jeho kolegů z TU v Košicích 
o uplatňování výhod dřevěných konstruk-
cí (zejména nízké hmotnosti a rychlé 

montáže) v nadstavbách a přístavbách 
budov s malou statickou rezervou. Tuto 
problematiku pak názorně prezentovali 
na nadstavbě budovy Fakulty umění TU 
v Košicích, atypické rámové konstrukci 
střechy hradu v maďarské obci Füzér 
a konstrukci věže coby přístavby budo-
vy pastoračního centra v Rohanovcích.
To samé pak lze říci i o poslední přednáš-
ce Ing. Dalibora Houdka, Ph.D. z kanad-
ského dřevařského výzkumného institutu 
FPInnovations na téma Dřevo a lidské 
zdraví. Autor v ní prezentoval výsledky ne-
dávné studie FPInnovations a University 
of British Columbia, která prokázala, že 
přítomnost dřeva ve vnitřním prostředí 
snižuje aktivaci sympatického nervového 
systému, kterým se lidské tělo vypořádá-
vá se stresem. Kromě informací o tom, 
jakým způsobem a v jakém prostředí 
byly výsledky studie získány, zde před-
stavil i několik zdravotnických zařízení 
v Kanadě, která podle těchto výsledků 
zrealizovala nebo upravila své interiéry 
tak, aby obsahovaly co nejvíce viditelných 
dřevěných povrchů s prokazatelnými 
příznivými účinky na lidský organismus. 

Kromě materiálů také 
workshop a výstavy

Program druhého dne odstartovala před-
náška Ing. Radima Kučery o současných 
možnostech výzkumu stavebně fyzikál-
ních vlastností konstrukcí dřevostaveb 
na VUT Brno. V ní mimo jiné představil 
konstrukci, funkci a vybavení experimen-
tálního objektu EnviHut (Enviromental 
Relocatable Test Hut), který je energe-
ticky soběstačný a reflektuje požadavky 
dnešní doby na snižování energetické 
náročnosti, využívání nových staveb-
ních materiálů a konstrukčních řešení, 
využívání recyklovaných materiálů a pří-
rodních materiálů. Na Ing. Kučeru pak 
přímo navázali jeho kolegové Ing. Klára 
Nečadová a Ing. Petr Selník představe-
ním tří experimentálních variant řešení 
zelených střech testovaných na výše 
zmíněném objektu EnviHut, inspirujíc 

se přitom ve Švýcarku, kde platí silné 
přesvědčení, že to, co bylo přírodě ode-
bráno zástavbou, by jí mělo být patřičně 
vráceno. A to formou buď biodiverzních 
(vegetačně bohatých) a nebo vegetačně 
chudých zelených střech.
Málokdo si pak nechal ujít informace Ing. 
Jiřího Kuneckého, Ph.D. z Ústavu teo-
retické a aplikované mechaniky AV ČR 
o nové metodice celodřevěných pláto-
vých spojů pro opravy historických kon-
strukcí či přednášku Doc. Ing. Jaroslava 
Sandanuse, Ph.D. ze stavební fakulty 
STU Bratislava o historii, současnosti 
a perspektivách dřevěných konstrukcí 
na Slovensku.
Závěrečný blok přednášek se týkal pře-
devším různých stavebních systémů 
a materiálů. Michalem Komorowskim 
z polské firmy STEICO CEE zde byla 
mimo jiné představena výroba, para-
metry a použití nového typu konstrukč-
ního nosníku STEICO LVL, zhotoveného 
z různého počtu vzájemně slepených 
cca 3 mm silných švarten. Tyto 21–90 
mm silné nosníky se vyrábí ve dvou ty-
pech (s podélně orientovanými nebo kří-
žem orientovanými vrstvami) v šířkách do 
2,5 m a délkách až 18 metrů.
Souběžně s těmito přednáškami pak pro-
bíhal také v úvodu již zmíněný workshop 
„Tepelně-vlhkostní problémy obvodových 
konstrukcí s dřevěnými prvky“, pořáda-
ný ve spolupráci s Univerzitním centrem 
energeticky efektivních budov ČVUT 
v Praze, který byl zaměřený na problema-
tiku konstrukce zvýšené podlahy (crawl-
-space). Kromě toho měli návštěvníci 
možnost prohlédnout si některou ze čtyř 
putovních výstav – Grand Prix architek-
tů, výstavu k 150. výročí založení „Spolku 
architektů a inženýrů v království 
Českém“ (o významných osobnostech 
a jejich stavbách, představujících špičku 
českého stavitelství), výstavu soutěžních 
děl 6. ročníku ankety Dřevěná stavba 
roku 2016 či prezentaci Asociace do-
davatelů montovaných domů formou 
přehlídky různých zrealizovaných staveb 
firem v ní sdružených.

Víkendové domky VESPER FRAMES na pobřeží norského ostrova Manshausen
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Světem hýbou megatrendy

Nábytkové výstavy mezinárodního charakteru, ke kterým patří 
i imm cologne, určují trendy, což jsou směry, kterým se bude daná 
oblast ubírat v blízké budoucnosti, tedy záležitost spíše krátkodobá. 
Trendy se projevují nejzřetelněji v barevnosti, tvarech a materiálech. 
Odrážejí stav ekonomiky daného regionu a v neposlední míře i kultur-
ní vyspělosti. Zatímco zdravá ekonomika generuje zvýšenou potřebu 
dobře fungujících produktů bez ohledu na tvarosloví, ovlivňuje kultu-
ra společnosti spíše jejich design. K této směsi vlivů je nutné přičíst 
ještě třetí prvek, tzv. megatrend. Trendy vzniklé spolupůsobením 
těchto tří vlivů jsou významným nástrojem v procesu nábytkářského 
průmyslu zacíleného na kvalitní bydlení dané společnosti.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Megatrend je na rozdíl od trendu dlou-
hodobý a zásadní společenský jev, který 
výrazně ovlivňuje život a chování člově-
ka. Výzkumu tohoto fenoménu zasvětil 
svůj život americký vědec John Naisbitt. 
Jeho publikace Megatrendy se v roce 
1982 stala bestsellerem a v nákladu 14 
milionů doslova zaplavila knihkupectví 
v 57 zemích. 
Mnohé Naisbittovy megatrendy, jsou 
i po 30 letech platné a identifikovatelné, 
jako globalizace nebo informační spo-
lečnost, jiné jsou hůře pozorovatelné, 
mohou mít negativní důsledky a mohou 
se projevovat v různém rozsahu. 
Příčina a účinek megatrendu jsou v per-
manentní interakci. Megatrend přináší 
společenské a kulturní změny, ale zasa-

huje i do hospodářství a politiky. Může 
zásadně změnit tržní cenu nějakého 
produktu nebo stimulovat poptávku po 
produktu jiném. Stejně může produkt 
učinit zastaralým a tím poptávku elimi-
novat. Nikdy to ale nedělá aktivně skrze 
nějakou tvůrčí skupinu, pracovní tým, 
zákon nebo politické rozhodnutí, ale 
prostřednictvím své vlastní logiky.
Megatrendy ovlivňují každou společ-
nost v každé době a nelze je zastavit. 
Mohou být vzájemně i v rozporu. Mají 
vliv na uspořádání sociálního prostředí 
a pomáhají naznačit budoucnost. Proto 
je důležitá jejich analýza. Se znalostmi 
megatrendů lze aktivně pracovat v běž-
ném životě, ale i při strategických roz-
hodnutích.

V nábytkářském sektoru analýza mega-
trendů zákazníkům usnadňuje orientaci 
v nabídce aktuálních produktů, výrob-
cům pomůže rozhodnout, kam na-
směrovat inovace a novinářům naznačí, 
jaké informace jsou atraktivní pro jejich 
média. Proto byly megatrendy heslem 
letošního imm cologne a každý zákazník 
mohl vnímat, jak tento fenomén proniká 
do každé byť sebemenší expozice. 
Německý svaz nábytkářského průmyslu 
(Verband der Deutschen Möbelindustrie) 
k tomu vydal brožuru Megatrends, ve kte-
ré tisková mluvčí svazu Ursula Geismann 
definovala 11 aktuálních megatrendů. 
Jsou to Konektivita, Ženský faktor, Silver 
society, Mobilita, New ecology, Zdraví, 
New work, Urbanizace, Individualizace, 

Megatrend Konektivita – home office i odpočivný nábytek mají 
zabudované USB vstupy

Megatrend Konektivita – výsuvné a otočné desky u sedacího 
nábytku slouží k odložení notebooku nebo tabletu
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Globalizace a New learning. Pozorování 
vlivů megatrendů na prezentaci inovací 
výstavy imm cologne dodalo této nob-
lesní přehlídce bytové kultury další pří-
davnou hodnotu.

Konektivita

Potřeba vzájemného propojení provází 
lidstvo od nepaměti: maratonoví běžci, 
kouřové signály, kurýři, poštovní kočáry. 
Hnacím motorem je zvědavost. Dnes 
tuto touhu naplňuje internet přinášející 
v reálném čase dříve nepoznané množ-
ství informací. Každý může být stále on 
line. Další přenos dat zajišťují sociální 
sítě. Inteligentní zasíťování může ovlivnit 
chod celé domácnosti, pomoci šetřit 
energii nebo snížit produkci odpadu. 
Dálkové ovládání přístrojů zajistí chytrý 
telefon. Z dovolené lze zalít květiny, nebo 
vyvětrat kočce pelíšek, z obýváku kontro-
lovat pečení husy. Konektivita od zavede-
ní bezdrátového internetu hraje ve všech 
oblastech života významnou roli. Svými 
důsledky je velmi blízká megatrendům 
New work a New learning.

New work

Společnost se nenápadně transformu-
je z industriální podoby do světa služeb 
až po vědeckou sféru. Tyto změny mají 
dopad na firemní strukturu, pracovní 
místa a pracovní prostor. Tradiční mo-
del s hierarchickou strukturou a regu-
lovanou pracovní dobou se nenápadně 
přesouvá směrem k flexibilnímu procesu 
práce doma. Mizí hranice mezi privátním 
a pracovním životem. Tento posun vní-
mání práce umožnilo zasíťování a rozvoj 
informačních technologií. Chytré telefo-
ny a tablety umožňují řešení pracovních 
úkolů také mimo kancelář nebo domov 
třeba během jízdy MHD, v čekárnách lé-

kařů a úřadů a dokonce i na dovolené. 
Nové technologie, globalizace a demo-
grafické změny dramaticky mění pracov-
ní svět. Někomu nový způsob vnímání 
práce přináší svobodu, jinému strach 
z nejistoty. V tomto procesu se může 
projevit nedostatek některých odbor-
ných kvalifikací, což může zvýšit jejich 
atraktivitu. 
Globální produkce už dávno přesídlila 
do rozvojových zemí s levnými surovina-
mi a pracovní silou. Tradiční průmyslové 
země se svým hospodářským předsti-
hem ale i nadále zůstanou nosiči ino-
vačních idejí a marketingu. Jenže pře-
mýšlení taky stojí peníze a dá se zajistit 
i v levnějších destinacích, třeba v Indii 
nebo v Číně, kde je nejvyšší počet dok-
torandů. Zasíťování, interdisciplinarita 
a transfer technologií vytvoří pole pro 
pracovní metody budoucnosti. Ty bu-
dou zřejmě vyžadovat pracoviště zcela 
odlišné od klasického psacího stolu.

New learning

Digitální média ovlivňují přístup k infor-
macím. Jejich množství se permanentně 
zvyšuje. Tento fenomén zasáhl i vzdělá-
vání. Učit se můžeme ve školách, knihov-
nách, ale také doma. Učení a vzdělávání 
je individualizováno a stává se dokonce 
i domácí záležitostí. Tento způsob rádi 
využijí ti, kteří žijí daleko od oficiálních 
vzdělávacích zařízení. „Klasičtí“ studenti 
jsou na rozdíl od nich permanentně vy-
stavováni obrovskému tlaku. 
V západních industriálních zemích 
narůstá počet privátních škol a kvalifi-
kace získaná v Evropě je egalizována. 
Přetlakem nových informací ale vědění 
rychle zastarává. Žádná škola už nebu-
de mít v budoucnu „patent na rozum“. 
Vzdělání musí být celoživotní. Důležitý je 
rovněž kreativní přístup. Odráží totiž pro 

megatrend typickou zvědavost a nadše-
ní. Kreativita zde nepředstavuje myšlen-
ku, ale spíš schopnost přizpůsobení 
a chápání nových kontextů. Proto nesmí 
být omezována digitálními komplikacemi. 
Od základu se změnily i dětské hračky. 
Dnes musí být pedagogicky smyslupl-
né. Kombinací učení a hraní vzniká nová 
disciplína – edutainment. Je zakompo-
nována do počítačových her a využívá 
dětskou šikovnost, rychlost a schopnost 
kombinovat.

Informační technologie ale nejsou jedi-
nou ani nejvýznamnější součástí mega-
trendů a jejich vlivu na nábytkářský sek-
tor. Těm dalším, neméně zajímavým, se 
budeme věnovat zase někdy jindy…

Zdroj: Ursula Geismann: Megatrends. Verband 
der Deutschen Möbelindustrie. 2016

Megatrend New learning – pohodlná 
surfovací křesla usnadňují práci s tech-
nikou

Megatrend New work – home office je ideální řešení pro práci 
dospělých doma

Megatrend New work – elektricky regulovatelná pracovní plo-
cha pro práci ve stoje a vsedě
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Čechy lákají trendy

Třetí ročník projektu SCÉNA: Inspirace 
& Trendy 2016 připravila pro pořádající 
akciovou společnost ABF již tradičně 
interiérová návrhářka a designérka Ing. 
Iva Bastlová, DiS. z pražského ateliéru 
LOXO. Jejím přičiněním se na veletrhu 
FOR FURNITURE, přesněji řečeno na 
s ním spojené výběrové přehlídce interié-
rového designu DESIGN SHAKER, pre-
zentovaly na ploše přes 130 m2 čtyři sty-
ly: BOTANIC, ENERGETIC, OPULENT 
a ROMANTIC, inspirované zahraničními 
veletrhy a autorkou upravené pro čes-
ký trh. Exponáty dle těchto směrů byly 
pečlivě vybrány a naaranžovány do tzv. 
mini interiérů – kójí, z nichž každá byla 
situovaná na ploše větší jak 30 m2 a celá 
expozice byla stejně jako v loňském roce 
umístěna samostatně mimo stánky zmí-
něných veletrhů ve vstupní hale II let-
ňanského výstaviště, která je v těsném 
sousedství s hlavním parkovištěm pro 
návštěvníky. V každé sekci dle daného 
stylu byly rozmístěné jak solitéry nábytku 
a dalších interiérových výrobků včetně 
květin, tak i velké vzorkovníky vybraných 
materiálů od podlah přes tapety a bytový 
textil až po výrobu nábytku apod. Tato ex-
pozice byla zaměřena hlavně na odbor-
nou veřejnost s cílem představit jí různé 
materiály z českého trhu, nicméně nad 
očekávání organizátorů se naplnil i její 
záměr informovat také laickou veřejnost 
o stylech, možných kombinacích a aktu-
álních trendech z interiérového designu. 

„Při prvním ročníku jsme měli řadu do-
tazů, o co že se vlastně jedná, loňský 
druhý ročník byl již pozitivnější a letos 
tato otázka vůbec nepadla. Všichni náv-
štěvníci si expozici prohlíželi s nadšením 
a fotili si jednotlivé exponáty. Tento po-
sun nás velmi těší a příjemně nás pře-
kvapuje kladná reakce jak laické, tak 
i odborné veřejnosti,“ říká organizátorka 
projektu Ing. Iva Bastlová a dodává, že 
někteří návštěvníci trávili v expozici hod-
ně času, nezřídka i více jak čtvrt hodiny. 
Tomu do jisté míry mohla pomoci i jedna 
z letošních novinek, a to tištěná brožura 
s kolážemi z jednotlivých materiálů, kte-
rá byla v předchozích ročnících pouze 
elektronická. „Letos se tato publikace 
stala součástí prvního vydání nového 
B2B magazínu INTERIÉRY, který je ur-
čen hlavně pro interiérové návrháře, ale 
na výstavě jej na vyžádání dostal každý 
zájemce,“ sdělila nám Ing. Bastlová před 
bližším představením letos prezentova-
ných stylů.

BOTANIC

„Tento styl oslavuje přírodní materiály 
a zelené odstíny, které v přírodě panu-
jí. Kromě zelené barvy se zde objevují 
i různé béžové, krémové a další zemité 
a neutrální barvy. Důraz se klade na ob-
novitelné zdroje a ochranu naší planety 
a tak sem můžeme zařadit i prvky, které 
byly vytvořeny recyklací nebo dokonce 
upcyklací, tedy přeměnou nějakého sta-
rého předmětu, který by byl na vyhození, 
na něco jiného. A to podle zásady, že 
z takovéhoto interiéru by měly vyzařovat 
hlavně klid, harmonie a pohoda,“ říká 
Ing. Bastlová na adresu první expozice se 
stylem BOTANIC, kde vedle přírodních 
materiálů panovaly i ty přírodou inspiro-
vané. Z výrobků zde byly k vidění např. 
stolky ve tvaru listů od společnosti LINEA 
Trubín, stojací lampa Filiz ze světlého 
dubu, originální lustr z lastur, víceúčelo-
vé interiérové doplňky Drumben (taburet, 
konferenční či květinový stolek, policový 

SCÉNA 2016 se stala vyhledávanou 
jak odborníky, tak i širokou veřejností

Součástí letošního 6. ročníku pražského mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu 
FOR FURNITURE (17.–20. 3. 2016) byla mimo jiné již potřetí za sebou i speciální expozice SCÉNA: 
Inspirace & Trendy 2016, představující nové světové interiérové trendy. Ačkoliv byla určena hlavně 
odborníkům z řad designérů a bytových architektů, hodně času v ní trávili i běžní návštěvníci chystající 
se na obnovu interiérů svých domů či bytů, což pořadatele nejen těší, ale i inspiruje.

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

Ve stylu BOTANIC panovaly jak přírodní materiály, tak i ty přírodou inspirované 
a nechyběl zde ani kompostér a stolky ve tvaru listů
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systém) z recyklovaného papíru a překliž-
ky či různé pěstební nádoby pro květiny 
nebo bylinky apod., a to od klasických až 
po samozavlažovací. Doslova hitem pro 
některé návštěvníky pak byl interiérový 
vermikomposter Urbalive, jehož vzhled 
a tvar navrhl přední český designer Jiří 
Pelcl. Jedná se o multifunkční nádobu 
určenou k domácímu kompostování bio 
odpadu a zbytků potravin a produkci 
vlastního organického hnojiva. K pre-
zentovaným materiálům patřily např. 
vinylová podlaha Dry Cedar, lamináty 
Formica imitující kámen, ohebný ká-
men Flexi Slate, HPL lamináty Homapal 
s dekorem dřeva, speciální čalounické 
usně a v neposlední řadě pružné desky 
Dukta a obkladové desky z masivního 
dřeva Stepwood z produkce firmy FK 
dřevěné lišty Bojanovice.

ENERGETIC

Ve stylu ENERGETIC vládly moderní 
materiály jako je umělý kámen a laminát 
v sytých barvách a kontrastních kom-
binacích. „Energie, život, dynamika 
a rytmus – to vše jsou přívlastky tohoto 
stylu. Barvy jsou výrazné, syté, a může 
je doplňovat a utlumovat neutrální mate-
riál. Kombinace jsou výrazné a tvoří velký 
kontrast. Moderní materiály ukazují své 
přednosti jako je průsvitnost, možnost 
ohýbání či frézování,“ charakterizuje ten-
to styl Ing. Bastlová a z prezentovaných 
exponátů a materiálů zmiňuje např. sys-
tém pro potravinovou skříň Space Tower 
firmy Blum, moderní křesílko od Triant 
spol. s r.o., elegantní radiátor Yega s ver-
tikálními šikmo uspořádanými lamelami, 
elektro-vypínače Levit v netradičních ba-
revných kombinacích, rámy na zrcadla 
či obrazy z Perspexu, umělý kámen 
Corralit, kovolamináty Homapal, desig-
nové úsporné žárovky Plumen, pestré 
taburety od jihlavského výrobce čalouně-
ného nábytku Duchoň, čalounické usně 
s různými barevnými aplikacemi a další.

OPULENT

Styl OPULENT byl o oslavě zlaté barvy, 
odlesků a luxusních materiálů. „V tomto 
stylu je vidět radost z konce ‚ekonomic-
ké krize‘, vidina blahobytu, luxusu, ale 
také nadčasovosti. Zlatá barva a zlaté 
materiály jsou bodem č. 1, které doplňují 
honosné odstíny, jako je královská modř 
či rubínová. Nejde však jen o okázalost, 
kvalita zpracování a dobrá investice jdou 
ruku v ruce. Jednoznačně sem patří 
originalita a výjimečnost,“ pokračuje 
autorka, upozorňujíc nás např. na zla-
tou chladničku bez úchytek, dekorač-
ní taburet v podobě ovce, čalouněnou 
židli se zlatým potahem a stylový stolek 
s křeslem od firmy Triant, svítidla Kolarz, 
zlatý paraván s originálním motivem, růz-
né dekorativní látky, fólie a konstrukční 
deskové materiály, extravagantní čalou-
nické usně a v neposlední řadě na lu-
xusní radiátor Cortinix Gold s otopnou 
plochou vytvořenou kombinací barevně 
sladěných leštěných a broušených hliní-
kových destiček.

ROMANTIC

Poslední směr s názvem ROMANTIC 
uklid ňoval pastelovými odstíny a jemnými 
květinovými motivy. „Tento směr je určen 

všem, kdo se chtějí ve svém domově na 
chvíli uzavřít jako v ulitě a mít klid od okol-
ního ruchu. Nejde však jen o sladké ‚hol-
čičí interiéry‘. Romantické interiéry mo-
hou být řešeny i jemnými odstíny šedé, 
béžové a modré tzv. metodou tón v tónu, 
ale i kontrastem černé a bílé. Jde o to, 
aby byly laskavé, milé, útulné a vytvořily 
pohodu a pocit bezpečí, klidu a míru, 
přičemž množství zvolených dekorativ-
ních prvků nemusí být velké a závisí na 
konkrétním uživateli interiéru,“ končí Ing. 
Bastlová naši prohlídku posledního mini 
interiéru, z jehož vybavení vzpomenula 
např. luxusní, ručně a na míru vyráběnou 
postel Sophia od slovenského výrobce 
Saffron Beds, solitérní kovový stolek 
s kruhovým sklem a zdobné zrcadlo ve 
tvaru květiny La Komoda, litinový retro 
radiátor ArtDeco, porcelánové vypínače 
a zásuvky Decento, květiny z nehořlavé-
ho papíru Drop Paper a dále pak deko-
rativní fólie, lamináty, vinylové podlahy, 
tapety a dekorační látky. 
„Každý, kdo nemohl letošní veletrh na-
vštívit nebo nestihl SCÉNU projít, si může 
vše online prohlédnout nebo stáhnout 
na www.scena-inspirace-trendy.cz,“ 
uvedla autorka závěrem s tím, že ze stále 
rostoucího zájmu se organizátoři nejen 
těší, ale je pro ně i inspirací pro další 
práci.

Mini interiéru ROMANTIC vévodila luxusní ručně vyrobená 
postel Sophia

Ve stylu ENERGETIC vládly moderní materiály, jako je umělý 
kámen a laminát v sytých barvách a kontrastních kombinacích

Styl OPULENT byl o oslavě zlaté barvy, odlesků a luxusních materiálů
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HOLZ-HANDWERK 
– veletrh nejen pro střední Evropu

Dvojice veletrhů HOLZ-HANDWERK a FENSTERBAU FRONTALE, 
která proběhla od 16. do 19. 3. 2016 v „nedalekém“ Norimberku, 
opět potvrdila nejen svoji vedoucí pozici v daném průmyslovém 
segmentu, ale především rostoucí význam v rámci střední Evropy. 
Obě akce přilákaly rekordních 110 581 návštěvníků. To je oproti 
předešlému ročníku (2014) nárůst sice jen o 1,5 %, avšak vzhledem 
k tomu, že návštěvnost se již několik ročníků za sebou pohybuje na 
hranici svých možností (a to nejen z hlediska odhadované reality 
v regionu, ale též kapacitních možností výstaviště), pořadatelé 
právem hovoří o úspěchu.

Haly opět praskaly ve švech

V jediný den, konkrétně ve čtvrtek 17.3. 
(druhý den veletrhu), se v halách norim-
berského výstaviště pohybovalo neuvěři-
telných 38 500 lidí. Je to nejvyšší náv-
štěvnost během jediného dne v historii 
nejen těchto veletrhů, ale norimberské-
ho výstaviště vůbec. Zvláště haly 8–12, 

vyčleněné pro veletrh Holz-Handwerk, 
obrazně řečeno „praskaly ve švech“. 
Velmi podobná situace zde však pano-
vala i v ostatní dny včetně soboty, což 
oproti očekávání překvapilo nejen pořa-
datele, ale i vystavovatele. „Všichni naši 
zástupci jsou během celého dne per-
manentně vytíženi. Spousta zákazníků 
dokonce musela odejít, protože jsme se 
jim bohužel nemohli věnovat,“ potvrdilo 
nám několik vystavovatelů, jejichž stánky 
připomínaly americké obchodní domy na 
„černý pátek“. I přes značnou únavu bylo 
možné v jejich tvářích číst optimismus 
a spokojenost.

„Atmosféra v halách byla vynikající. Vy-
stavovatelé si pochvalovali hlavně silný 
mezinárodní charakter veřejnosti, vysokou 
úroveň profesionality návštěvníků a jejich 
ochotu investovat. Návštěvníci pak nejvíce 
oceňovali šíři představených produktů,“ 
uvedli na základě průběžně dělaného 
průzkumu ředitelé obou veletrhů, Elke 
Harreiß (FF) a Stefan Dittrich (H-H).
Nicméně je třeba podotknout, že ačko-
li byznys je vždy na prvním místě, není 
množství uzavřených smluv tím hlavním 
měřítkem úspěšnosti odborných veletr-
hů. Účast na veletrhu tvoří pouze jednu 
část celkové marketingové strategie 
firem. Jejím cílem je nabídnout prostor 
pro setkání, výměnu zkušeností, získání 

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

2014 2016

1. Rakousko Itálie

2. Itálie Rakousko

3. Česká republika Polsko

4. Švýcarsko Česká republika

5. Francie Čína

6. Polsko Švýcarsko

7. Čína Francie

8. Rusko Rumunsko

9. Belgie Španělsko

10. Maďarsko Rusko

Tab. 1: Porovnání zahraniční návštěv-
nosti v letech 2014 a 2016

Letošní rekordní návštěvnost překonala hranici 110 000 lidí
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nových informací, udržení stávajících 
a získání nových kontaktů (potenciálních 
zákazníků). To jsou hlavní důvody účas-
ti, které podle průzkumu uvádí většina 
vystavovatelů. Zhruba 90–97 % z nich 
pak vyjadřuje spokojenost se svojí účas-
tí, a to z několika hledisek:

 byli během veletrhu schopni oslovit 
nejdůležitější cílovou skupinu

 vytvořili nové obchodní vztahy
 očekávají výraznější následné obcho-
dy díky kontaktům získaným v průbě-
hu výstavy

Pro návštěvníky je pak nejdůležitější to, 
že se na jednom místě mohou potkat se 
všemi svými dodavateli, že získají infor-
mace o novinkách a všeobecný přehled 
o aktuálním vývoji v oboru ať už na zák-
ladě prezentovaných novinek či inovací 
nebo výměny názorů a zkušeností. Tyto 
důvody své návštěvy jako hlavní označu-
je v průzkumu drtivá většina návštěvníků 
a jejich spokojenost z tohoto hlediska 
se rovněž pohybuje okolo 90 %.
(Jak by asi dopadl podobný průzkum 
mezi vystavovateli a návštěvníky na tu-
zemských výstavách v našem oboru?)

Veletrhy svým významem 
přesahují rámec střední 
Evropy

Každý třetí návštěvník přijel ze zahra-
ničí, celkem ze 115 zemí. Jejich počet 
vzrostl o 13 %. Mezi návštěvníky jsou 
významnou měrou zastoupeny i národy 
mimoevropské, zejména z Asie, kde 
jednoznačně dominují Číňané. Ti se 
z hlediska počtu zahraničních návštěv-
níků ocitli na 5. pozici, kam se posunuli 
z předloňského 7. místa. Svoji nezastu-
pitelnou roli ale veletrhy posilují hlavně 
v rámci středoevropského regionu, 
zvláště jeho východní části. To se týká 
především veletrhu HOLZ-HANDWERK 

určeného zejména pro dřevozpracující 
řemesla a malé a střední firmy zaměře-
né na tesařskou, stavebně-truhlářskou 
a nábytkářskou výrobu. Největší podíl 
zahraničních hostů tradičně tvořili Italové 
a Rakušané, kteří si své pozice oproti 
roku 2014 vyměnili. Oproti předchozím 
ročníkům ale byla výrazněji slyšet také 
čeština a polština, což nám potvrdili jak 
vystavovatelé, tak pořadatelé. Poláci le-
tos poskočili o tři příčky na třetí pozici 
a odsunuli tak předloni třetí Čechy na 4. 
pozici. Z Polska se zaregistrovalo 1712 
návštěvníků, z České republiky 1400 
návštěvníků (to je cca polovina průměrné 
denní návštěvnosti brněnského veletrhu 
Wood-Tec, kterou však tvoří i návštěvní-
ci ze Slovenska). Stále více podnikatelů 
v naší branži si uvědomuje, že to, co uvidí 
na veletrhu HOLZ-HANDWERK, mu žád-
ná jiná výstava v regionu nenabídne. Díky 

rozšiřující se dálniční síti se čas dojezdu 
výrazně zkrátil i z východních koutů re-
publiky a jazyková bariéra již také nehraje 
zásadní roli.

Méně vystavovatelů, ale na 
větší ploše

Sedmnáct výstavních hal, opět zcela za-
plněných, hostilo celkem 1288 vystavo-
vatelů ze 40 zemí, z toho více než dvě 
třetiny ze zahraničí. 794 vystavovatelů 
ze 37 zemí se prezentovalo na FF (796 
v roce 2014). Nejvíce z Německa (455), 
dále z Itálie (71), Polska (46), Číny (38), 
Turecka (31) a Rakouska (30). 494 vy-
stavovatelů (z toho 26 % zahraničních) 
z 20 zemí se účastnilo H-H (předloni 524 
firem z 18 zemí, z toho 23 % zahranič-
ních). Nejvíce opět z Německa (369), 
dále z Rakouska (44) a z Itálie (40).  

Během prvních tří dnů se v halách norimberského výstaviště pohybovalo více než 30 000 lidí denně

Polsko mělo na veletrhu FENSTERBAU FRONTALE druhou nejsilnější zahraniční 
účast hned za Itálií a třetí nejsilnější zahraniční návštěvnost
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Počty vystavovatelů z ostatních zemí 
nepřekročily desítku. Českou republiku 
na H-H formou přímé účasti reprezen-
tovalo 5 firem (Dyas EU, Houfek, Narex 
Bystřice, Soukup a Störi Mantel) a na 
FF 9 firem (mezi nimi ani jeden výrobce 
oken). Slovensko na H-H k vlastní velké 
spokojenosti zastupovala pouze společ-
nost Europlac a na FF se prezentovaly 3 
firmy (rovněž žádný výrobce oken).
„Zaznamenali jsme sice určitý pokles 
počtu vystavovatelů, ale ti, kteří přišli, 
vystavovali na větší ploše, takže haly 
jsou opět plně obsazeny,“ komentoval 
letošní nižší účast ředitel veletrhu H-H 
Stefan Dittrich.

Zmatek v otevírací době

Posunutím otevírací doby o jednu hodinu 
(nově 10:00 až 19:00, v sobotu 10:00 
až 17:00) se pořadatelé obou veletrhů 
chtěli vyhnout dopravní špičce v okolí 
Norimberku a předejít tak dopravním 
zácpám známým z předchozích ročníků. 
Zároveň umožnili vystavovatelům a náv-
štěvníkům bezplatně cestovat veřejnou 
dopravou na vystavovatelský průkaz 
nebo vstupenku. Obě tato opatření 
měla zlepšit dopravní možnosti a zkrátit 
dojezdovou dobu na výstaviště. Z tohoto 
hlediska záměr organizátorům vyšel. Jak 
nám potvrdil Stefan Dittrich, na přilehlá 
parkoviště přijíždělo méně aut a návštěv-
níci i vystavovatelé více využívali bezplat-
nou dopravu.
Posunutí otevírací doby o hodinu ale 
velká část vystavovatelů kritizovala. Své 
stanovisko zdůvodňovali tím, že mnoho 
návštěvníků tuto změnu vůbec neza-
znamenalo a přicházeli podle zvyku již 
na devátou. Ke cti organizátorů je nut-
no podotknout, že personál výstaviště 
situaci nekomplikoval a návštěvníci byli 
již po 9:00 vpouštěni do prostoru výsta-

Českou republiku na veletrhu Holz-Handwerk formou přímé účasti reprezentovalo 5 firem, mezi nimi třeba Houfek nebo Soukup

Prostřednictvím své německé dceřiné společnosti se v Norimberku prezentoval 
např. Hranipex

Jediným přímým vystavovatelem ze Slovenska na Holz-Handwerk byla společnost 
Europlac
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viště. Naopak po 17:00 se haly začaly 
rychle vylidňovat a poslední hodinu před 
koncem otevírací doby vystavovatelé na 
prázdných stáncích už jen netrpělivě sle-
dovali hodinky. Výsledkem tohoto časo-
vého posunu byl podle některých námi 
oslovených vystavovatelů pouze pozdější 
návrat na hotel, pozdější večeře a mi-
nimum času na přípravu na následující 
den. Pořadatelé ale o návratu k původní-
mu stavu neuvažují, naopak trvají na tom, 
že změna přinesla mnohem více pozitiv 
než negativ. Ve stejných časech by tedy 
měl probíhat i příští ročník, a to v termínu 
21.–24. 3. 2018.

Inovace a novinky pro malé 
a střední firmy

Hlavní novinky firmy většinou představi-
ly již loni na Ligně v Hannoveru, letos 
v Norimberku jich proto bylo méně 
a výrobci prezentovali spíše inovace. 
Detailněji se jim budeme věnovat po-
stupně v samostatných článcích v dal-
ších vydáních DM, některé z nich zde 
zmíníme alespoň ve stručném přehledu:
Elektrické a pneumatické ruční ná-
řadí

 Festool představil inovovaný spojo-
vací systém DOMINO. Nové úhlové 
a plošné svorníky umožňují vytvářet 
stabilní rozebíratelné konstrukční 
spoje. Systém byl detailně představen 
v DM 4/2015

 Mafell předvedl nový kapovací systém 
KSS 60 s hloubkou řezu 61 mm a jeho 
36V akumulátorovou variantu KSS 60 
36B, která je ideální pro práci na leše-
ní nebo na střechách. Podrobně byly 
představeny v DM 3/2016

 Milwaukee prezentoval „chytré“ aku-
-šroubováky, které lze programovat 
prostřednictvím tabletu nebo chytré-
ho telefonu

 Prebena představila inovovanou ruční 
a poloautomatickou variantu sponko-
vaček pro výrobce prefabrikovaných 
dílů montovaných staveb

Dřevoobráběcí stroje a technologie
 Biesse představila pod označením 
Thing4ward svoji koncepci softwaro-
vého a technologického řešení, jehož 
cílem je pomoci zákazníkům z řad ma-
lých a středních výrobců přizpůsobit 
své výrobní podmínky 4. průmyslové 
revoluci. Jedním z uvedených příkladů 
byla automatizovaná linka na výrobu 
oken a dveří Winline One. Její součástí 
bylo CNC obráběcí centrum se dvěma 
nezávislými pracovními rameny a multi-
etážový dopravník, který centrum spo-
juje s čtyřstrannou frézkou

 Felder mj. prezentoval novou více-
vřetenovou vrtačku vlastní konstrukce 
nebo kartáčovací stroj pro vytváření 
strukturovaných (drásaných) povrchů

 Holz-Her předvedl např. inovované 
vertikální vrtací centrum EVOLUTION 
7405 White Edition Connect. Balíček 
Connect obsahuje zcela nový výměník 
nástrojů pro speciální úhlový převod 
EVOLUTION a umožňuje mj. frézování 
kapes pro spojovací prvky Lamello 
Clamex v ploše (ve směrech X a Y) 
a v hranách dílců

 Homag Group nadále pokračuje ve 
vývoji technologie „nulových spár“, 
konkrétně olepování tzv. laserových 
hran pomocí horkého vzduchu tech-
nologií airTec. Tentokrát se zaměřili 
na zvýšení odolnosti spáry vůči vodě, 
aby se kvalita olepené hrany po této 
stránce vyrovnala technologii PU ole-
pování. Nový princip sealTec, integro-
vaný do olepovačky Ambition 2482, je 
založen na nánosu malé vrstvy vodo-
odpudivého prostředku na okrajové 
části dokončované hrany před jejím  

Festool představil mj. nový rezebíratelný konstrukční spoj DOMINO

Automatická linka Winline One na výrobu oken od firmy Biesse
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 olepením. U olepovačky Ambition 

1650 (Brandt) výrobce kromě tech-
nologie airTec upozorňoval také na 
multifunkční rožkovací jednomotoro-
vý agregát poháněný servomotorem 
po lineárním vedení, který je díky ply-
nulým a přesným pohybům (řízeným 
počítačem podle zvoleného programu 
nikoli mechanickými dorazy) ideálním 
řešením pro opracování dílců s vyso-
kým leskem nebo zhotovených z leh-
kých voštinových desek

 SCM Group na ploše 1300 m2 před-
stavila hned několik novinek a inovací. 
Mimo jiné např. portálové 5osé ob-
ráběcí CNC centrum Accord 50 FX 
umožňující obrábění až 500 mm vy-
sokých obrobků nebo vertikální vrta-
cí CNC centrum CYFLEX hp se 2 ne-
závislými vrtacími hlavami a 6,6kW 
elektrovřetenem doplněným 6míst-
ným zásobníkem nástrojů. Dalším za-
jímavým exponátem byl DMC System 
– širokopásová bruska označovaná 
jako „technologický kontejner“, která 
pomocí inovovaných agregátů umož-
ňuje vytváření různých strukturálních 
povrchů

 Weinig na svém rozlehlém stánku rov-
něž prezentoval několik novinek. Byla 
mezi nimi např. nová řada čtyřstran-
ných frézek Powermat 700, Powermat 
1500 nebo Cube Plus. Vývoj se dotkl 
také oblasti výroby dřevěných oken. 
Vedle velkých technologií, jako je např. 
Conturex, připravený pro zařazení do 
plně automatizované linky v konceptu 
Průmysl 4.0, představil i menší jedno-
účelové stroje. Novinkou v této oblasti 
byl Unipin 200 – automatický NC stroj 
pro přesné bodové nanášení lepidla 
a narážení kolíků na rohové okenní 
spoje. Rovnoměrný optimální nános 
lepidla, který je díky počítačem řízené-

Nové stroje Felder: vícevřetenová vrtačka a kartáčovací stroj na strukturované povrchy

Olepovačka Homag Ambition 2482 airTec s technologií sealTec, zvyšující odolnost olepené hrany vůči vodě

Vertikální vrtací centrum EVOLUTION 7405 s výbavou umožňující frézování drážek 
pro spojovací prvky Lamello Clamex
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mu nanášení stejný na každém spoji, 
garantuje maximální pevnost spoje 
a jeho odolnost vůči povětrnostním 
vlivům. Unipin může pracovat jako 
samostatný stroj nebo může být jako 
součást výrobní linky online propojený 
s Conturexem

Úspěch s bezpečností 
a kvalitou

Velkému zájmu návštěvníků z oblas-
ti výroby oken a dveří se těšila také 
speciální výstava „Úspěch s bezpeč-
ností a kvalitou“, kterou v rámci veletr-
hu FENSTERBAU FRONTALE mohli 
zhlédnout na stánku ift Rosenheim. Na 
praktických ukázkách zde byly prezento-
vány způsoby, jakými může být úspěšně 
navržena, implementována a zkoušena 
kvalita a bezpečnost stavebních prvků. 
Návštěvníci veletrhu se mohli seznámit 
s hlavními chybami a vadami, které se 
často dělají při montážích oken a dveří 
(zejména u rekonstrukcí), a které vedou 
ke stížnostem a reklamacím, nebo s mož-
nostmi zlepšení odolnosti proti vlou pání. 
Odborní pracovníci institutu formou reál-
ných ukázek rovněž předváděli nejnověj-
ší trendy a výsledky svých výzkumných 
projektů zaměřených především na otvo-
rové výplně, jejich funkčnost ve vztahu 
k požadavkům na bezpečnost, hygienu, 
komfort obsluhy, energetickou efektivitu 
a celkovou udržitelnost. Jedno z témat 
bylo např. zaměřeno na to, aby využívání 
stavebních prvků bylo pohodlnější a bez-
pečnější z hlediska obsluhy především 
pro starší lidi a osoby s hendikepem.
Konkrétním novinkám v oblasti oken 
a dveří se budeme věnovat v samostat-
ném článku v některém z příštích vydání 
Dřevařského magazínu.

CNC obráběcí centrum SCM Accord 50 FX s možností opracování až 50 cm vyso-
kých obrobků

Automatická NC nanášečka lepidla a narážečka kolíků pro rohové okenní spoje Weinig Unipin 200 může být při výrobě oken 
použita jako samostatný stroj nebo jako součást automatizované výrobní linky

DMC System je NC řízený „technologický kontejner“ se speciálními pracovními 
agregáty pro vytváření různých strukturálních povrchů
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Je na vině pěkné počasí, které bývá ob-
vykle příčinou nemalého odlivu Pražanů 
z města na víkendové chalupy? A nebo 
letos zrušený veletrh kancelářského ná-
bytku FOR OFFICE či pořadateli poně-
kud podceněná předveletržní reklama na 
webových stránkách FOR FURNITURE, 
které např. loni průběžně lákaly poten-
ciální návštěvníky na zde představené 
novinky přihlášených vystavovatelů? Tyto 
otázky si možná pokládali mnozí z letoš-
ních 557 účastníků výše zmíněného sou-
boru veletrhů, kteří i přes úbytek počtu 

(loni 585) obsadili všechny výstavní haly 
a část přilehlé volné plochy před vstupní 
halou I letňanského výstaviště o celkové 
výměře 31 500 m2. Mezi jejich expozi-
ce totiž zavítalo 28 538 návštěvníků, což 
bylo oproti loňským 34 384 návštěvníků 
pro většinu zklamáním. Zejména proto, 
že v mnohých expozicích bylo opravdu 
takříkajíc co vidět.

DESIGN SHAKER letos 
i z pohledu odborné poroty

A to především v rámci prodejní přehlíd-
ky českého a zahraničního interiérové-
ho designu, nábytku a doplňků DESIGN 
SHAKER, která tvoří propojení desig-
nérů, výrobců a jejich zákazníků. Tato 
přehlídka byla stejně jako loni rozdělena 

do tří sekcí. Sekce Big Deal představila 
na ploše téměř 1600 m2 výběr etablova-
ných českých výrobců i distributorů nej-
známějších zahraničních značek, a to jak 
v oblasti nábytku, tak i bytových doplň-
ků. Sekce Fresh space byla věnována 
dvacítce zástupců mladé generace de-
signérů, kteří ještě studují nebo čerstvě 
tvoří pod vlastními značkami. Poslední 
sekce Field office zajišťovala návštěvní-
kům užší kontakt s designéry a architekty 
některých známých architektonických 
studií, kteří v průběhu akce osobně pre-
zentovali svoji práci. V této části výstavy 
pak pozornosti nejednoho z návštěvníků 
neušel např. BIO NÁBYTEK z produkce 
společnosti JELÍNEK – výroba nábytku 
z Valašského Meziříčí, využívající bioak-
tivní sílu ze dřeva ZIRBE. Jeho mimořád-
ná vůně linoucí se z expozice evokova-
la v některých lidech nahlas vyřčenou 
otázku, jestli ten materiál není něčím zá-
měrně navoněný, načež se jim od jiných 
dostalo pro ně překvapivé odpovědi, že 
jde o skutečnou vůni povrchově neupra-
veného dřeva s blahodárnými účinky na 
lidský organismus. Skupinu návštěvníků 
rekrutující se z mladých lidí očekávajících 
potomka nebo rodin s předškolními či 
školními dětmi pak přitahovala společ-
ná expozice architektonického studia 
MOOZA Architecture z Prahy a výrobního 
družstva Dřevodílo Rousínov a zde pre-
zentovaný nábytkový systém s názvem 
Mooza dětem. Jedná se o nábytkovou 
stavebnici, vyráběnou ve třech materiá-
lových variantách (ze smrkové biodesky 
nebo z přírodního smrkového či lamino-

Jarní veletrhy o bydlení 
s mnoha novinkami, ale s málo návštěvníky

Na pražském výstavišti PVA EXPO v Letňanech proběhla ve dnech 17.–
20. 3. 2016 čtveřice veletrhů se zaměřením na bydlení, vybavení kan-
celáří, design a zahrady FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR GARDEN 
a BYDLENÍ – NOVÉ PROJEKTY, doplněná projektem na podporu novinek 
DESIGN SHAKER, propagujícím současný design. Z pohybu návštěv-

níků v jednotlivých halách bylo zjevné, že největší zájem příchozích patřil veletrhu FOR GARDEN 
v hale 1, která byla oproti ostatním stále plná lidí. Jako celek ale veletrhy zaznamenaly ve srovnání 
s loňským rokem o cca 17 % menší návštěvnost, což určitě nepotěšilo vystavovatele zúčastněných 
na FOR FURNTURE a DESIGN SHAKER, kteří si pro příchozí připravili nejednu zajímavou novinku.

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

Terčem pozornosti rodin s dětmi byl nábytkový systém Mooza dětem
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vaného multiplexu), jehož základní sada 
je složena z několika variabilních dílců, 
které lze navzájem kombinovat, používat 
ve více souvislostech a vytvářet tak různé 
druhy dětského nábytku (od dětské po-
stýlky s postranními poličkami a přebalo-
vacím pultem až po polohovací pracovní 
stůl pro školáka) a po přidání další sady 
také nábytku do studentských pokojů.
Výrobky prezentované na DESIGN 
SHAKERU tentokrát zaujaly i odbornou 
porotu v rámci soutěže GRAND PRIX 
2016, která již léta tradičně doprovází 
všechny ostatní jarní veletrhy. První ce-
nou ohodnotila originální solitérní sedací 
nábytek FURBÍK od firmy KOOULE.CZ 
Aleny Novotné za povýšení tělocvičné-
ho míče do podoby solitérního nábytku 
za „přijatelnou“ cenu (2321 Kč). Solitér 
má nosnost 600 kg a vyrábí se ve třech 
barevných provedeních (s vyměnitelným 
potahem) a pěti průměrech (45, 55, 65, 
75 a 85 cm) a je prodáván spolu s drá-
těným parkovacím stojánkem o výšce 
50 mm. Na druhé příčce se umístil sto-
jan na šperky MONOLITH společnosti 
Fain Wood za spojení funkce zrcadla 
a šperkovnice. Systém pro odkládání 
šperků je totiž umístěný na otočném 
mechanismu, díky kterému se šperky 
pouhým pootočením skryjí za zrcadlo. 
Třetí příčka patřila ostravské společ-
nosti FUGOTO a jejímu interiérovému 
doplňku EGGX (z lípového dřeva a oce-
lového drátu) za využití elementárního 
tvaru hravým způsobem za účelem vy-
tvoření dekorativního předmětu. Zde pak 
nelze nezmínit ještě společnost STAR 
INTERIER z Neratovic, která získala 
cenu TOP EXPO za nápaditou expozici 
nabourávající tradiční pojetí výstavních 
stánků a v neposlední řadě ani třetí cenu 
GRAND PRIX veletrhu FOR GARDEN. 
Získal ji první interiérový vermikomposter 
Urbalive společnosti Plastia s designem 
Jiřího Pelcla, který se stal jedním z náv-
štěvnických hitů speciální expozice III. 
ročníku projektu SCÉNA: Inspirace & 
Trendy 2016, jež byla součástí DESIGN 

SHAKER (viz samostatný článek na 
stranách 48–49).

FOR FURNITURE 
ve znamení funkčnosti

V GRAND PRIX 2016 veletrhu FOR 
FURNITURE získala první místo zdra-
votní matrace ORTOPEDI PLATINUM 
břeclavské společnosti LB BOHEMIA za 
variabilitu, která umožňuje proměňování 
ergonomických parametrů. Matrace je 
unikátní tím, že si každý uživatel může 
sám přizpůsobit její tuhost svým požadav-
kům díky vyměnitelným buňkám. Druhá 
příčka patřila společnosti MAYER CZ 
z Nového Jičína a jejím balančním sto-
ličkám ERCOLINO za originální přístup 
ke zdravému sezení. Tyto stoličky mají 
nestabilní do stran výkyvný podstavec 
s bezpečnou protiskluzovou úpravou. 
Jejich kostru tvoří 14 mm silná tvarovaná 
překližka s vrchní vrstvou buk nebo dub, 
která je opatřena čalouněným ergono-
micky tvarovaným sedákem z PU pěny 
nebo speciálním sedákem s výplní z ko-
kosových vláken a s potahem ze 100% 
střižné vlny. Vyrábí se v provedení Small, 
Medium a Big s pevnou výškou sezení 
36 cm, 46 cm a 56 cm nebo v prove-
dení Ready s nastavitelnou výškou se-
zení v rozmezí 52–76 cm. Třetí pozici 
obsadila společnost KAPLAN NÁBYTEK 
z Orliček u Jablonného nad Orlicí s jídel-
ním setem GATTA za konstrukční princip 

rozkládání stolu a jeho provedení s velmi 
tenkou deskou a luby. Stůl je vyráběný 
v bukové, dubové a ořechové variantě 
a součástí setu mohou být od letošního 
roku místo židlí i polokřesla (s kostrou 
z multiplexu a s pružícími područkami) 
doplněná lavicí, kterou podle výrobce 
oceňují hlavně rodiny s více dětmi.
Těmto a dalším do soutěže nomino-
vaným výrobkům, ale i řadě výrobkům 
nenominovaným, byl věnován nema-
lý zájem také ze strany návštěvníků. 
Pozornost mnohých přitahovala např. 
mobilní venkovní kuchyň pro zahradní 
párty z produkce akciové společnosti 
ARA – továrna na nábytek z Konárovic 
u Kolína. Je vyrobená z tzv. západní-
ho červeného cedru (zerav obrovský) 
s pracovní deskou z tzv. aljašského žlu-
tého cedru (cypřišek nutkajský), která 
může být osazena elektrickým nebo 
plynovým grilem s propanbutanovou 
lahví. Rozměry kuchyně v mobilním 
stavu činí 1880x988x1143 mm (délka 
x šířka x výška). Před vlastním použitím 
se její délka jednoduchým odklopením 
horních dílců do stran prodlouží na 
3764 mm, přičemž se současně také 
sníží na 960 mm. Spolu s touto kuchy-
ní zde mnozí z návštěvníků obdivovali 
ještě 720 cm dlouhý stůl pro venkovní 
posezení, jehož desku tvořila 70 mm 
silná neomítaná „cedrová“ fošna, ulože-
ná na třech 700 mm vysokých kozách 
tvořících podnož.

Balanční stoličky ERCOLINO s protiskluzovou úpravou podstavce a nastavitelnou výškou sezení u provedení Ready

TOP expozice společnosti STAR INTERIER
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Na ploche 35 tisíc m2 sa predstavilo 
465 vystavovateľov a spoluvystavovate-
ľov z 13 krajín. Rekordérom zahraničnej 
účasti bola Česká republika – 40 vysta-
vovateľov. Prezentujúce stavebné firmy 
i výrobcovia stavebných materiálov sa 
sústredili na optimalizovanie nákladov 
na bývanie s dôrazom používania prí-
rodných materiálov.

Prínos drevostavieb pri raste staveb-
ného trhu vyjadril viceprezident Zväzu 
spracovateľov dreva SR (ZSD SR) Ing. 
Ján Sitek: „Pred desaťročím bol podiel 
drevostavieb v SR iba 2 %, v roku 2008 
už 5 % zo skolaudovaných stavieb, dnes 
predstavuje 10–12 %, do roku 2025 to 
môže byť 30 %. Projektanti a architekti 
postupne znovu objavujú krásu a efek-
tívnosť úžasného materiálu – dreva. 
Pozitívne príklady vyzdvihuje spájanie 
síl, hľadanie spoločných podporných 
argumentov, prezentácia pred odbornou 
a laickou verejnosťou. Všetko v spojení 
s kvalitou remeselne zvládnutej výroby 

a montáže tvoria kroky, ktoré spolu s pri-
jatím nevyhnutných legislatívnych zmien 
iste naplnia potenciál drevostavieb v slo-
venskej individuálnej bytovej výstavbe.“

Spoločný stánok zvýraznil 
prednosti

Využívanie drevených konštrukcií dopl-
nených prírodnými komponentmi a apli-
káciou súčasných moderných techno-
lógií dokumentovala spoločná expozícia 
v časti B2 formou príťažlivého stánku 
č. 300, kde sa predstavilo 8 vystavova-
teľov:

Efektívnosť úžasného materiálu 
– dreva v stavbe

Trio stavebných prehliadok v rozpätí 50 dní v dvoch slovenských 
veľtrhových metropolách umožnilo dôkladne demonštrovať pripra-
venosť stavebných firiem splniť sny investorov o bývaní. Najväčším 
veľtrhom stavebníctva zostal 37. ročník CONECO 2016 na výsta-
visku Incheba EXPO Bratislava (6. – 9. apríla 2016), doplnený 26. 
ročníkom prehliadky RACIOENERGIA 2016. Celkový nomenklatúrny 
súhrn vytvorili 4 aktuálne prehliadky: Stavajte pasívne domy – dre-
vodomy na Slovensku, Podporme zatepľovanie rodinných domov, 
Stavebné otvory aktuálne, Zelená domácnostiam. 

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

Foto: autor

Najkrajšia expozícia – Atrium SKOcenené okno Mintal Energy VG
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Vysnívaný komfortný dom navrhova-
la projektová firma Zdravý dom, ktorý 
zodpovedne a rýchlo postaví Drevstav 
Slovakia. Štýl okien a žalúzií pre te-
pelnú pohodu a dostatok svetla dopl-
ní Makrowin. Kvalitné drevené prvky 
z certifikovaného dreva dodá Hasslacher 
Norica Timber. Všetky škáry dostatoč-
ne utesní Tremco illbruck. Útulné bý-
vanie v lete aj v zime umožní izolácia 
Thermoflock. Radosť z kvalitného býva-
nia vytvoria úsporné energetické techno-
lógie Bloomeco. Celý inteligentný dom 
môžu jeho obyvatelia riadiť technológiou 
TapHome cez aplikáciu v tablete alebo 
smartfóne.
Úplne na začiatku stavebného procesu 
musí byť TapHome. Predajca a poradca 
Pavel Malý zvýrazňuje: „Základ systému 
tvorí regulácia kúrenia cez telefón. Nedá 
sa to riešiť ako doplnok až po stavbe 
domu. Staviteľ sa pre inteligentné ovlá-
danie domu musí rozhodnúť už počas 
projektovania. Celú logistiku musíme 
vytvoriť rozvodom káblov, aby všetky im-
pulzy prenášali do všetkých miestností. 
Cez aplikáciu prijíma povely pre kúrenie 
samostatne do každej určenej miest-
nosti, nastavenie vetrania a chladenia, 
zosúladenie s fotovoltaikou, osvetlenie 
a intervalové zhasínanie svetla, ovláda-
nie žalúzií, zabezpečenie nedostupnosti 
lupičom a ďalšie detaily.“
Zabezpečenie nedostupnosti do bytu 
nežiaducim osobám umožňuje nový typ 
okna Makrowin Safe. Premiéru drevo-
-hliníkového okna s viacerými bezpeč-
nostnými prvkami sprevádzal výrazný 
záujem návštevníkov. Viaceré ukážky 
počas každého dňa demonštrovali, ako 

konštrukčný rám vrátane skla dokáže 
odolať hrubej sile narušiteľa. 

Ceny získali aj 
drevo-stavbárske expozície

 Okno MAKROWIN SAFE získalo Čest-
né uznanie Coneco 2016 pre vysta-
vovateľa a výrobcu Makrowin s.r.o. 
Detva. Rovnaké ocenenie dostal vý-
robca a vystavovateľ Rotho Blaas s.r.l. 
Cortaccia (Taliansko) za systémové 
riešenie X-RAD, ktoré tvorí detail spá-
jania drevených CLT panelov v stavbe 
na zvýšenie presnosti, zjednodušenia 
a urýchlenia montáže panelov viac-
podlažných budov. 

 Na veľtrhovej prehliadke udelili Zlatú 
plaketu Coneco 2016 aj za drevo-hliní-
kové okno Mintal Energy VG s využitím 
aplikácie vákuového zasklenia, výbor-
nými tepelnoizolačnými a akustickými 
vlastnosťami. Vystavovateľ a výrobca 
MINTAL s.r.o. Sielnica spĺňa s týmto 
typom okna kritériá noriem platných 
pre rok 2025.

 V súťaži Zlatý Leonardo 2016 o naj-
krajšiu expozíciu udelili 6 cien. Patrí 
aj expozícii Atrium SK s.r.o. Banská 
Bystrica. Stánok s propagáciou dre-
vostavieb a drevených stavebných 
konštrukcií navrhla Ing. arch. Simona 
Brezovanová.

Progresívne riešenia výroby drevených 
panelov a realizácie drevostavieb pred-
stavila desiatka slovenských drevo-sta-
vebných spoločností, členov ZSD SR. 
Ďalšie prezentácie v tejto sekcii mali do-
dávatelia materiálov, stolárskych firiem, 

výrobcov otvorových výplní a doplnkov 
z dreva. 

Salón drevostavieb 2016

Salón drevostavieb 2016 opäť predsta-
vil formou panelov zaujímavé riešenia 
40 realizovaných drevostavieb v roku 
2015 v SR, ČR a Rakúsku. Organizátor 
DOMESI Slovensko pripravil prednáško-
vé podujatie „Mozaika architektov dre-
vostavieb“. V samostatnom bloku (8. 4. 
2016) predstavilo projekty rodinných 
domov a zaujímavé verejné stavby päť 
architektov: Pavel Horák, Ivan Jarina, 
Björn Kierulf, Daniel Kubiš a Aleš Berec. 
V prednáškovom priestore sa každý deň 
uskutočnili odborné podujatia, spolu 50 
príspevkov, na samom začiatku odznel 
referát „Pasívne domy“.
Projekty zo súťaže „Stavba roka 2015“ 
tiež priblížili na paneloch. Všetkých 11 
nominácií vytvorilo mozaiku úspešných 
architektonických a stavebných diel. 
Hlavnú cenu získal multifunkčný kom-
plex City Arena Trnava.
 
Projekty a konštrukčné 
realizácie mladej generácie

Do odborného programu zaradili aj „1. 
Majstrovstvá Slovenska – BIM Challenge“ 
(8. 4. 2016) v rýchlosti projektovania štu-
dentov vysokých škôl pod hlavičkou BIM 
asociácie Slovensko a Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave. Prepojením vzdelávania 
s praxou boli 18. Majstrovstvá Slovenska 
žiakov SOŠ v strechárskych remeslách 
s medzinárodnou účasťou, prvenstvo 
patrí SOŠ technickej v Prešove.

Projekty zo Salónu drevostavieb 2016Inteligentné ovládanie domu TapHome
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Slovenský výrobca dostal licenciu na vy-
hotovenie drevených a drevohliníkových 
prvkov okna na ochranu proti vlámaniu 
podľa uvedenej nemeckej normy. Zhoda 
sa podľa normy týka okien, balkónových 
dverí a posuvných dverí. Tieto produkty 
sú vyrobené z dreva s variantom oplášťo-
vania hliníkovou lištou z exteriérovej stra-
ny. Riešenie je vhodné aj pre zabudova-
nie okna do nízkoenergetických a pa-
sívnych domov. Využitie pre drevostavby 
možno prispôsobiť povrchovou úpravou 
z vonkajšej strany.
Tento typ okien a balkónových dverí vy-
rábajú z lepených lamelových drevených 
profilov. Rohové spoje krídiel a rámov sú 
vytvorené čapovaním. Jednotlivé časti 
sú lepené konštrukčným lepidlom pre 
skupinu namáhania D4 podľa STN EN 
204. Styk rámu a krídla okna je tesnený 
v stredovej a vnútornej zóne tesniacimi 
profilmi AC (TPE) dodávateľa Deventer. 
Základné vyhotovenie s izolačným troj-
sklom dosahuje deklarované U

g = 0,6 – 
0,5 W (m2K). Okno dokončené transpa-
rentným lakom s ochrannou vrstvou proti 
slnečnému žiareniu má celoobvodové 
kovanie Siegenia.
MAKROWIN SAFE je prvým slovenským 
výrobkom certifikovaným v triede odol-
nosti RC1, RC2/RC2N s drevohliníko-
vou konštrukciou. Odoláva skúseným 
vlamačom s použitím klasického deš-
trukčného náradia (skrutkovač, páčidlo, 
klin). Vlamač nesmie pri tom robiť hluk, 
aby mohol dokončiť úspešný vstup do 
domu. Okno sa však nedá bez hluku 

Okno odolalo vlamačom viac ako 45 minút 
a aj tak ho nedokázali vylomiť

Okno MAKROWIN SAFE má zabudované bezpečnostné prvky v drevohliníkovom krídle s izolačným 
trojsklom. V licencii Siegenia Aubi KG okno vyrába Makrowin s.r.o. Detva. Certifikované je v triede 
odolnosti RC1, RC2/RC2N podľa normy DIN EN 1627: 2011-9. Bezpečnostná úprava okna nie je 
viditeľná. Nenarúša dizajn okna ani z interiéru, ani z exteriéru. Neplánovanej návšteve odolá pros-
tredníctvom 3-okruhového pripojenia na zabezpečovacie zariadenie.

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

Testovanie odolnosti okna MAKROWIN SAFE sa tešilo veľkej pozornosti návštevníkov

Drevohliníkové okno MAKROWIN SAFE bolo ocenené Čestným uznaním Coneco 2016
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vylomiť a rozbiť ani za pomoci špeciálneho náradia. Podľa 
uvedenej normy má certifikované okno triedy RC2 odolávať 
min. 3 minúty aktívneho vylamovania zlodejom, alebo max. 15 
minút aj s prestávkami. 
Okrem klasických skúšok výrobcu malo okno slovenskú pre-
miéru na veľtrhu CONECO 2016. Zaradili ho do expozície 
tak, že výrobca demonštroval jeho vylamovanie priamo pred 
očami návštevníkov. Viacnásobné predvádzanie rozbíjania 
okna s bežným zlodejským náradím za 45 minút sa nikomu 
nepodarilo – ani expertom výrobcu, ani „svalnáčom“, ani 
záujemcom z obecenstva.
Dôkazom je, že bezpečnostné okno s viacerými zabezpe-
čovacími prvkami vrátane kovania a spoľahlivej konštrukcie 
z dreva doplnenej hliníkovou lištou z exteriérovej strany sa 
oplatí! Ocenili to aj nomináciou do súťaže spoľahlivých pro-
duktov s pokrokovou výrobnou technológiou. Bezpečnostné 
okno výrobcu Makrowin získalo Čestné uznanie Coneco 
2016.

Aj napriek poskytnutému dostatočnému času na vylomenie 
drevohliníková konštrukcia okna odolala

Figuranti z obecenstva „pracovali“ pri prekonávaní okna so 
značným nasadením

http://www.bras.sk
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Právě zde to téměř před sto lety začalo. 
Meziválečná výstava vzniklá z nadše-
ní progresivních umělců v čele s Gio 
Pontim se za léta vyvinula v megalo-
manskou akci. Opustila původní pavilon 
Trienále a posléze i městské výstaviště, 
aby zakotvila v obřím areálu ve městečku 
Rho s vyvinutým dopravním i skladovým 
zázemím schopným přijmout statisí-
ce návštěvníků a tisíce vystavovatelů. 
Každý nábytkář se těší, co zase dubnové 
Miláno předvede a nechápe uštěpačné 
poznámky kolegů o výletě. Není to totiž 
žádný výlet, ale tvrdá práce. 
Výstavní areál ve Rho je koncipován jako 
řada dvojpavilonů poskládaných proti 
sobě na páteřní ose pojízdných chod-
níků. Ty jsou díky mírnému klimatu jen 
lehce zastřešeny, a tak může návštěvník 
při přechodu mezi halami aspoň trochu 
vnímat čas. To je užitečné, protože se 
zpravidla „zasekne“ hned v první hale. 
Na druhé straně může jen závidět těm, 
kteří v duchu italské „dolce vita“ zřej-

mě s časem nebojují a dopřejí si chvíli 
odpočinku v některé z četných restau-
rací, nebo piknikují přímo na trávníku. 
S prázdným žaludkem a bolavýma no-
hama se totiž trendy studují dost těžko.
Dvojhaly jsou jedno až dvojpodlažní se 
vstupem uprostřed čelní stěny. Chvíli 
trvá, než se člověk orientuje v ne zcela 
logickém označení a bohužel se občas 
musí vracet, čímž ztrácí cenný čas. Ten 
tu navíc ubíhá nějak moc rychle. Proto se 
vyplatí mít časový plán a určit si priority, 
protože v terénu nelze moc přemýšlet. 
Cesta za milánským nábytkem připomíná 
spíše maratón a vyhodnocení dojmů se 
dostaví až s jistým časovým odstupem při 
prohlížení obrázků pořízených mnohdy 
téměř s nasazením života. Mnohé expo-
zice jsou velmi tmavé, člověk se musí do-
slova „prokousávat“ davem a novinářské 
tašky a kufříky na kolečkách jsou nastra-
žené pasti se zákeřným cílem prodloužit 
milánský pobyt o pár dní v nemocnici.
Nejzajímavější exponáty jsou přirozeně 
obsypány lidmi, kteří zde nerušeně po-
sedávají a vyřizují důležité telefonáty, až 
se záběr uvolní, bezohledně před vás 
někdo předstoupí a výhled vám opět za-
blokuje. Ztratíte tak spoustu času. Pořídit 
obrázek kuchyně je naprosto vyloučeno, 
obzvlášť když se zde připravuje nějaká 
dobrota. Potřebujete nutně kvalitní foto-

dokumentaci, jenže tu dnes většinou 
nahrazuje odkaz na webové stránky. 
V terénu zpravidla nelze ověřit, do jaké 
míry jsou použitelné. 

Designové haly

Milánskou výstavu nábytku a doplňků 
zastřešuje název iSaloni. Pod něj spadá 
letos již 55. Salone internazionale del 
mobile zaměřený na nábytek do byto-
vých interiérů s členěním na klasiku, 
modernu a design, samostatná výstava 
kuchyňského a koupelnového nábytku 
a vyhledávanou součástí akce je i „sa-
telitní“ výstava studentských prací a mla-
dých designérských studií. Je jasné, že 
za dva dny výstavu člověk ani neprojde.
Každý si proto musí zorganizovat čas 
podle svých preferencí. Já jsem se pri-
márně soustředila na dvě „designové 
haly“, kde svoje inovace každoročně 
prezentují na velkorysé ploše skutečné 
vlajkové lodi italského designu (Cassina, 
Edra, Kartell, Driade, Moroso, Zanotta, 
Magis, Molteni, Lago atd...). I když je mů-
žete potkat v Kolíně nad Rýnem, zcela lo-
gicky maximální pozornost věnují scéno-
grafii na domácí scéně. Výsledkem jsou 
nablýskané expozice, které se vrývají do 
podvědomí působivými prvky rafinované-
ho aranžmá. Člověk se musí hlídat, aby 

Malá ochutnávka z Milána 2016

Každý nábytkář ví, kde má hledat evropské nábytkářské trendy: na výstavách. 
Navzdory tvrzení o narůstajícím prodeji nábytku přes internet nemůže nic nahradit 
osobní zážitek. Usednout na žhavou novinku, cítit vůni materiálu, vnímat měkkost 
usně… to vše podbarveno působivou scénografií, vždyť jsme v Miláně, městě módy 
a kolébce italského výstavnictví. 

Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně
Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Dřez s pohyblivým dnem umožňuje zvětšení pracovní plochy. 
Pohyb a spouštění vody se ovládá gestikulací

Prostorově velkorysé odpočivné zóny tvoří kontrast minima-
listickým řešením, E-XS Volage, Philippe Starck, f. Cassina
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včas odešel, i když mu velí rozum projít 
všechno.
Moje první kroky vedou do Kartellu. Už 
způsob jejich prezentace napovídá mno-
hé o letošních trendech. Loni byla celá 
expozice oděna do mramoru, letos byla 
pojata jako jakési “tržiště autorů“. Každý 
z externích designérů včetně Philippa 
Starcka měl k dispozici svůj „domeček“ 
s obřím portrétem. Součástí aranžmá 
byly komentáře autorů představených 
inovací. Výstavní prostor s převládajícími 
čistými barvami působil velmi optimistic-
ky až mírně kýčově. Autorem scénogra-
fie byl stejně jako loni Ferrucio Laviani, 
designér, který se specializuje na svítidla 
a s barvami je skutečně „jedna ruka“. 
Na rozdíl od Kartellu mne letos vůbec ne-
zaujala Edra, která v loňské scénografii 
předvedla „jen“ četné varianty svých ča-
louněných skladebných systémů zahale-
ných do nebezpečné temnoty. Světlem 
nehýřila ani expozice Zanotta, zato byla 
pojednána jako džungle s omračující 
zelení, do které byly osazeny inovace 
i „klasikové“ (produkty italských ikon, 
o jejichž výrobní práva se firmy doslova 
perou). Inovace firmy Moroso byly díky 
netradičnímu rukopisu Patricie Urquioly 
tradičně nekompromisně obsypány zej-
ména mladými návštěvníky, pod jejichž 
těly se nábytek zcela ztrácel.

Megatrendy a trendy

Vyhodnotit poznatky a pokusit se defi-
novat trendy nebylo ani letos jednodu-
ché. Rozhodně jsem nezaznamenala nic 
převratně nového a jasně formulovatel-
ného. Designové pavilony předvádějí 
většinou kusový nábytek, tedy sedací 
a stolový, případně menší úložné soli-
téry. Dominantní je plast, jednobarevné 
čalounění povrchů a useň, stále je vi-
dět mnoho typů kovových podnoží, ale 
u stolů a stolků také podnože ve tvaru 
válců, koulí a jiných rotačních útvarů. 
Tvarově lze konstatovat mnoho odkazů 
na 50. a 60. léta v podobě viditelných 
dřevěných koster. Jednoznačně nedo-
minuje žádná barva. Na textiliích byly 
barvy převážně čisté i lomené v celé 
paletě, dekor se v oblasti designového 
nábytku prakticky neuplatnil. Co se týče 
množství inovací, převažoval spíše rozvoj 
produktových řad. Jeden rok je v Evropě 
krátká doba pro zaznamenání nějakého 
významného posunu. 
Každopádně si dovolím tvrdit, že i Itálie 
žije pod vlivem megatrendu urbanizace. 
Svědčí o tom drobnější měřítko sedací-
ho odpočivného nábytku, malé dvojpo-
hovky, denní lehátka, variabilní nábytek. 

Studnice nápadů různých výsuvných 
lůžek, úložných prostorů a pracovních 
ploch dětského a mládežnického inte-
riéru je nevyčerpatelná a omračující. 
Hned několik firem předvedlo variabil-
ní uspořádání minimální bytové plochy 
s kuchyní ve skříni, alternativou dvojlůž-
ko/pohovka, jídelní/pracovní stůl s dál-
kovým ovládáním a dokonalým řešením 
detailů s využitím každého kousku místa. 
Protikladem objemově minimálního řeše-
ní je zhmotnění hesla kvalita – funkčnost 
– pohodlí převedeného do maximálního 
zabydlování nekonečných variant pros-
torově velkorysých řešení odpočivných 
i jídelních zón, kdy 6–8 osob není žádný 
problém. Čalouněný nábytek dokončen 
zcela převážně v uni-textilu nebo v usni 
bývá doplněn větším množstvím malých 
stolků, ale často i pracovní plochou, nebo 
úložným prostorem všude, kde to vůbec 
jde. Stále živým tématem zůstává sedací 
nábytek pro 1–2 osoby s větší mírou inti-
mity danou zvýšenou konstrukcí opěráku. 
V inovacích má svoje místo i technika. 
I když se předvedla dominantně v kuchy-
ních, proniká prostřednictvím demateria-
lizace designu i do jiných oblastí. Hudba 
už není vysílána z externího přístroje, ale 
hraje rovnou z křesla, televize nemusí 
stát na skříňce, ale je osazena rovnou do 
posuvných dveří skříně ložnice nebo do 
panelu úložného systému. Potřeba ne-
ustálého spojení se světem je uspokoje-
na USB vývody naprosto všude. Úložné 
systémy ovládly tmavé barvy, hnědá, še-
dohnědá, šedobéžová a béžovohnědá, 
bílá se zcela vytratila. Objemově je ale 
úložný nábytek stále na hranici minima-
lismu, jako kdyby lidé už neměli potře-
bu nic ukládat. Příkladem byla sestava 
od studia Pininfarina se zabudovaným 
monitorem a svítícími policemi sporné 
funkčnosti. Překvapivá bylo dost častá 
integrace pracovní desky do úložné ses-
tavy nebo dokonce do šatní skříně. Jako 
kdyby se už trh nasytil minikanceláří. 
Oblíbeným typicky italským doplňko-
vým materiálem je stále mramor. Kromě 
stolových desek často tvoří vodorovné 
plochy úložných systémů i odpočivného 
nábytku a najdeme ho i na podlaze a stě-
nách. V netradiční pozici se stále vysky-
tuje useň. Je zřejmě dosud nevytěženou 
problematikou. Uplatní se na plochách 
psacích stolů i na vodorovných odkláda-
cích plochách velkoryse řešených odpo-
čivných systémů. Dalším „materiálem“ 
je oheň. Plápolání je někdy jen „jako“ 
a dotváří zabydlenou atmosféru interiérů.
U lůžek pokračuje trend zvýšené lehací 
plochy založené na vrstvení pružinových 
matrací a také asymetrie zadního čela 

a možnost volby nočního stolku pro muže 
i ženu. Několik firem předvedlo levitující 
lůžko (primát má ale neoddiskutovatelně 
firma Lago, která na principu levitace za-
ložila celý výrobní program). Místo skříní 
se stále častěji vyskytují dokonalé šat-
ny, dalším krokem k dematerializaci bylo 
osazení LED TV přístroje přímo dovnitř 
posuvných dveří skříně (dosud se ploché 
monitory uchycovaly na přední plochu 
nebo se umísťovaly na otočné konzoly 
dovnitř úložného prostoru).
Maximální pozornosti se těšila expozi-
ce kuchyní a kuchyňské techniky. Já 
jsem ji mohla jen bleskově proletět. 
Zaznamenala jsem naprostou převahu 
dokončení v kameni či mramoru, dal-
ší rozšířenou variantou byla nerezová 
zařízení à la profesionální vývařovna. 
Výrazné barvy jako kdyby neexistovaly. 
Neušel mi pocit, že je zde méně zvyšova-
cích systémů, mobilita se vyskytuje pře-
vážně ve vodorovné rovině – překlápění, 
posouvání místo vysouvání. Příjemným 
překvapením byl dřez s posuvným dnem 
ovládaný gestikulací, což je zatím málo 
používané téma s velkou budoucností. 
Vedle USB vývodů se konečně objevují 
v pracovní desce místa pro bezkontaktní 
dobíjení přístrojů. V koupelnové expozici 
mou pozornost strhla toaletní mísa osá-
zená křišťály, zřejmě poslední místo, kam 
Swarowski dosud nepronikl.
Mezi 370 000 návštěvníky bylo často 
slyšet češtinu i slovenštinu. Některé 
školy do Milána dokonce vypravily au-
tobus plný studentů. Kromě dominující 
tuzemské produkce vystavují na salonu 
i zahraniční firmy, proto je jeho návštěva 
užitečná třeba i pro toho, kdo nemohl 
navštívit IMM v Kolíně nad Rýnem. Za 
všechny bych jmenovala dynamickou 
brazilskou firmu AlotofBrazil, která má 
ve svém sortimentu vedle nábytku od 
Alessandra Mendiniho i židli Filcka od 
Bořka Šípka. Dojalo mne, s jakou lítostí 
přijali jeho odchod… Abych ale nekon-
čila smutně, tak na rozdíl od Kolína, kde 
výstavní areál hlídala komanda se psy, 
působilo Miláno noblesně a mírumilov-
ně. Kéž by tomu tak bylo i nadále, i když 
si stejně jako každý rok slibuji, že už sem 
na dva dny nikdy nepojedu!

Rozsáhlou obrazovou přílohu 
z milánského veletrhu najdete 

v příloze tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY



DM 5/201664

odborné téma

Na úvod něco málo 
oborových informací

Program slavnostního vyhlášení vítězů 
ankety Dřevěná stavba roku 2016 (DSR), 
na které z celé republiky připutovali ne-
jen všichni tvůrci oceněných děl, ale 
také řada významných partnerů Nadace 
z lesnicko-dřevařského prostředí a státní 
správy, začal ve 13:00 hodin symbolic-
ky půlhodinovou prohlídkou poutního 
kostela Jména Panny Marie ve Křtinách, 
komentovanou místním farářem Mons. 
Janem Peňázem. Vlastní vyhlašovací ce-
remoniál, kterým účastníky po celé čtvr-
teční odpoledne slovně provázeli členo-
vé nadačního týmu Ing. Lenka Trandová 
a Bc. Michal Peš, začal od 14:00 hodin 
informačním blokem složeným ze čtyř 
přednášek. V první z nich na téma „Lesy 
v současnosti a v budoucnosti“ se ře-
ditel ÚHÚL Brandýs nad Labem Ing. 
Jaromír Vašíček zamýšlel nad vztahem 
lesů a společnosti do budoucna. S dal-
ší přednáškou „Developerské projekty 
– příležitost rozvoje dřevostaveb“ vy-
stoupil Ing. František Příkaský, jednatel 
společnosti RD Rýmařov, která se kromě 
domácího trhu stále úspěšněji prosazuje 
i v Rakousku, kde v loňském roce získala 
prestižní cenu Wienwood za bytové síd-
liště ve Vídni. Tímto směrem chce firma 
pokračovat i v letošním roce, kdy plánuje 
kromě komplexní dodávky 460 domů na 
český trh zhotovit dalších 160 domů do-
dávaných v dílech rakouské stavební fir-

mě HANLO. Poté následovala přednáš-
ka „Všechno špatné je pro něco dobré“ 
v podání ředitele Nadace dřevo pro život 
Ing. Stanislava Poláka, který netradič-
ní formou představil účastníkům různé 
nadační aktivity. Informační blok pak 
uzavřel náměstek ministra zemědělství 
Mgr. Patrik Mlynář přednáškou „Aktivní 
role ministerstva zemědělství při podpoře 
zpracování a spotřeby dřeva v ČR“, v níž 
představil strategii MZe na podporu kon-
kurenceschopnosti lesního hospodářství 
a na něj navazujících zpracovatelských 
odvětví v období do roku 2030. Jejími 
hlavními cíli je snížit vývoz surového dříví 
ze současných 6,9 mil. m3 na 3 mil. m3 
a zvýšit domácí spotřebu dřeva o 30 %.

Rozhodovala veřejnost 
a mezinárodní porota 

Úderem 16:00 pak začala nejočekáva-
nější část programu – vyhlášení vítězů 
ankety, při němž bylo oceněno celkem 
12 soutěžních děl (z celkem 88 přihlá-
šených) v osmi kategoriích:

 Realizovaná dřevěná hřiště – malá
 Realizovaná dřevěná hřiště – velká
 Návrhy dřevěných konstrukcí
 Realizované dřevěné konstrukce
 Návrhy moderních dřevostaveb
 Realizované moderní dřevostavby
 Realizované roubenky a sruby
 Realizované interiéry.

V kategoriích Dřevěných hřišť totiž hla-
sovala pouze laická veřejnost, od které 
se soutěžním dílům letos dostalo re-
kordních 45 357 hlasů. U dvou děl se 
pak laická veřejnost shodla s odbornou 
porotou, která v případě „Návrhů“ pra-
covala ve složení Doc. Dr. Ing. Zdeňka 
Havířová (MENDELU Brno), Prof. Ing. 

Josef Chybík, CSc. (VUT Brno) a Doc. 
Ing. Jaroslav Sandanus, Ph.D. (STU 
Bratislava). Kategorie „Realizací“ pak 
hodnotili Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. 
(ČVUT Praha), Ing. Petr Červený (SPŠ 
a VOŠ Volyně), Ing. Dalibor Houdek, 
Ph.D. (VDC FP Innovations Edmonton, 
Kanada) a Ing. Arch. Jan Melichar (Obec 
architektů ČR). O vítězných interiérech 
po odborné stránce rozhodli Ing. arch. 
Vladimír Gleich (ČVÚT Praha), Ing. arch. 
Boris Hála, Ph.D. (MENDELU Brno) 
a Arch. urb. Ingrid V. Lermen (Insidecor 
Praha).
Všichni jimi a veřejností určení vítězové 
si odnesli unikátní diplom z dubového 
dřeva a poukaz na 10 tis. Kč. Tato částka 
podle vedoucí projektu DSR Ing. Petry 
Pacákové slouží na podporu činnosti 
daného soutěžícího a u dřevěných hřišť 
mají soutěžící milou povinnost ji použít na 
zorganizování dětského dne na vítězném 
hřišti.

Kdo a za co byl oceněn?

Výše uvedenou povinnost si letos v ka-
tegorii Malých dětských hřišť bude moci 
splnit město Rosice u Brna. A to za loni 
zprovozněné tzv. Kamínkové hřiště, 
zhotovené z akátového dřeva za účelem 
podpory environmentální výchovy dětí 
MŠ prostřednictvím specificky koncipo-
vaného hřiště v přírodním stylu. V katego-
rii velkých hřišť bude dětský den pořádat 
společnost Tomovy parky z Radvánovic 
u Turnova za Repliku hradu Trosky, 
zbudovanou v tamním přírodním zábav-
ním dětském areálu Šťastná země. Jde 
o největší napodobeninu skutečného 
hradu v ČR, který zároveň splňuje pa-
rametry dětského hřiště.

Dřevěné stavby roku 2016 získaly 
rekordních více jak 45 tisíc hlasů

Ve čtvrtek 17. března 2016 byly zveřejněny výsledky soutěžní ankety Dřevěná stavba roku 2016, 
pořádané Nadací dřevo pro život pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR a předsedy Svazu měst a obcí. Slavnostní vyhlášení vítězů ankety, do které bylo 
přihlášeno 88 děl v 8 soutěžních kategoriích a jimž veřejnost tentokrát poslala rekordních 45 357 
hlasů, proběhlo v prostorách kongresového sálu zámku ve Křtinách u Brna pod záštitou rektora 
Mendelovy univerzity v Brně Prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. 

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv Nadace dřevo pro život
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V kategorii Návrhy dřevěných konstruk-
cí se vítězem veřejného hlasování stala 
Rozhledna Enimuka s altánem, na-
vržená Radkem Havránkem z Drobovic 
u Čáslavi ve tvaru obráceného komo-
lého kuželu. Hlavní nosnou konstrukci 
rozhledny tvoří ocelový sloup (o průměru 
400 mm), který je po obvodu opláště-
ný pomocí dřevěných délkově nasta-
vovaných profilů 100x400 mm, které 
se od středu směrem nahoru rozšiřují. 
Odbornou porotu pak nejvíce zaujal 
návrh konstrukce barokního krovu pro 
zastřešení Schönkirchovského pa-
láce v Praze. Vytvořila jej společnost 
SEMACZ z Větrov na Táborsku jako 
podklad pro výrobu a montáž tesařských 
konstrukcí nových krovů východního 
a jižního křídla zmíněného objektu.
V kategorii Realizované dřevěné kon-
strukce odborná porota i hlasující veřej-
nost jednoznačně určili za vítěze loni 

dokončenou stavbu společnosti TAROS 
NOVA z Rožnova pod Radhoštěm s ná-
zvem Stezka v oblacích (viz str. 24–
27), zbudovanou v podhůří Jeseníků 
na Dolní Moravě v nadmořské výšce 
1116 metrů n.m. Jde o stavbu u nás 
i ve střední Evropě zatím nevídané vy-
hlídkové stezky, využitelné i mladými 
rodinami s malými dětmi v kočárcích, 
či vozíčkáři. Vypíná se do výšky 58,5 m 
nad okolním terénem a po cestě vzhůru 
je nutné překonat vzdálenost 750 m 
a převýšení 38 m.
K další shodě v rámci ocenění došlo také 
v kategorii Realizovaných moderních 
dřevostaveb, kde cenu veřejnosti i od-
borné poroty získala Administrativní 
budova Krajského ředitelství 
Lesů ČR v Českých Budějovicích – 
Dobré Vodě, jejímž investorem je státní 
podnik Lesy ČR. Jedná se o částečně 
podsklepenou stavbu s dvěma nadzem-

ními podlažími, jejíž hmotové řešení vy-
chází z klasického nízkoenergetického 
konceptu (jednoduchý, minimálně čle-
nitý tvar – kvádr), která vznikla podle 
projektu zhotoveného pražskou spo-
lečností BREAK POINT ve spolupráci 
s ARCHCON atelier s.r.o. Ing. Ireny 
Truhlářové, pro kterou je to další oce-
nění v řadě.
V kategorii Návrhy moderních dřevosta-
veb byla podobně jako v předchozích 
dvou ročnících DSR oceněna dvě sou-
těžní díla, jejichž autoři dosáhli předních 
umístění také ve druhé z Nadací pořá-
dané soutěži Stavby s vůní dřeva, urče-
né pro začínající odborníky (architekty 
a projektanty) z řad studentů odborných 
VŠ a VOŠ (viz DM 11 a 12/2015). 
Z tehdy představené čtveřice si cenu 
veřejnosti ze Křtin odvezl Ing. Miloš 
Pavelek z Prahy – Kunratic za návrh 
Dřevostavby turistické útulny s té- 

Vítězné malé dětské hřiště – Kamínkové hřiště pro MŠ v Rosicích 
u Brna

Velké dětské hřiště – Replika hradu Trosky v přírodním zábav-
ním dětském areálu Šťastná země v Radvánovicích u Turnova

Rovněž dvěma cenami ověnčená administrativní budova Krajského ředitelství 
Lesů ČR České Budějovice – Dobrá Voda

Veřejností i odbornou porotou oceněná 
Stezka v oblacích na Dolní Moravě
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měř nulovou potřebou energie – 
Píšťalka, určené pro využití v CHKO 
Šumava a cenu odborné poroty zís-
kala Ing. arch. Sandra Schwarzová za 
Pavilon slonů pro pražskou zoologic-
kou zahradu.
V kategorii Realizované roubenky 
a sruby zvítězila u veřejnosti Imitace 
roubenky na Vysočině z produkce 
Jakuba Šimerdy z Pardubic, v níž se 
snoubí tradiční prvky lidové architektu-
ry na venkově s požadavky současné-
ho moderního bydlení a která je svým 
vzhledem situována do období let 1780 
– 1820. Odborná porota dala své hlasy 
Rodinnému domu HONKA v Rokytnici 
nad Jizerou, který stavěla pražská spo-
lečnost FINNY.
V poslední oceňované kategorii Reali-
zované interiéry se veřejnosti nejvíce líbil 
soukromý interiér Srubu v Beskydech 
z produkce společnosti Sruby Pacák 
z Frýdku–Místku, zatímco odborná po-
rota se přiklonila na stranu veřejného 
interiéru PACAK Architecture jedné 
z restaurací Eurest na Slovensku, navr-
žený a zrealizovaný brněnskou společ-
ností Ing. arch. Radima Pacaka.

Na závěr tradiční koncert

V samotném závěru slavnostního pře-
dávání cen organizátoři ještě představili 
nový katalog DSR 2016, který tentokrát 
obsahuje vedle všech 88 soutěžních děl 
také přehlednou galerii všech vítězů mi-
nulých ročníků DSR, kteří v rámci pátého 
jubilejního ročníku DSR 2015 soutěžili 
mezi sebou ve veřejném hlasování o titul 
„Vítěz vítězů ve své kategorii“. Po krátké 
přestávce se pak účastníci stejně jako 
na začátku přemístili do poutního kostela 
Panny Marie Křtinské. Zde je čekal asi 
třicetiminutový varhanní koncert duchov-
ní hudby v podání absolventů Hudební 
fakulty Janáčkovy akademie múzic-
kých umění v Brně sopranistky Terezy 
Maličkáyové a barytonisty Jiřího Ullricha 
za varhanního doprovodu Šárky Králové. 
Poté se účastníci vyhlášení přesunuli na 
společenský raut, kde zhodnotili své doj-
my z tohoto ročníku.

Další oceněné návrhy 
a realizace dřevostaveb 

obsahuje příloha pdf verze 
tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci ODBORNÉ TÉMA

Rodinný dům HONKA Rokytnice nad Jizerou

Interiér Srubu Beskydy

Imitace roubenky na Vysočině
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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.

Kritická situace ve stavebních a nábytkářských profesích
Uverejnené: utorok, 26. apríl 2016
Počet kvalifikovaných řemeslníků klesá, zvláště ve stavebnictví začíná být situace neudržitelná. 
Počet vyučených zedníků a podlahářů klesnul za posledních deseti let o 40 %, instalatérů a tope-
nářů o 30 % a pokrývačů dokonce o 70 %. Stejný trend je i v profesích nábytkářských. Zatímco 
truhlářů je polovina, pokles u čalouníků je téměř o řád.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Vybudujú logistické centrum na zásobovanie slovenských predajní s nábytkom
Uverejnené: utorok, 26. apríl 2016
Mestskí poslanci v Trenčíne schválili predaj pozemku, na ktorom postavia logistickú prevádzku 
v trenčianskej priemyselnej zóne. Vybudujú tu nový areál pre zásobovanie predajní ASKO v SR.

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

Tenká podnoží, křesla místo pohovek. Veletrh ukázal, co bude hitem
Uverejnené: pondelok, 25. apríl 2016
Může jediný veletrh nábytku změnit trendy v bydlení? Ne, ale ovlivnit ano. Zejména pokud jde už 
o 55. ročník veletrhu Salone del Mobile v Miláně. Na jeho novinky totiž reagují nejen architekti či 
designová studia, ale i levné řetězce s nábytkem.

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

Známe výsledky soutěže Grand Prix Mobitex 2016
Uverejnené: piatok, 22. apríl 2016
Talentovaní studenti i zkušení designéři si ve čtvrtek 21.4. odnesli z veletrhu Mobitex ocenění za 
svou práci. Odborná porota udělila ocenění v rámci soutěže Grand Prix Mobitex v obou sekcích, 
tj. jak vystavovatel, tak i student. 

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

Trendy, které u nových kuchyní nepřehlédnete
Uverejnené: štvrtok, 21. apríl 2016
Dubnový veletrh kuchyní Eurocucina v Miláně si letos pro zájemce přichystal několik jasných od-
povědí, zejména jak si hlavně italští výrobci představují kuchyně současnosti. Nechte se inspirovat.

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

Drevostavba roka 2015 – obe hlasovania laikov majú rovnakého víťaza
Uverejnené: pondelok, 18. apríl 2016
Do 5. ročníka súťaže „Drevostavba roka 2015“ nominoval Zväz spracovateľov dreva SR 14 drevosta-
vieb ukončených v roku 2015. Internetové hlasovanie laikov trvalo do 9. apríla 2016. Oboch hla-
sovaní sa zúčastnilo spolu 5871 účastníkov. Prostredníctvom internetu hlasovalo 1136 účastníkov.

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

Skupina podniků Hettich zaznamenala v roce 2015 plusový obrat 4,5 procenta
Uverejnené: piatok, 15. apríl 2016
Skupina podniků Hettich s hlavním sídlem v Kirchlengernu dosáhla v roce 2015 obratu 880 mil. 
eur. To je meziroční nárůst o 4,5 %.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis
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NIL 2

Pod touto tajemnou zkratkou postupně zveřejňuje Ústav pro hos-
podářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem výsledky druhé 
etapy Národní inventarizace lesů (NIL), jejíž údaje vzbuzují naděje, 
vyvolávají spekulace a otevírají otázky další. Pro zpracovatele dříví 
je zásadní, zda se výše a struktura dodávek surového dříví změní 
oproti dosud zveřejněným předpokladům.

Autor: Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
Kontakt: simanov@email.cz
Foto: archiv DM, Graf: autorOdkud pocházejí údaje 

o lesích?

V současnosti pocházejí údaje o lesích 
ze tří zdrojů: Zelených zpráv Ministerstva 
zemědělství, Národních inventarizací 
lesů Ústavu pro hospodářskou úpravu 
lesů a Inventarizací krajiny CzechTerra, 
Ústavu pro výzkum lesních ekosysté-
mů, s.r.o., Jílové u Prahy (IFER). Údaje 
Zelených zpráv vycházejí ze souhrnného 
lesního hospodářského plánu, což jsou 
zjednodušeně řečeno sečtené všech-
ny lesní hospodářské plány z území 
ČR, a protože se stát při transformaci 
lesního hospodářství vzdal monopolu na 
zařízení lesů, nejsou tyto údaje přesné. 
Inventarizace lesů i krajiny zjišťují data na 
síti bodů a údaje na výměru státu dopo-
čítávají, proto se jejich výsledky označují 
jako statistický odhad. Srovnávat údaje 
z uvedených zdrojů vlastně ani nelze, 

protože Zelené zprávy považují za les 
jen pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(PUPFL), zatímco inventarizace zjišťují 
výměru všech lesů. Protože se definice 
lesa v po sobě jdoucích inventarizacích 
změnila, je obtížné srovnávat i výsledky 
inventarizací navzájem. Zelené zprávy 
jsou každoroční, NIL 1 proběhla v letech 
2001–04, NIL 2 v letech 2010–15, první 
cyklus CzechTerra v letech 2008/2009 
a 2. cyklus v letech 2014/2015.

Výměra lesů

Srovnání výměr ploch se stromovou ve-
getací (inventarizace zahrnují nejen les 
jako takový, ale i remízky, větrolamy, bře-
hové porosty a vegetační pásy) je optimis-
tické a potvrzuje, že mimo lesy existuje 
významná výměra ploch se stromy, které 
mohou být (za určitých legislativních pod-
mínek) zdrojem dříví. Tento zdroj ale má 

jiné dřeviny a jinou kvalitu dříví než lesy. 
Je též pravděpodobné, že část rozdílu 
mezi Zelenou zprávou a inventarizacemi 
bude v nesouladu mezi kulturou evidova-
nou v katastru nemovitostí a skutečností.

Zásoby dříví

Vzhledem k tomu, že Zelené zprávy 
uvádějí dlouhodobou stagnaci zásob 
dříví v lesích, je údaj o výši zásob dříví 
obou inventarizací optimistický. Protože 
je větší část rozdílu zásob v porostech 
mimo les, bude pro zpracovatele dříví 
rozhodující druhová skladba zásoby. 

Druhová skladba 

Vývoj druhové skladby lesů je z pohle-
du zpracovatelů dříví neakceptovatelný. 
Dlouhodobá spotřeba listnaté kulatiny je 
v ČR 5,2 % spotřeby kulatiny jehlična-
té, spotřeba listnaté vlákniny je 13,9 % 
vlákniny jehličnaté a spotřeba listnatého 
řeziva (včetně mimoevropských dřevin) 
činí 16,8 % řeziva jehličnatého. Od roku 
1950 byla (podle Zelené zprávy) výměra 
smrkových porostů snížena o 9,3 % 
a borových o 4,7 % při nárůstu zastou-
pení dubu a buku o 3,5 % a ostatních 
listnáčů o 4,0 %. Výsledky inventarizace 
Czech Terra 2015 jsou ale ještě nepřízni-
vější. Proti Zelené zprávě je zastoupení 
smrku nižší o 8,1 % a borovice o 6,7 % 
při vyšším zastoupení listnatých dřevin 
o 14,4 %, přičemž jen z části se zvýšilo 
zastoupení žádaných dřevin (javory, ja-
san, olše), ale především se zvýšil podíl 
dřevin komerčně opomíjených. Nahradit 

Rok Zdroj
Výměra Rozdíl

ha ha %

2014 Zelená zpráva 2 666 376 0 0

2015 NIL 2 2 904 200 + 237 824 + 8,9

2015 Inventarizace krajiny CzechTerra 2 806 652 + 140 276 + 5,3

Tabulka 1: Výměra lesů v ČR v roce 2014

Rok Zdroj
Zásoba 
celková

Rozdíl
Zásoba 
na 1 ha

Rozdíl

v mil. m3 v mil. m3 v % m3 v m3 v %

2014 Zelená zpráva 689,0 0 0 258,4 0 0

2015 NIL 2 888,7 +199,7 +29,0 317,4 +59,0 +22,8

2015 CzechTerra 2015 917,0 +228,0 +33,1 329,0 +70,6 +27,3

Tabulka 2: Zásoby dříví v ČR v roce 2014
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dodávky dříví jehličnatého dodávkami 
dříví listnatého nelze, proto lze konstato-
vat, že se druhová skladba lesů stala pro 
zpracovatele dřeva krajně nepříznivou 
a inventarizace Czech Terra signalizuje, 
že nedostatek smrkového dříví bude vý-
raznější, než se podle Zelených zpráv 
dosud předpokládá.

Dá se očekávat zvýšení těžeb? 

Na základě údajů souhrnného lesního 
hospodářského plánu se předpokládá, 
že v následujících třiceti letech klesnou 

těžby pod 14 mil. m3, což je snížení o 1,7 
mil. m3 oproti současnosti, ale těžby je-
hličnaté klesnou o 2,1 mil. m3, zatímco 
těžby listnaté vzrostou o 0,6 mil. m3. 
Inventarizací NIL 2 byly zjištěny zásoby 
dříví o 29 % vyšší než podle souhrnné-
ho lesního hospodářského plánu, což 
by ryze teoreticky mohlo zvýšení těžeb 
umožnit. Ale bylo také zjištěno, že v le-
tech 2005–15 byla průměrná těžba 
z 1 ha 7,29 m3 (6,23 m3 dříví jehlič-
natého + 1,05 m3 listnatého), zatímco 
vykázaná těžba byla 6,06 m3, což je 
rozdíl 1,23 m3 na 1 ha, jinak řečeno, 

bylo vytěženo o 20,3 % dříví více, než 
bylo podle výkaznictví dodáno. Z celkové 
těžby 161,383 mil. m3 za 10 let je to ne-
uvěřitelných 32,761 mil. m3, což je více 
než dvojnásobek průměrné roční těžby. 
Toto zjištění může vyvolat konspirační 
teorií „kolik dříví se vytunelovalo“, ale 
skutečnost je prostší (což ovšem nezna-
mená, že se žádné neevidované dříví 
z lesů neodvezlo). Příčinou může být 
způsob vykazování těžby, protože „sta-
tistická těžba“ se přepočítává na výměru 
lesů podle údajů vybraných responden-
tů. Výkaznictví se tak blíží „statistické  
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1950 60,0 2,9 21,2 1,5 0,2 3,6 4,5 ? 4,4 85,8 12,5

Zelená zpráva 2014 50,7 1,1 16,5 3,9 0,3 7,1 8,0 2,8 8,4 72,5 26,3

Rozdíl 2014 minus 1950 -9,3 -1,8 -4,7 +2,4 +0,1 +3,5 +3,5 +0,2 +4,0 -13,3 +13,8

NIL 2 zatím nezveřejněno

Czech Terra 2015 42,6 1,3 9,8 4,2 1,1 7,8 9,1 4,9 18,9 59,0 40,7

Czech Terra 2015 minus Zelená zpráva -8,1 +0,2 -6,7 +0,3 +0,8 +0,7 +1,1 +2,1 +10,5 -13,5 +14,4

Tabulka 3: Vývoj druhové skladby a její srovnání k roku 2014 podle různých zdrojů

Habr Javory Jasan Jilm Lípy Jeřáb Topoly Vrby Olše Ostatní Ostatní listnaté

Plošné zastoupení v %

2,8 3,6 2,5 0,3 2,2 1,7 1,2 1,0 1,4 2,2 18,9

Tabulka 4: Podrobnější členění ostatních listnatých dřevin podle Czech Terra 2015
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Graf 1: Těžby dříví v ČR – skutečnost a předpoklad podle údajů Zelených zpráv
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přejímce“, která má ze své podstaty ne-
přesnosti. Největší rozdíl je ale působen 
metodikou, podle které se vykázaná 
výše těžby dříví rovná dodávkám, což 
má původ z doby před transformací, 
kdy byly způsoby měření dříví u výrobce 
a odběratele stejné a obě strany se děli-
ly o manipulační ztráty zaokrouhlováním 
tloušťek dříví nahoru a dolů. V současné 
době je nastaven systém, ve kterém jdou 
všechny objemové rozdíly k tíži dodava-
tele (nadměrky, zaokrouhlování tloušťek 
na celé centimetry dolů) a za přesné se 
berou hodnoty zjištěné u odběratele na 
měřicích rámech a přejímkou rovnaného 
dříví metodou atro či lutro. Oproti přejím-
ce dříví v lese s měřením délek pásmem 
a tloušťek průměrkou tak dochází ke 
značným rozdílům v evidovaném objemu 
dříví. Tyto rozdíly jsou administrativní či fik-
tivní, protože samo dříví se nijak nemění. 

Mimo těchto administrativních rozdílů 
dochází v průběhu výroby surového 
dříví od kácení až po dodávku ke sku-
tečným ztrátám objemu dříví (odřené, 
zlomené a zapomenuté kusy). Tyto ztrá-
ty byly běžné i v předchozím systému, 
ale protože tehdy byly možnosti zcizení 
dříví velmi omezené, odepisovaly se při 
inventurách dříví tyto rozdíly vcelku bez 
problémů do ztrát. 
Praktická zkušenost lesnicky hospodaří-
cích subjektů je taková, že po přejím-
ce dříví lesnickými metodami není při 
změření dříví na měřicím rámu pilnice 
dosaženo shodného výsledku, ale je to 
o 5–10 % méně. Za tyto rozdíly „může“ 
Huberův vzorec, krácení surových kme-
nů, rozdílná sbíhavost kmenů, ztráty 
z odkorňování, vysychání, přetřídění 
rovnaného dříví s použitím jiného pře-
vodního čísla, nadměrky, zaokrouhlení 

tloušťek na celé centimetry dolů a ztráty 
příčným řezem. Pokud by se na jediné 
dodávce „sešly“ všechny tyto nepřízni-
vé faktory, mohl by ryze teoreticky po-
díl fiktivních objemových ztrát překročit 
i 20 %. 
Z tohoto odbočení do teorie měření dříví 
vyplývá, že rozdíl mezi zjištěními NIL 2 
a výkaznictvím nemusí nutně odhalovat 
„velký tunel“, ale dokumentuje, že na 
určitou výši dodávek dříví musí být vytě-
ženo „o dost“ dříví více. Jinak řečeno lze 
z této vysvětlivky usoudit, že výše těžeb 
se sice proti předpokladu zvýší, ale do-
dávky dříví nikoliv, protože se bude mu-
set administrativně řešit objemový rozdíl 
mezi vytěženým a dodaným dřívím.

Co se ještě zjistilo?

Snižování těžeb a podílu jehličnatého 
dříví je provázeno zhoršováním kvality 
dříví (hniloba, velké suky, nepravé jádro) 
a vyšším podílem kalamitních těžeb, jako 
důsledků stárnutí porostů. Zastoupení 
mladých mýtních porostů je podnormál-
ní a největší objemové přírůsty jsou v nej-
mladších porostech, tj. v tenkém dříví.

Quo vadis, lesnictví?

Inventarizace lesů NIL 2 poskytla jiný 
pohled na lesy v ČR než Zelené zprávy, 
a ten je natolik nový, že si určitě vynu-
tí podrobnější hodnocení výsledků na 
úrovni resortu, možná i vlády a rozhod-
ně by měl vyvolat změny ve výkaznictví 
a státní lesnické politice. Pro zpracova-
tele dříví ale výsledky NIL 2 neznamenají 
žádné výrazné zlepšení. Mýtní těžby je 
možné umístit převážně jen do přestár-
lých porostů s horší kvalitou dříví; mýt-
ní těžby v mladších mýtních porostech 
bude nutné odložit, aby objem mýtních 
těžeb v následujících letech skokem 
neklesl; zdánlivě příznivý vývoj zásob 
bude muset doznat určité korekce při ře-
šení disproporce mezi těžbami a dodáv-
kami; naděje na udržení výše dodávek 
smrkové kulatiny není reálná; a těžby se 
pravděpodobně výrazně nezvýší, a když, 
tak jen v sortimentech a dřevinách, které 
skončí jako energetické dříví. 
Všechny tyto problémy umí hospodářská 
úprava lesů řešit, či alespoň zmírnit, ale 
muselo by to být předmětem státní les-
nické politiky, což není. Proto znovu 
důrazně apeluji na zpracovatele dříví 
a Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
aby si vynutili vstup do diskuse, která by 
zvrátila dosavadní politiku Ministerstva 
zemědělství – potlačování produkční 
funkce lesů.
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pozvánka, informácie zsd sr

Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 FOR INDUSTRY 10. – 13. 5.
 Mezinárodní veletrh strojírenských technologií. Souběžné výstavy: 

FOR ENERGO – mezinárodní veletrh výroby, rozvodu a užití ener-
gie, FOR LOGISTIC – mezinárodní veletrh logistiky, skladování 
a manipulace, FOR 3D – veletrh 3D technologií, FOR TRANSPORT 
– mezinárodní dopravní veletrh, FOR INFOSYS – veletrh informač-
ních systémů pro průmysl, REKLAMA POLYGRAF 2016 – mezi-
národní veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů (10. – 12. 5.) • 
Praha – PVA EXPO Letňany • ABF, a.s., www.forindustry.cz

 DŮM A ZAHRADA Liberec 12. – 15. 5.
 Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na interiéry a exteriéry 

obydlí a potřeby pro zahrádkáře • Liberec – výstaviště • Diamant 
Expo, spol. s r.o., www.diamantexpo.cz

 HOBBY 18. – 22. 5.
 Výstava nářadí a zařízení pro hobby a zahradu, stavebnictví, vytápění, 

klimatizace, zařízení a vybavení bytu, domu, potřeb pro domácnost, 
hraček, modelářství, potřeb pro sport a volný čas apod. Doprovodný 
program: Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, 20. ročník, region 
jižní a západní Čechy, 20. a 21. 5. • České Budějovice – výstaviště 
• Výstaviště České Budějovice, a.s., www.vcb.cz

 FRÝDECKO–MÍSTECKÝ VELETRH 20. – 22. 5.
 Veletrh stavebnictví, bytového zařízení a automobilů – 10. ročník 

• Frýdek – Místek – hala Polárka • Omnis Olomouc, a.s., www.
omnis.cz

 OPAVSKÝ VELETRH 28. – 29. 5.
 Veletrh stavebnictví, bytového zařízení a automobilů – 13. ročník • 

Opava – víceúčelová hala • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 STAVÍME, BYDLÍME Valašské Meziříčí 4. – 5. 6.

 Veletrh stavebnictví, bytového zařízení, zahradnictví a hobby – 1. 
ročník • Valašské Meziříčí – zimní stadion • Omnis Olomouc, 
a.s., www.omnis.cz

 DŘEVOŘEZÁNÍ 5. – 6. 7.
 Celorepublikové setkání řezbářů – 15 ročník • Třešť – náměstí 

T.G. Masaryka • Spolek přátel betlémů v Třešti, www.trest.cz, 
http://betlemytrest.wz.cz

Slovenská republika

 ĽUDOVÉ UMELECKÉ REMESLÁ 13. – 14. 5.
 Prezentácia tradičných remesiel. Súbežné výstavy: REGION TOUR 

EXPO – výstava cestovného ruchu regiónov – 5. ročník • Trenčín 
– areál Expo Center • EXPO CENTER a.s., www.expocenter.sk

 MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 24. – 27. 5.
 Medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií. 

Súbežné výstavy: EUROWELDING – medzinárodná výstava zvára-
nia a zváracej techniky, CAST-EX – medzinárodné výstavy plastov 
a chémie pre strojárstvo, EMA – medzinárodná výstava elektrotech-
niky, merania, automatizácie a regulácie, CHEMPLAST – medzi-
národná výstava plastov a chémie pre strojárstvo, TECHFÓRUM 
2016 – 4. ročník prezentácie výstupov vysokých škôl a univerzít 
technického zamarenia, AERO – EXPO – výstava leteckej techniky 
a príslušenstva – 1. ročník • Nitra – výstavisko Agrokomplex • 
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra š.p., www.agrokomplex.sk

Zahraničí

 YAPI FUARI – TURKEYBUILD 10. – 14. 5.
 Mezinárodní stavební veletrh – 39. ročník • Istanbul, Turecko • 

YEM EXHIBITION, www.yapifuari.com.tr
 FIDEXPO 11. – 14. 5.

 Veletrh nábytku a interiérů – 2. ročník. Souběžná výstava: 
ROSMEBELPROM – mezinárodní specializovaná výstava dodava-
telů pro nábytkářský průmysl • Moskva, Rusko • Restec Exhibition 
Company, en.restec.ru

 XYLEXPO 24. – 28. 5.
 Mezinárodní veletrh technologií pro zpracování dřeva a kompo-

nentů pro nábytkářský průmysl • Milano – Rho, Itálie • CEPRA 
SpA, www.xylexpo.com, www.eumabois.com 

 EXPOKOS 2016  25. – 27. 5.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví, nemovitostí a energetiky – 15. ročník 

• Prishtina, Kosovo • Congress & Event Organization, ceokos.com 

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.

Pridajte sa k iniciatíve Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej 
republiky (ZSD SR) na transparentné čerpanie fondov EÚ! 
Aj vy môžete takto prispieť k ozdraveniu podnikateľského 
prostredia na Slovensku. Stačí trochu úprimnosti, čestnosti 
a odvahy ísť do súťaže s otvorenými kartami. Profitovať 
z toho budeme všetci, pretože aj takouto formou môžeme 
bojovať proti klientelizmu a korupcii, ktoré najviac poško-
dzujú férové podnikanie.
V poslednej dobe boli zverejnené nové výzvy na čerpanie 
európskych fondov, ktoré sa dotýkajú aj odvetia nábytkár-
skeho a drevárskeho priemyslu, a sú posledné tohto druhu 
s ukončením čerpania v roku 2020. V minulých progra-
mových obdobiach sa na Slovensku, a hlavne v našom 
odvetví, roztočila špirála rozkrádania EU fondov systémom 
zvyšovania cien strojov a služieb až do niekoľkonásobnej 
výšky cenníkových cien. Tak sa mnohokrát z firiem, ktoré 
o sebe tvrdili, že sú priateľmi dreva, stali nepriatelia dreva 
a transparentnosti podnikateľského prostredia.
Preto sa Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky 
rozhodol adresovať túto výzvu nielen všetkým členským 
spoločnostiam ZSD SR, ktorým ide o transparentné a spra-
vodlivé dodržiavanie podmienok podnikania.
Vyzývame všetky spoločnosti, nielen členov ZSD SR, 
ktoré sa zúčastňujú obchodno-verejných súťaží, aby 

nad rámec povinností do projektu prikladali potvrdenia 
výrobcov strojov, technológií a dodávateľov služieb 
o dodržaní danej špecifikácie pre objednávateľov ako 
aj cenníkovú cenu v pôvodnom jazyku a kontaktné úda-
je na konkrétneho spracovateľa predkladanej ponuky.
V prípade, že súhlasíte s tým, aby sa podnikateľské pros-
tredie na Slovensku priblížilo k pravidlám, ktoré odmietajú 
korupciu a klientelizmus, máte možnosť jednoduchým vy-
jadrením svojho súhlasu podporiť iniciatívu, ktorá vychá-
dza aj z uznesenia Valného zhromaždenia ZSD SR z roku 
2014, v ktorom sme deklarovali zásadu: „Eurofondy mimo 
podnikateľského prostredia!“ Bolo by podnikateľsky krát-
kozraké eurofondy odmietnuť ako celok, môžeme však pri-
spieť k tomu, aby sa podnikateľské subjekty začali správať 
transparentne a zodpovedne.
Apelujeme však na Vládu SR, aby v záujme zvýšenia 
transparentnosti verejných súťaží, zapracovala prostred-
níctvom príslušných štátnych orgánov tieto sprísnené požia-
davky do súťažných podmienok pre uchádzačov o podporu 
z Európskych fondov, ako aj podmienku, že spoločnosť, 
ktorá uvedie zavádzajúce a klamlivé údaje v žiadosti, musí 
v prípade neoprávneného pridelenia finančnej podpory 
prostriedky vrátiť.

Zdroj: TS ZSD SR

Deklarácia transparentnosti Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky
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NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Nabízíme k prodeji ukrajinské dřevo a dřevěné výrobky. 
Chceme prodávat dřevo na území České republiky. Jsme 
schopni přivézt strom v jakékoli podobě a v jakémkoli objemu. 
Nabídneme lepší cenu.
Kontakt: e-mail: florangetradegroup@gmail.com

 Prodáme truhlářské řezivo DB síla 32 mm, délka 4 m. OL 
32 mm, délka 4 m. MD 50 a 60 mm délka 4 m. BR síla 32 
mm, délka 3 m. Vzdušná skládka.
Kontakt: mobil: 604 868 471, 605 860 354, e-mail: starha.
pila@seznam.cz

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

 Prodám truhlářské sušené řezivo JV 32, 52 mm. Cena 
8000 Kč/m3 bez DPH. 
Kontakt: mobil: 724 254 702–3, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

 Nabízím truhlářské vzduchosuché řezivo, vlhkost 15–
18 %, BUK 53 mm x 4 m, SMRK 42, 52, 62 mm x 4 m, 
BOROVICE 52, 62 mm x 4 m a vzduchosuché (15–18 %) 
stavební řezivo – latě, hranoly, prkna, fošny. Vše levně, možný 
kamionový odběr – dopravu zajistím a uhradím.
Kontakt: e-mail: dvorimpex@seznam.cz, mobil: 777 959 
857, Pila Dvořák Pavel - Veselá, okres Pelhřimov

 Nabízíme dubovou kulatinu podle specifikace: kvalita 
třídění III. tř. A, B, C, D dle DP; ve výřezech 2,5 m, 3 m, 
4 m, 5 m. Cena: III. tř. A – 6500 Kč/m3, B – 4000 Kč/m3, 
C (45+) – 3700 Kč/m3, C (30+) – 3000 Kč/m3, D (45+) – 
3300 Kč/m3, D (20+) – 2000 Kč/m3. Kusová přejímka na 
skladě dodavatele. 
Kontakt: mobil: 603 529 826, e-mail: obchod@pilacigna.cz

 Predám drevina buk, dub – 133x42 mm, vrchné škvartne, 
bočné hranolky – radial, fix.
Kontakt: Ľubomír Jačisko, mobil: 0904 563 834, e-mail: 
jazxsdoj@stonline.sk

 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

 Výroba polotovarů eurooken. Polotovar obsahuje: vyfré-
zované a slepené křídlo s rámem, zasklívací lišty, rámovou 
a křídlovou okapnici s koncovkami. Dále můžeme dodat ce-
loobvodové kování, těsnění a sklo. Výroba polotovarů vcho-
dových dveří včetně alu prahu, bezpečnostního kování, bezp. 
kliky a pantů.
Kontakt: mobil 737 883 380, e-mail: p.grubner@seznam.cz

 Nabízíme dodávky smrkové spárovky tl. 15, 18, 24 mm 
příp. jiné dle dohody. Formáty 1,22 x 2 m, 2,5 m, 3 m. 
Průběžná lamela. Kvalita A/B sukatá, A/B loupačková.
Kontakt: mobil: 602 624 620, e-mail: zach.sro@centrum.cz

 Vyrábíme velkoplošné podlahové dílce VLD 19-dub roz-
měr 2420x191x19 mm – 4mm řezaná dubová dýha na 15mm 
březovém MULTIPLEXU, bez povrchové úpravy – vhodné 
nejen pro sportovní podlahy v tělocvičnách, vhodné i pro 
podlahové topení, dodáváme anebo provádíme kompletní 
certifikovaný systém sportovní podlahy dle ČSN 14 904 VLD 
19+TPR.
Kontakt: mobil: 777 827 225, e-mail: dorsport@dorsport.cz

 Vyrábíme a prodáváme vyspravovací lodičky, větvové 
suky, nábytkové kolíky a spojovací lamelky. Výroba a prodej 
v provotřídní kvalitě a za nízké ceny výrobce.
Kontakt: mobil: 777 555 784, e-mail: rostislav.hejduk@
seznam.cz

 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

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodám pilový kotouč Karim Švédsko 8 kusů D 500 5,0 
Z 32 + 4 x 70 – zánovní a použité (pro rozmítací pilu) nejlépe 
osobní odběr – není však podmínkou. Foto zašlu.
Kontakt: mobil: 00420 603 520 148

 Prodám zachovalou formátovací pilu ALTENDORF F 45. 
Cena 249 000 Kč. 
Kontakt: mobil: 744 513 66

 Prodám automatickou olepovačku CASADEI ALA 23 
T_ER. Rok výroby 2007. Cena dohodou. Vybavení stroje: 
předfrézovací jednotka, jednotka nanášení lepidla, jednotka 
přítlačných válců, kapovací jednotka, jednotka plošného fré-
zování hrany, jednotka pro zaoblení hrany, cidlina radiusová, 
cidlina rovná, kartáčovácí jednotka.
Kontakt: Filip Fuciman, Sedliště, okr. Frýdek-Místek, mobil: 
602 781 978, e-mail: kolibac@ambra.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.



DM 5/2016 73

burza DM

 Prodám boční vysokozdvižný vozík Fantuzzi SF 40 U. 
Nominální zátěž 4000 kg. Výr. motoru Mercedes. Výkon 
motoru 50 kW. Převodovka HY. Zdvihová výška 4250 mm. 
Pohotovostní hmotnost 6600 kg. Rok výroby 2004. Stav 
výborný – plně funkční! Cena dohodou!
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 
391 65 Bechyně, tel.: 777 610 528, e -mail: stastny@dsz-
-stastny.cz

 Prodám boční vysokozdvižný vozík Linde S 50. Nosnost 
5000 kg. Těžiště 600 mm. Pohonná jednotka Diesel – motor 
Perkins. Standardní výška zdvihu 3550 mm. Minimální polo-
měr otáčení 4020 mm. Hodin v provozu 10 352. Technický 
stav velmi dobrý – bez jakýchkoliv nutných oprav. Rok výroby 
1996. 
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 
391 65 Bechyně, tel.: 777 610 528, e -mail: stastny@dsz-
-stastny.cz

 Prodáme rozmítačku TOS SVITAVY PWR 301. Průměr 
pilového kotouče 250 – 400 mm. Tloušťka vkládaného ma-
teriálu min 10 mm. Výkon 57 kW. Rok výroby 1998. Stav 
PLNĚ FUNKČNÍ. Cena dohodou.  
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 
391 65 Bechyně, tel.: 777 610 528, e -mail: stastny@dsz-
-stastny.cz

 Prodáme omítací a rozmítací pilu – Dřevostroj Čkyně 
750/120. Průchod šířka 750 mm. Průchod výška 130 mm. 
Maximální výška řezu 120 mm. Maximální šířka řezu 530 mm 
min 15 mm. Průměr pilového kotouče 250 – 380 mm min 40 
mm. Průměr otvoru pilového kotouče 75 mm. Otáčky vřetene 
3300 ot/min. Posuv 10–80 m/min min (5 – 50 m). Počet 
pod. válců 5 ks. Příkon: pohon pily 30 – 55 kW. Pohon válců 
2,2 kW. Hydr. agregát 0,5 kW. Rok výroby 1995. 
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 
391 65 Bechyně, tel.: 777 610 528, e -mail: stastny@dsz-
-stastny.cz

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Vyrábame špajdle, špízy, okrúhle aj hranaté, špajdle na 
cukrovú vatu, špajdle na zemiakové špirály, špajdle na lízanky, 
špáradlá hygienicky balené v papieri 65 mm, napichovadlá, 
špízy na rybie závitky. 
Kontakt: e-mail: j.smilek@tiscali.cz

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 PANAS, spol. s r.o., výhradní prodejce strojů SCM v ČR, 
hledá do svého týmu obchodního zástupce – odborného 
prodejce dřevoobráběcích strojů. Náplň práce: kompletní 
péče o stávající zákazníky a získávání nových. Požadujeme: 
SŠ vzdělání technického zaměření, prozákaznický přístup, 
dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský 
průkaz sk. B, vysoké pracovní nasazení a flexibilitu. Praxe 
v dřevozpracujícím oboru, obchodní zkušenosti a technolo-
gická znalost strojů výhodou. Nabízíme: zázemí silné společ-
nosti, zaškolení, široké produktové portfolio a vysoce moti-

vační systém odměňování, profesní růst. Místo působení/
bydliště: kdekoli v ČR. Strukturované životopisy zasílejte na: 
sekretariat@panas.cz.
Kontakt: PANAS, spol. s r.o., www.panas.cz, panas@panas.cz

 PANAS, spol. s r.o., výhradní prodejce strojů SCM v ČR, 
vypisuje výběrové řízení na pozici obchodní zástupce – 
odborný prodejce CNC dřevoobráběcích strojů. Náplní 
práce je kompletní péče o stávající zákazníky a získávání 
nových. Požadujeme: minimálně SŠ vzdělání technického 
zaměření, minimálně 2 roky praxe v oboru, výborné komu-
nikační, prezentační a vyjednávací dovednosti, pokročilou 
znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B, dobrou zna-
lost AJ, technologickou znalost CNC strojů, vysoké pracovní 
nasazení a flexibilitu. Praxe na pozici obchodního zástupce 
výhodou. Nabízíme: zázemí silné společnosti, zaškolení přímo 
u výrobce, široké produktové portfolio a vysoce motivační 
systém odměňování, profesní růst. Místo působení/bydliště: 
kdekoli v ČR. Strukturované životopisy zasílejte na e-mail: 
sekretariat@panas.cz.
Kontakt: PANAS, spol. s r.o., www.panas.cz, panas@panas.cz

 Společnost Hettich ČR k.s. hledá do pracovního týmu ob-
chodního oddělení vhodného kandidáta či kandidátku na po-
zici Obchodní zástupce pro region JIHOZÁPAD. Pracovní 
náplň: aktivní péče o stávající zákazníky ve svěřeném regionu, 
včetně technického poradenství, získávání nových zákazní-
ků, plnění individuálních a týmových prodejních cílů, školení 
a vzdělávání obchodních partnerů, prezentace produktů na 
výstavách, řešení případných reklamací. Požadavky: stře-
doškolské vzdělání technického nebo obchodního směru, 
praxe minimálně 2 roky na podobné pozici, bydliště nejlépe 
v jihočeském nebo západočeském kraji (znalost regionů nut-
ná), prodejní a komunikační dovednosti, schopnost navazovat 
a rozvíjet obchodní vztahy, schopnost samostatně a efektiv-
ně organizovat svoje aktivity, spolehlivá, odpovědná, loajální 
a aktivní osobnost, uživatelská znalost práce s PC, řidičské 
oprávnění sk. B. Žádosti se strukturovaným životopisem za-
šlete, prosím, na kontakt uvedený níže.
Kontakt: Mgr. Věra Munzarová, tel.: (+420) 566 692 175, 
e-mail: Personal_HCR@de.hettich.com, adresa: Hettich ČR 
k.s., Jihlavská 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

 Výrobce interiérových dveří CARMAN-DOORS, s.r.o., na-
bízí uchazečům volnou pracovní pozici výrobní manažer. 
Rádi nabídneme práci v moderní společnosti silným osob-
nostem s dobrými organizačními schopnostmi. Očekáváme 
kolegu se schopností definovat cíle a způsoby řešení, který 
bude schopen své názory také prezentovat. Vzdělání a pra-
xe: VŠ technického směru (nábytkářství). Praxe 5 let na ve-
doucí pozici v oblasti řízení výroby (nábytkářství, dřevařství) 
podmínkou. Zkušenosti v oblasti HRM min. 30 podřízených. 
Zkušenosti v oblasti koordinace subdodávek a kooperací ve 
výrobní společnosti. Nabízíme: zázemí moderní společnos-
ti, mzdu 45 – 60 tis. Kč, auto pro osobní užívání, slevy na 
výrobky a další.
Kontakt: CARMAN-DOORS, s.r.o., Vřesinská 13, Ostrava-
Poruba, tel.: 727 808 514, e-mail: bubakova@carman-doors.cz 

 Poptávám výrobní program pro 5 pracovníků a 750 m2 
výrobní plochy – z masivního dřeva. 
Kontakt: tel.: 735 884 028, e-mail: jpetrman@seznam.cz
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burza DM

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.

 FELDER KG – rakouská společnost s mezinárodní působ-
ností s rostoucími celosvětovými aktivitami, přední ve výrobě 
a odbytu dřevoobráběcích strojů. Doprovoďte nás vašimi vě-
domostmi a zkušenostmi na naší úspěšné cestě. Pro posílení 
našeho týmu hledáme angažovaného a dynamického pra-
covníka na pozici prodejní poradce – obchodník pro CNC 
stroje. K vaším úkolům bude patřit péče o naše stávající zá-
kazníky a získávání nových zákazníků. Budete nabízet zavede-
né, v oboru vysoce ceněné značkové produkty. Poskytneme 
vám fundované obchodní vzdělání a dobré platové podmínky 
odpovídající vašemu výkonu. Po podrobném zaškolení budete 
pracovat v mladém vysoce motivovaném týmu. Požadujeme: 
min. středoškolské vzdělání s technickým zaměřením v oboru 
zpracování dřeva nebo kovů, vyučení truhláři vítáni, němčinu 
nebo angličtinu na pokročilé úrovni – soustavná komunikace 
s mateřským závodem v Rakousku, pokročilou znalost MS 
Office – znalost CAD výhodou, zkušenosti s CNC obráběním 
výhodou, obchodní zkušenosti výhodou, řidičský průkaz sk. 
B, profesionální nasazení, vysoká flexibilita a schopnost tý-
mové práce. Nabízíme: služební automobil, mobilní telefon, 
fundované obchodní vzdělání, zajímavý, motivující a spraved-
livý 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 zaslanou na t.vystyd@felder-group.cz. 

 FELDER KG – rakúska spoločnosť s medzinárodnou pô-
sobnosťou s rastúcimi celosvetovými aktivitami, popredná 
vo výrobe a odbyte drevoobrábacích strojov. Sprevádzajte 
nás vašimi vedomosťami a skúsenosťami na našej úspešnej 
ceste. Pre posilnenie nášho tímu hľadáme angažovaného 
a dynamického pracovníka na pozíciu predajný poradca 
– obchodník pre CNC stroje. K vašim úlohám bude pat-
riť starostlivosť o našich súčasných zákazníkov a získavanie 
nových zákazníkov, prezentácia zavedených, v obore vysoko 
cenených značkových technológii v dynamicky sa rozvíjajú-
cej oblasti CNC strojov, kalkulácia cenových ponúk konkrét-
nych projektov. Budete ponúkať zabehnuté, v obore vysoko 
cenené značkové produkty. Poskytneme vám fundované 
obchodné vzdelanie a dobré platobné podmienky zodpo-
vedajúce vášmu výkonu. Po podrobnom zaškolení budete 
pracovať v mladom vysoko motivovanom tíme. Požadujeme: 
min. stredoškolské vzdelanie s technickým zameraním v obo-
re spracovania dreva alebo kovov, vyučení stolári sú vítaní, 
nemčinu nebo angličtinu na pokročilej úrovni – sústavná 
komunikácia s materským závodom v Rakúsku, pokročilú 
znalosť MS Office – znalosť CAD výhodou, skúsenosti s CNC 
obrábaním výhodou, obchodné skúsenosti výhodou, vodič-
ský preukaz sk. B, profesionálne nasadenie, vysokú flexibilitu 
a schopnosť tímovej práce, bydlisko v okrese Zlaté Moravce, 
Nitra, Žarnovica, Levice výhodou. Ponúkame: služobné auto, 
mobilný telefón, fundované obchodné vzdelanie, zaujímavý, 
motivujúci a spravodlivý systém finančného ohodnotenia. 
Pokiaľ ste komunikatívny a nechcete tráviť pracovnú dobu iba 
v kancelárii a ak je táto ponuka pre vás výzvou, tešíme sa na 
vašu písomnú ponuku zaslanú na t.vystyd@felder-group.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

RŮZNÉ

 Prodám dodávku. Najeto je cca 255 000 km. Rok výroby 
31. 10. 2002. Dovoz Rakousko. Cena: 150 000 Kč.
Kontakt: mobil: 774 451 366

 Výrobní firma s 25letou tradicí na českém trhu prodá vlast-
ní výrobní sortiment sériové výroby bytového nábytku z DTDL 
v objemu cca 5 mil. Kč/rok. Součástí prodeje je zajištěný 
odbyt, databáze kontaktů odběratelů, podrobná technická 
dokumentace, zpracované propagační a prodejní materiály, 
aj. Výrobky mají na trhu dobré jméno, možnost plynule na-
vázat – firma stále vyrábí. V případě zájmu možná dočasná 
spolupráce. Pro zajištění výroby je nutno mít velkoplošnou 
pilu, olepovačku, CNC obr. stroj.
Kontakt: tel.: 775 165 062, e-mail: hipos@tiscali.cz

POPTÁVKA

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Poptávám bukovou spárovku 28 mm, bukové přířezy 60 x 
65x650 mm, 35x35 mm, 28x28 mm i jemnořez, vše II. jakost.
Kontakt: Petr Lampa, mobil: 734 130 401, e-mail: info@
prwood.cz

 Sháním sololitové přířezy 47x28 cm, 23x28 cm, 47x10 
cm, 23x10 cm a 47x1 cm. Větší množství. Nebo větší formáty 
si nařežu sám. Levně.
Kontakt: tel.: 604 767 690, e-mail: truhlarstvi.simak@tiscali.cz

 Sháním dodavatele lišt 1x1 cm, v délkách 20 cm, 33,2 
cm, 45 cm. Suché, bez suků a prasklin. Nemusí být hoblova-
né, stačí čistě řezané. Dřevina nerozhoduje. I větší množství.
Kontakt: tel.: 604 767 690, e-mail: truhlarstvi.simak@tiscali.cz

 Poptávám dodavatele přířezů z měkkých dřevin (SM, 
BO, MD, JD, LP, TP aj.) o rozměrech v mm 32x47, 45x47, 
100x260, vše síla 10 mm. Přířezy nemusí být hoblované, 
stačí čistě řezané, bez prasklin a vypadavých suků, vzdu-
chosuché. Paletové odběry, ale i menší množství. Vhodné 
jako souběh z hlavní výroby nebo sdělání nepotřeb. mater. 
zásob. Možnost dlouhodobější spolupráce.
Kontakt: tel.: 604 767 690, e-mail: truhlarstvi.simak@tiscali.cz
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PRATIX S – v provozu
NESTINGOVÉ CENTRUM
| neomezené rozfrézování 
plošného materiálu

CYFLEX F900 PRO BR – v provozu
UNIVERZÁLNÍ CENTRUM
| vrtání, drážkování a frézování  
| vysoký výkon
| vrtání shora 
= absolutní přesnost

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

STARTECH CN
– v provozu
FLEXIBILNÍ VRTÁNÍ
| vrtání a drážkování
| malé zástavbové rozměry
| pro flexibilní zakázkovou výrobu
| extrémně jednoduché ovládání

výhradní dovozce SCM pro ČR

www.panas.cz

na firemní výstavu
TECHNOLOGICKÉ DNY PANAS

PRAHA, 9.6.-10.6.2016

POZVÁNKA

NOVINKA

… a mnoho dalších strojů v provozu.
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http://www.italcomma.sk
http://www.panas.cz
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stalo se

V dílenských prostorách Vyšší odborné školy a Střední školy 
technické v České Třebové se 30. března 2016 uskutečnila 
Soutěž truhlářských dovedností žáků učebního oboru 
33-56-H/01 – Truhlář. Akci, proběhnuvší za účasti dvanácti 
škol z celé republiky, sponzorsky podpořily spolu s městem 
Česká Třebová ještě výrobní družstva DŘEVOTVAR Jablonné 
nad Orlicí a DŘEVOJAS Svitavy a také společnost FESTOOL.
Do soutěžního klání o nejlepšího jednotlivce a nejlepší druž-
stvo se přihlásilo celkem 12 odborných škol vyučujících 
budoucí truhláře z různých koutů republiky – z Vysokého 
Mýta, Semil, Chotěboře, Nového Města nad Metují, Hradce 
Králové, Třemošnice, Brna – Bosonoh, Hodonína, Letovic, 
Slavkova u Brna, Starého Města u Uherského Hradiště 
a České Třebové. Každou školu reprezentovali vždy dva žáci 
učebního oboru truhlář, kteří měli za úkol vyrobit v časovém 
limitu čtyř hodin stojánek na knihy podle výkresu v měřítku 
1:2. K dispozici měli opracované dílcové polotovary a ruční 
nářadí, s jehož pomocí museli zhotovit i několik konstrukč-
ních spojů (čep a rozpor, čep a dlab, kolíkový spoj a spoj 
na vruty).
„Součástí hodnocení byla rozměrová přesnost výrobku, kde 
bez ztráty bodu byl tolerován pouze jeden milimetr. Dále se 
bodovalo provedení spojů, čistota opracování, celkový vzhled 
a funkce výrobku,“ říká Ing. Pavel Černý, učitel teoretické 
výuky pořádající školy s tím, že zdánlivě jednoduchý výrobek 
dokázal dost výrazně rozdělit soutěžní pole, přičemž ne kaž-

dému se podařilo dokončit výrobek v požadovaném limitu do 
finální podoby. „Mnohdy chybělo několik minut k dobroušení 
a doladění povrchu. Ale v tom je soutěž soutěží, kde předpo-
kladem dobrého umístění je i správné zorganizování práce, 
sladění rychlosti a pečlivosti,“ dodává Ing. Černý.
V kategorii družstev zvítězili David Chládek a Tomáš Mlénský 
ze Střední školy stavebních řemesel Brno –Bosonohy. Druhé 
místo obsadili Jakub Holubovský a Jakub Neumeister z pořá-
dající VOŠ a SŠT Česká Třebová. Na třetím místě skončili 
Martin Latín a Lukáš Vojtíšek z Integrované střední školy 
Hodonín. V jednotlivcích zvítězil domácí Jakub Holubovský 
před Davidem Chládkem a Tomášem Mlénským (na druhém 
a třetím místě) z Brna – Bosonoh. Čtvrté místo obsadil Pavel 
Čechák ze Střední uměleckoprůmyslové školy Hradec 
Králové a pátou pozici získal Tomáš Přichystal z Integrované 
střední školy Slavkov u Brna. Těchto 5 žáků si domů spo-
lu s diplomy odvezlo také ruční elektrické nářadí od firmy 
FESTOOL (akušrou bovák a vrtačka v jednom) a první tři 
ještě slevové poukazy (v hodnotě 3000, 2000 a 1000 Kč) 
od výrobního družstva DŘEVOJAS Svitavy na nákup jeho 
sortimentu. Kromě toho každý z účastníků ještě obdržel 
dřevěný kuchyňský set od výrobního družstva DŘEVOTVAR 
Jablonné nad Orlicí. Odměnou pro pedagogický doprovod 
žáků byla pořadatelem zorganizovaná návštěva Muzea ře-
mesel v Letohradě.

Autor: Ing. František Novák 

Nejzručnějšími byli žáci z Brna, České Třebové, Hradce Králové a Slavkova

Hned dva originály malíře Davida Saudka si z vyhlášení 
výsledků soutěže Interiér roku 2015 odnesla architekt-
ka Magdalena Rochová. Vyhlášení proběhlo v pražském 
Centru současného umění DOX na mezinárodním kongresu 
Living Forum. Shoda jména vítězky se známou módní ná-
vrhářkou Liběnou Rochovou není náhodná. Magdalena je 
její neméně úspěšnou dcerou, takže stoprocentně platí, že 
jablko nepadá daleko od stromu. Ocenění získala za návrh 
interiéru Café Záhorský v Pražských Dejvicích, a to v ka-
tegorii Veřejný interiér. Café Záhorský však obdrželo i nej-
vyšší ocenění napříč kategoriemi a titul INTERIÉR ROKU.
O výsledcích rozhodovala patnáctičlenná porota. „Snažili 
jsme se, aby v porotě byli jak architekti, kteří hodnotí interiér 
z hlediska architektonické a designové správnosti, tak také 
lidé, kteří vidí interiér i z jiných úhlů pohledu, z hlediska 
barev, toho, jak působí na emoce, zdraví i psychiku, prostě 
aby se do popředí dostaly takové interiéry, které budou chtít 
následovat běžní lidé. I tak lze popularizovat práci interié-
rových architektů,“ říká Petr Tschakert z Institutu bytového 
designu, který soutěž pořádá.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Hlavní cenu, která je porotou vybírána napříč katego-
riemi získalo Café Záhorský v Praze 6. Autorka: Ing. arch. 
Magdalena Rochová, studio JRA Jaroušek Rochová architekti
V kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce získal první 
místo byt v Kafkově ulici. Autor a přihlašovatel: MgA. Jerry 
Koza, MgA. Adam Jirkal, Atelier SAD
V kategorii Soukromý interiér – novostavba zvítězil Byt 

v modrém – 3 + KK. Autor a přihlašovatel: MgA. Halka 
Freidingerová a Ing. Lucie Barešová, Studio IN2
V kategorii Veřejný interiér – obchody, služby, firemní inte-
riéry zvítězil obchod Kratochvílovci v pražském Quadriu. 
Autor a přihlašovatel: Štěpán Braťka a Radek Šíma, Atelier 6
Cena novinářů patří restauraci Entrée v Olomouci. Autor: 
Pavel Kříž, Komplits
V kategorii Veřejný interiér – restaurace a hotely bylo 
jako nejlepší zvoleno Café Záhorský v Praze 6. Autorka: 
Ing. arch. Magdalena Rochová, studio JRA Jaroušek Rochová 
architekti

Zdroj: Institut bytového designu

Nejlepší interiér roku 2015 navrhla Magdalena Rochová

Vítězný interiér roku 2015 Café Záhorský. Foto: archiv IBD
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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!

Ostm_Anz_Kantenvielf_103x297_DrevMgz_CZ_0416.indd   1 14.04.16   08:55

V Hradci Králové proběhlo 
třetí postupové kolo SUSO

Třetí postupové kolo Soutěžní přehlídky stavebních ře-
mesel proběhlo ve dnech 18. a 19. 3. 2016 v Kulturním 
centru ALDIS v Hradci Králové. Žáci oboru truhlář pro 
město vyrobili šestihrannou lavičku pro městský mobi liář, 
která možná najde své místo v některém z městských 
parků. Boje o postup do finále se zúčastnilo 14 družstev 
truhlářů a 6 družstev zedníků ze 16 škol. V kategorii truhlář 
v soutěžním klání zvítězili Ondřej Růžička a Jan Tomášek ze 
Střední školy umělecké a řemeslné Nový Zlíchov, Praha 5, 
druzí skončili Vojtěch Janák a Petr Formánek ze SŠ ře-
meslné, Jaroměř. Obě družstva postupují do finále, které 
se uskuteční při podzimním veletrhu FOR ARCH v PVA 
EXPO PRAHA. Nad královéhradeckým kolem soutěže pře-
vzal záštitu hejtman Královéhradeckého kraje, Lubomír 
Franc. Kraj je partnerem soutěže a finančně ji i podpořil.
Žáky k účasti přitahuje mimo jiné i profesionální vybavení, se 
kterým tu dostávají příležitost pracovat. Truhláři měli k dis-
pozici hoblice Ramia nebo dřevoobráběcí stroje Houfek. 
Pracovali se širokopásovou bruskou BULDOG nebo dla-
bačkou. K výrobě lavičky pro město Hradec Králové pak 
použili pily Mafell. V rámci své disciplíny řezali s přímočarou 
a kotoučovou pilou. Soutěž SUSO nezapomíná ani na pe-
dagogy, kteří si v jejím průběhu mohli vyzkoušet šroubování 
s profesionálním nářadím DeWalt o ceny. Více informací 
a výsledky soutěžního kola naleznete na www.suso.cz.

Zdroj: SUSO

http://www.ostermann.eu
http://www.okentes.cz
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Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako 
zriaďovateľ oboch stredných škôl hľadal 
riešenia, aby zachoval dlhoročnú tradí-
ciu i kvalitu vzdelávania v oblasti lesníc-
tva a drevárstva. Rozhodol o ich spojení 
a od 1. septembra 2016 vytvorení školy 
s novým názvom: Stredná odborná 
škola lesnícka a drevárska Jozefa 
Dekreta Matejovie v Liptovskom 
Hrádku.

Základné informácie nám poskytla 
riaditeľka odboru školstva a športu 
Žilinského samosprávneho kraja Ing. 
Dana Mažgútová, PhD.: „Obom školám 
sa v posledných rokoch nedarí prijať 
určený počet žiakov do 1. ročníkov za-
príčinený klesajúcim demografickým vý-
vojom v regióne Liptov, nižším záujmom 
žiakov o štúdium i širšou sieťou škôl na 
Slovensku, ktoré ponúkajú vzdeláva-
nie v odboroch lesníctvo a drevárstvo. 
Napriek tomu dosahujú žiaci oboch škôl 
pomerne výrazné úspechy.“

Prezentácia riaditeľov škôl 
v Liptovskom Hrádku

Ing. Viliam Prukner – SOŠ lesnícka: 
N a j s t a rš i a 
l e s n í c k a 
š ko l a  n a 
slovenskom 
území vznikla 
v roku 1796 
a bola pr-
vou v stred-
nej Európe. 
K r á ľo v s k ú 
k o m o r s k ú 
lesnú a hlav-
nú národnú 
školu založil 
k o m o r s k ý 

prefekt František Wisner. Vychovávala 
7 až 19-ročných chlapcov. V roku 1815 
školu zrušili, vo svojej činnosti pokračo-
vala od roku 1886, keď Ministerstvo orby 
zriadilo Horársku školu, ktorá do roku 
1915 vyformovala 500 absolventov pre 
náročné lesnícke povolanie. Od škol-
ského roku 1922/23 pribrala horárska 
škola aj drevársko-piliarske zameranie, 
ktoré pripravovalo technických zamest-
nancov pre štátne píly a podnikateľstvo. 

V povojnovom období po roku 1945 
školila lesníkov v 5-mesačných horár-
skych kurzoch. Lesníkov s maturitou 
po absolvovaní 4-ročného štúdia začali 
vychovávať v školskom roku 1951/52 
vo Vyššej lesníckej škole. Do novej bu-
dovy sa presťahovali v ďalšom školskom 
roku 1952/53, v roku 1954 škola zís-
kala čestný názov po významnom slo-
venskom lesníkovi Jozefovi Dekretovi 
Matejovie. Pred polstoročím v školskom 
roku 1964/65 mala škola 638 žiakov 
denného štúdia a 364 žiakov študovalo 
popri zamestnaní.

Mgr. Marián Pozor – SOŠ drevárska:
Samostatná 
d r e v á r s k a 
priemyselná 
škola vznik-
la od škol-
ského roku 
1 9 5 2 / 5 3 
a mala 4 trie-
dy drevárov. 
Popu la r i tu 
lesníckej od-
bornej školy 
n e d o s i a h -
la a v roku 

Odborná drevárska škola v Liptovskom Hrádku 
sa spája s lesníckou

Liptovský Hrádok má najstaršiu lesnícku školu v strednej Európe. 
Nadväzuje na tradície prvej lesníckej školy Uhorska z roku 1796 
s názvom Kráľovská komorská lesná a hlavná národná škola 
v Liptovskom Hrádku. Má aj jednu z najstarších drevárskych škôl, 
ktorá pokračuje v tradícii drevársko-piliarskej školy zriadenej v roku 
1927. O štúdium na oboch samostatných školách bol v minulosti 

veľký záujem, aj preto nemohli každého záujemcu na štúdium prijať. Uplynulé decénium však vytvorilo 
ďalší extrém – znížený záujem o vzdelávanie v lesníckych a drevárskych odboroch.

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

Kapacita 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

SOŠ lesnícka 325 303 295 262 257 224 210

SOŠ drevárska 280 141 131 119 84 95 85

Počet žiakov v ostatných šiestich školských rokoch. SOŠ lesnícka je oproti plnej kapacite využitá na 64,6 %, SOŠ drevárska 
len na 30 %

Ing. Viliam Prukner – ria-
diteľ SOŠ lesníckej

Mgr. Marián Pozor – ria-
diteľ SOŠ drevárskej



DM 5/2016 79

školy

1964 ju premiestnili do Zvolena, kde 
pôsobí dodnes a uvádza rok vzniku 1922 
v Liptovskom Hrádku (s charakterom 
jednoročnej štátnej drevársko-piliarskej 
školy).
V povojnovom období sa liptovsko-tat-
ranské píly kapacitne oslabili a piliar-
ske srdce výroby posunuli do Zvolena, 
Banskej Bystrice a na Horehronie. 
Liptovský Hrádok však mal najväčšiu pílu 
a potreboval aj technické a remeselnícke 
kádre. V roku 1950 tu vzniklo Stredisko 
pracujúceho dorastu (SPD). Nové formy 
výučby začali v roku 1965 v odborných 
učilištiach. Areál Odborného učilišťa 
Drevoindustrie v Liptovskom Hrádku 
dobudovali v roku 1977, v roku 1979 
sa zmenilo na Stredné odborné učilište 
drevárske. Vychovávali učňov v dvoch 
základných drevárskych odboroch: 
stolár a strojník výroby konštrukčných 
dosák. To bol základ súčasnej SOŠ dre-
várskej (v budove vedľa drevárskeho zá-
vodu) v Liptovskom Hrádku, ktorá získala 
tento názov v roku 2009. Absolventom 
školy bol aj Radoslav  Židek – prvý slo-
venský medailista z olympijských súťaží 
v ére samostatnosti (strieborná medaila 
v disciplíne snowboard cross na ZOH 
2006 v Turíne).

Súčasný školský rok 
s nízkym počtom žiakov

Nízky počet žiakov na SOŠ drevárskej 
počas školského roka 2015/16 zvý-
razňuje skutočnosť, že 1. ročník otvorili 
pre študijný odbor Technik drevostavieb 
s 15 žiakmi a v 2. ročníku majú 10 žiakov. 
Nadstavbové 2-ročné štúdium Drevárska 
a nábytkárska výroba má 19 prvákov. 
V učebnom odbore stolár študuje 24 
žiakov v 2. a 3. ročníku, v študijnom 
odbore Operátor drevárskej a nábytkár-

skej výroby získava vedomosti 8 žiakov. 
V SOŠ lesníckej, v študijnom odbore 
Lesníctvo – lesnícka prevádzka študuje 
210 žiakov, z toho 47 prvákov. Študijný 
odbor Podnikateľ pre rozvoj vidieka 
nemá žiakov.
Vzhľadom na nízky počet žiakov dochá-
dza v oboch školách k prekračovaniu 
percentuálneho plnenia upraveného 
rozpočtu k normatívu Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR, pričom 
SOŠ drevárska vykrýva stratu čiastočne 
formou vlastnej výroby nábytku a dopln-
kových prvkov do interiéru v zákazkovej 
výrobe.

Areály škôl – dobudované 
a v dobrom stave

K perspektíve spojenia liptovsko-hrá-
dockých škôl Ing. Dana Mažgútová, 
PhD. dopĺňa: „Budova SOŠ drevárskej 
je v majetku ŽSK, škola má 13 učební, 
patria k nej dielne odborného výcviku, 
telocvičňa, trávnaté ihrisko a tenisové 
kurty s antukou. Do areálu patrí aj his-
torická budova, škola ju nevyužíva a je 
určená na predaj. Nevyužívajú ani budo-
vu internátu. Oficiálne sme 1. februára 
2016 zriadili v škole Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy pre drevárstvo. 
Budova SOŠ lesníckej má 22 učební, 
4 dielne, školskú náraďovňu, telocvič-
ňu a otvorené ihriská. V prevádzke je aj 
5-poschodový internát (naplnenosť na 
75 %) a školská jedáleň pre 400 strav-
níkov. K škole patrí aj historická budova, 
ktorú škola nevyužíva a je určená na 
predaj. Škola má v prevádzke Stredisko 
odbornej praxe v obci Svarín s adminis-
tratívnou budovou, haly pre drevársku vý-
robu (vrátane sušiarne a kotolne). Tieto tri 
strediská majú samostatné hospodárenie 
a môžu vytvárať zisk. Škola má v správe 

a stará sa o arborétum, v ktorom sa na-
chádzajú domáce i cudzokrajné dreviny 
a porasty. SOŠ lesnícka získala 17. apríla 
2015 osvedčenie ako Centrum odborné-
ho vzdelávania a prípravy pre lesníctvo.“

Prvý „spoločný“ školský rok

Na základe analýzy činnosti oboch škôl 
sa zriaďovateľ ŽSK rozhodol zaradiť 
drevárske odbory SOŠ drevárskej pod 
SOŠ lesnícku a od nového školského 
roka 2016/17 tak vznikne škola s novým 
názvom: Stredná odborná škola lesníc-
ka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 
v Liptovskom Hrádku. Tvorí súčasť vízie 
centra odborného vzdelávania pre les-
níctvo a drevárstvo. Hoci samostatná 
drevárska škola v Liptovskom Hrádku 
končí, nasťahujú sa k lesníkom (are-
ál je vzdialený cca 400 m), kde budú 
štandardne pokračovať v štúdiu. Aj po 
spojení škôl zachovajú vzdelávanie v dre-
várskych odboroch Operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby a Technik dre-
vostavieb. Výchovno-vzdelávací proces 
všeobecno-vzdelávacích a teoretických 
predmetov budú realizovať v terajšej bu-
dove SOŠ lesníckej. Odborné predme-
ty so zameraním na drevárstvo zostanú 
vyučovať odborní učitelia školy a budú 
využívať dielne v terajšom areáli SOŠ 
drevárskej. 
Podľa Ing. Igora Patráša, prezidenta 
Zväzu spracovateľov dreva SR, dochádza 
síce k ekonomikou vynútenému spojeniu 
lesníckeho a drevárskeho vzdelávania, 
ale pokiaľ vedenia oboch škôl zvládnu 
proces spojenia, tak dôjde k významné-
mu synergickému efektu. Súčasne môže 
byť tento experiment ukážkou spoluprá-
ce medzi drevármi a lesníkmi v prospech 
rozvoja lesnícko-drevárskeho komplexu 
na Slovensku.

Areál SOŠ lesníckej J. D. Matejovie bude od septembra určený 
aj pre vzdelávanie drevárov

Budova SOŠ drevárskej má označenie Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy pre drevárstvo
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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, Bratislavská cesta 402
(+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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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.
Polní 2818/7

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: archiv New Visit s.r.o.
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příště, redakční servis

Bratři Miroslav a Ing. Tomáš Jiránkovi 
z rodinné firmy New Visit s.r.o. z Hradce 
Králové se mimo vlastní zahradnické čin-
nosti věnují také zahradní a krajinářské 
architektuře a v poslední době také in-
teriérovému designu z pohledu květin 
a rostlin. V příštím vydání Dřevařského 
magazínu nám představí jaké rostliny 
jsou do daného interiéru vhodné, jak 
z nich lze vytvářet nábytkové doplňky, 
zelené stěny, zelené ostrovy či mechové 
obrazy.

V oblasti automatického olepování boč-
ních ploch (hran) tvarových dílců je stále 
ještě dost velký prostor pro inovace. Ne 
každému totiž vyhovuje dnes nejrozšíře-
nější způsob dokončování hran na univer-
zálních CNC obráběcích centrech vyba-
vených speciálními olepovacími agregáty. 
Alternativu tomuto řešení nabízí např. za-
řízení z Nového Zélandu, které pracuje 
podobně jako CNC centrum, avšak čistě 
na mechanickém principu bez jakýchkoliv 
programů. Podrobně vám ho představíme 
v příštím vydání Dřevařského magazínu.

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
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a nábytkářské výroby 

s vybranými recenzovanými články

Vydavatel
Trendwood-twd, s. r. o.

Kremnička 5, P.O.Box 409
974 03  Banská Bystrica 3

IČO: 31 577 041
tel./fax: +421 48 414 82 17–9

e-mail: sk@drevmag.com, www.twd.sk
www.drevmag.com

Šéfredaktor
Ing. Igor Patráš

Redakční rada
Ing. Miroslav Dvorský
zástupce šéfredaktora

Radomír Čapka
zástupce šéfredaktora

PhDr. Anton Mrník
odborný redaktor

Ing. František Novák
odborný redaktor

Ing. Helena Prokopová
člen redakční rady 

PhDr. Peter Zemaník
člen redakční rady

Rada konzultantů
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

doc. Ing. Ivan Klement, CSc.
Ing. Eduard Krcho

Ing. arch. Hynek Maňák, PhD.
prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

  Inzerce, předplatné a distribuce v SR 
a v zahraničí kromě ČR

Mgr. Eva Patrášová – Snopková
mobil: 0905 630 907

tel./fax: 048/414 82 17–9
e-mail: sk@drevmag.com

  Inzerce, předplatné a distribuce v ČR
Kateřina Havelková, DiS.

mobil: 737 272 924
e-mail: cz@drevmag.com

Grafická úprava a layout
Cinema plus, s. r. o., Banská Bystrica

e-mail: dvorsky@cinema.sk

Tisk
Alfaprint, s. r. o., Martin

Ve volném prodeji rozšiřují
Smluvní spolupracující firmy uvedené v adresáři 

prodejných míst nacházejícím se uvnitř čísla.

Ročník XVII, květen 2016

Zadané do tisku
26. 04. 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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