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Svěží nápady a progresivní řešení. Vše na jednom místě.

Vizionářské technologie, novodobé materiály, inovativní

design: Na interzum naleznete soustředěnou inovační sílu 

pro Vaše budoucí podnikání. Nejlepší nápady a oborové

inovace pro nábytkářský průmysl a vnitřní výstavbu zde 

slaví premiéru. Jako mezinárodní vůdčí veletrh otevírá 

interzum okno do budoucnosti. Zde se setkávají klíčoví 

hráči, určovatelé trendů a tvůrci podnětů. Získejte náskok

v inovacích – a nechte se inspirovat.

  Zakupte právě teď vstupenky online a ušetřete 
více než 25 % !

 www.interzum.com/tickets

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

Jak zvýšit zájem žáků o řemeslné obory?

Děkuji kolegům z Dřevařského magazínu, že mi dali prostor se vyjádřit k současné prob-
lematice učňovského školství a řemesel. 
Skutečností je, že zájem o řemeslné obory je v posledních letech značně menší. Statistiky 
nám ukazují, že do roku 2020 se projeví dlouhodobý nezájem žáků o učňovské obory 
kritickým nedostatkem řemeslníků. Už teď firmy požadují průměrně pětkrát více absol-
ventů, než škola ročně vyprodukuje.
Závažným nedostatkem zájmu o řemeslné obory je nedostatečná informovanost o tom, 
co vlastně tyto obory v současné vývojové etapě představují a jaká je perspektivní 
a stoprocentní uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu. 
Jedním z mnoha faktorů je naprostý nezájem většiny žáků o zvolený obor. Trochu vnímají 
výsledek, který jim často určili rodiče, ale nejsou schopni a ochotni pro něj sami něco dělat. 
Ze SOU byl odčerpán značný počet jejich potenciálních žáků tím, že přešli studovat 
na privátní střední školy, které se široce rozvinuly. Příkladů o vynikajících výsledcích odborníků a manuálně tvořivých pracovníků je 
poskrovnu a nestávají se tak motivačním faktorem pro mladou generaci. 
Společně se svými spolupracovníky intenzivně hledáme cesty, jak tento nepříznivý stav vylepšit. Příkladem jsou některé nadstandardní 
aktivity naší školy, jako např. Přehlídka České ručičky, spolupráce s mateřskými a základními školami, pasování absolventů na tovaryše 
nebo slavnostní přijímání žáků do stavu učňovského a jiné. Mohu říci, že máme zpracovanou metodiku pro zaměstnavatele, jak pomoci 
při získávání žáků základních škol na SOU, potažmo své nové zaměstnance.
SŠSŘ Brno-Bosonohy již zařadila do přípravy učňovské mládeže moderní audiovizuální techniku, máme 28 elektronických učebnic, 
elektronické odborné cizojazyčné slovníky a další, tak aby byla výuka zajímavá, přitažlivá a z časového a ekonomického hlediska 
efektivní a měla také provázanost s pracovním trhem. 
Moderní technologie změnily v mnohých oborech dlouholetou zakořeněnou praxi. U drtivé většiny z nich se již jedná o daleko větší 
spojení intelektu s pracovní dovedností. Dále je velmi nutná spolupráce mezi vzdělavateli a zaměstnavateli. S větší případnou podporou 
externích učitelů z řad předních odborníků z praxe by odborné střední školy měly daleko větší prestiž, než je tomu dosud.
S vedením školy dlouhodobě usilujeme o zatraktivnění a popularizaci řemeslných oborů. Důkazem je získání 3. místa v soutěži CENA 
HEJTMANA Jihomoravského kraje za společensky odpovědnou organizaci 2016 a vítězství v prestižní soutěži Výročních cen Klubu 
zaměstnavatelů „ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ŘEMESLA“. Tyto tituly jsou pro nás nejen užitečnou zpětnou vazbou, ale doufáme, že budou 
i cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich rodiče hledající správnou volbu pro přípravu na budoucí kariéru svých dětí.

Ing. Josef Hypr
ředitel SŠSŘ Brno-Bosonohy
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Hlavní mediální partner

Přihlaste se do 15. února 2017, 
získejte výhodné cenové podmínky!

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

Bydlete s námi

26.–29. 4. 2017
Brno-Výstaviště
Bydlete s námi

26.–29. 4. 2017
Brno-Výstaviště

MOBITEX
MEZINÁRODNÍ VELETRH 

NÁBYTKU A INTERIÉROVÉHO DESIGNU

http://www.mobitex.cz


Ředitel veletrhů
Ing. Radim Tichý
541 152 925
ibf@bvv.cz

Veletrh MOBITEX
Lenka Bednářová
541 152 398, lbednarova@bvv.cz

Zajímají Vás další informace? 
Neváhejte nás kontaktovat!

Legenda:

 Zóna A 1 900 Kč/m2

 Zóna B 1 600 Kč/m2

 Zóna C 1 300 Kč/m2

 Zóna VP 1 000 Kč/m2

Ceny budou od 15. 2. 2017 navýšeny o 15 %.

Uvedené ceny jsou platné pro rok 2017  
a jsou bez DPH.

Přesná specifikace a umístění zón bude  
součástí přihláškové dokumentace.

VYBERTE SI SVOJE MÍSTO V PAVILONU!
I v roce 2017 pokračujeme v osvědčeném modelu výběru plochy v pavilonu dle cenových škál.

Pavilon F

Návrat firem, 
které se na veletrhu 

v minulých letech
neprezentovaly

Přes 45 000 
návštěvníků s aktivním 
zájmem o Vaše produkty

Více než atraktivní ceny 
– výstavní plocha včetně 

výstavby již od 20.500 Kč/4 dny

Grand Prix 
MOBITEX

Návštěvníci 
z řad odborné 

i široké veřejnosti 
z celé ČR i zahraničí

Aktuální 
témata 

ze světa designu

PROČ BYSTE MĚLI BÝT NA 
VELETRHU MOBITEX 2017

http://www.mobitex.cz


Nejkvalitnější nosič na trhu

Bez recyklátů v dřevotřísce

Šetří stroje

Šetří nástroje

Úspora energie

Výroba DTD-S, LTD na nejmodernějších technologiích

Všechny výrobky jsou certifikovány

Široký výběr dekorů

Velký výběr struktur

Přesná egalizace

10 důvodů, proč BYSPAN!

Kvalita je to hlavní, o co nám jde!

Firma Dřevomateriál s.r.o. 
je exkluzivním distributorem firmy BYSPAN 
pro Českou republiku.

www.drevomaterial.cz

http://www.drevomaterial.cz
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Ruční akumulátorové nářadí 
ovládané přes telefon

Americký výrobce profesionálního elektrického ručního nářadí 
představil loni na trhu zajímavou novinku – digitální platformu 
ONE-KEY, která díky integrované elektronice umožňuje přes chytrý 
telefon, tablet nebo počítač komunikovat s nářadím, programovat 
jeho parametry, sledovat a archivovat historii jeho práce, sledovat 
jeho polohu, udržovat podrobné záznamy o každém nářadí, a tím 
spravovat celou vlastní flotilu nářadí a vybavení napříč celou sítí 
pracovních míst a obsluhujících pracovníků.

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

Foto: autor

Programování

Chytrý telefon či tablet se speciální 
mobilní aplikací se bezdrátově pros-
třednictvím bluetooth spojí s pokročilou 
elektronikou integrovanou v nové řadě 
akunářadí a umožní nakonfigurovat 
požadované parametry pro optimální 
výkon. Tato funkce je využívána např. 
u akumulátorových šroubováků, utaho-
váků či příklepových vrtaček. Nářadí má 
k dispozici 4 paměti, které se přepínají 
pomocí tlačítka na horní straně soklu pro 
upevnění baterie. Každá paměť má své 

číslo a při aktivaci svítí. Každou paměť 
lze naprogramovat samostatně, přičemž 
můžeme navolit maximální otáčky, krou-
ticí moment, citlivost spouště nebo dobu 
rozsvícení pracovního světla. Nastavené 
hodnoty se uloží a uživatel pak podle 
potřeby a charakteru práce mění para-
metry nářadí zvolením příslušné paměti.

Sledování a zabezpečení

Integrovaný nástroj Tracking (sledování) 
umožňuje udržet virtuální zrak na vašich 
věcech, když je nemáte přímo na očích. 

Může se např. stát, že nářadí někde ztra-
títe nebo zapomenete. Aplikace ONE-
KEY automaticky uchovává záznamy 
z poslední doby, kdy bylo nářadí v do-
sahu 30 m od vašeho telefonu, což 
vám umožní rychle a přesně určit, kde 
jste měli nářadí naposledy. Nebo někdo 
nářadí omylem odnese. V takovém pří-
padě ho můžete lokalizovat pomocí sítě 
uživatelů ONE-KEY. Stačí ho v inventáři 
v telefonu označit jako „ztracené“ a do 
hledání se automaticky zapojí všichni uži-
vatelé aplikace. Pokud se kdokoli z uži-
vatelů přiblíží k postrádanému nářadí na 
vzdálenost 30 m, automaticky obdržíte 
upozornění o jeho aktuální poloze. Kvůli 
bezpečnosti ale tuto zprávu dostanete 
pouze vy.
Nástroj Tracking je aktivní, i když je ba-
terie vybitá nebo na nářadí vůbec není.

Krádež a neoprávněná 
manipulace

Integrovaný nástroj Security, spojený se 
sledováním, poskytuje maximální ochra-
nu proti krádeži. Své investice můžete 
chránit funkcemi, jako je uzamčení nebo 
skrytí před sledováním jiným zařízením, 
kdy nářadí registruje pouze váš telefon. 
Pokud vám nářadí někdo odcizí, stane 
se pro něj nepoužitelné v okamžiku, 
kdy odešlete dálkový příkaz k uzamčení 
a nářadí se následně ocitne v dosahu 
jakéhokoliv zařízení s aplikací ONE-KEY. 
Elektronika se díky síťovému propojení 
aplikací automaticky vypne a nářadí 
přestane fungovat.

Akumulátorové ruční nářadí lze programovat prostřednictvím chytrého telefonu, 
tabletu nebo počítače
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Správa majetku

Aplikace ONE-KEY dále umožňuje 
detailní správu veškerého zařízení, ne-
ustálé a jednoduché sdílení informací 
mezi provozem a kanceláří přidělením 
míst a vlastníků každé položce majetku. 
Můžete si vytvořit digitální katalog a udr-
žovat v něm podrobné záznamy o kaž-
dém nářadí, a to i jiných značek, takže 
lze snadno vytvářet rozpočty a řídit své 
roční výdaje na vybavení. Díky cloudo-
vému řešení budou aktualizace a úpra-
vy synchronizovány v reálném čase na 
všech úrovních organizace. Aplikace 
nabízí následující funkce:

 Vedení záznamů o nářadí (název, evi-
denční číslo, kategorie, umístění aj.)

 Bezdrátová synchronizace (přístup 
z jakéhokoliv místa s internetovým 
připojením)

 Archivace účtů (ukládání ofocených 
nebo elektronických faktur či účte-
nek)

 Sledování využití (odpisy, opotřebení, 
vyřazení z majetku atd.)

 Protokolování stavu nářadí (dostupné, 
chybějící, poškozené, vyřazené)

 Sledování historie oprav (záznamy 
o údržbě a servisu nářadí)

 Nahrávání a stahování seznamu ma-
jetku (umožňuje ukládání a staho-
vání seznamů majetku v programu 
Microsoft Excel)

Kontakt na vyžádání

V každé ze čtyř pamětí nářadí můžeme nastavit různé hodnoty otáček, krouticího 
momentu, citlivosti spouště nebo doby osvětlení

Jednotlivé programy podle potřeby přepínáme pomocí tlačítka na soklu nářadí

http://www.aigner-werkzeuge.at
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Přesné vedení nastřelovací pistole může ovlivnit estetický výsledek práce (pokud jsou nastřelené 
spony či hřebíky vidět), ale především je důležité při oplášťování dřevěných rámových konstrukcí, 
např. při výrobě obalů, stavebních panelů apod. Zaručí nám totiž, že spony či hřebíky přes opláště-
ní nastřelíme vždy tam, kam potřebujeme a nikoli mimo dřevěný profil nosného rámu. Abychom 
nemuseli všechny profily rámové konstrukce přerýsovávat na krycí desky, můžeme využít některý 
z mnoha přípravků, které jsou za tímto účelem na trhu nabízeny.

Pro přesné vedení nastřelovací pistole

Ve své nabídce má takové pomůcky a za-
řízení i německý výrobce pneumatických 
hřebíkovaček, sponkovaček a kompre-
sorů.

Adaptér na vodicí lišty

Univerzální adaptér umožňuje ve spo-
jení s vodicími lištami (kolejnicemi) od 
různých výrobců (Mafell, Festool) přes-
né vedení pneumatické nastřelovací 
pistole v jakémkoliv místě v celé ploše 
připevňovaného panelu. To vede, jak 

bylo naznačeno již v úvodníku, ke sníže-
ní pracovní zátěže, k úsporám pracov-
ních časů, přesné práci a optimálnímu 
vzhledu spon na materiálu.
Adaptér má podobu ploché desky ve tva-
ru kosodélníku o délce stran 165x195 
mm a hmotnosti 0,36 kg, opatřené na 
spodní straně systémem vodicích drá-
žek a rybin pro vedení po kolejnici a na 
horní straně upínacími prvky pro při-
chycení nastřelovací pistole. Pistole je 
uložena v ose adaptéru a vůči posuvné 
rovině je natočena pod úhlem 30°. Tím 
je splněn požadavek Eurokódu 5 (EC 5), 
aby sponky byly nastřelovány pod úhlem 
30° a vůči směru posuvu tak hroty byly 
zaráženy ve dvou řadách. Vzdálenost 
nárazníku od hrany vodicí kolejnice je 
32 mm. 

Nastřelovací poloautomat

Druhým pomocníkem pro přesné ve-
dení a zarážení spon je poloautoma-
tické zařízení, které pracuje ve spojení 
s pneumatickou nastřelovací pistolí. 
V tomto případě se jedná o samostat-
ný posuvný vozík o hmotnosti 9 kg 
a rozměru 450x340x400 mm (d.š.v) 
s obou strannou portálovou rukojetí. 
Vozík se pohybuje pomocí vodicích ko-
leček a opěrných ložisek přímo po ploše 
připevňovaného materiálu (sádrokarto-
nové nebo sádrovláknité desky, OSB, 
DTD, překližky či jiné dřevo-kompozitní 
desky). Dva páry pogumovaných kole-
ček vedou vozík v přímém směru v kte-
rémkoliv místě po ploše. Při posouvání 

Univerzální adaptér na vodicích lištách Mafell a Festool

Adaptér umožňuje upnutí pistole pod 
úhlem 30° vůči rovině posuvu, čímž spl-
ňuje požadavek Eurokódu 5

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv autora
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podél hran lze použít boční nastavitel-
né vodítko s opěrnými ložisky, pomocí 
kterého lze nastavit přesnou vzdálenost 
nastřelování spon od okraje panelu až 
140 mm.
Pogumovaná kolečka mají kromě přes-
ného vedení ještě jednu funkci. Pomocí 
převodu jsou propojena se spouští pis-
tole a v předem nastavených intervalech 
při posouvání spouští výstřely. Intervaly 
určují vzdálenosti nastřelených spon 
za sebou a lze je nastavit na 40, 55, 
80 a 105 mm. Výsledkem je optimální 
vzhled spon na materiálu. Pistole může 

být spouštěna v obou směrech posu-
vu. Obě strany rukojeti jsou vybaveny 
ovládacími prvky, takže vozík je možné 
použít i pro 2mužnou práci u rozměrněj-
ších panelů, kdy si 2 pracovníci strojek 
uprostřed délky či šířky panelu předá-
vají. Kromě „automatické“ spouště jsou 
rukojeti opatřené také spouští pro jed-
notlivé nástřely nezávislé na systému 
ovládaném kolečky.
Rovněž i zde je pistole na vozíku ulo-
žena v šikmé poloze, takže spony jsou 
nastřelovány pod úhlem 30° v duchu 
požadavku EC 5.

Zařízení pro přesné vedení a automatické nebo manuální nastřelování spon

Vzdálenost nastřelovaných spon lze na-
stavit na 40, 55, 80 nebo 105 mm

print_inz_175x130_zrcadlo.pdf   9.4.2014   13:05:30
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Společnost HAPex provozuje v Hradci 
Králové jeden z největších distribučních 
skladů pro dřevěné materiály v České re-
publice. Odtud jsou truhláři a dřevozpra-
cující průmysl kromě jiného zásobováni 
okenními hranoly, klíženými dřevěnými 
deskami a deskami OSB, profilovým 
dřevem nebo konstrukčními a teraso-
vými prkny. Díky dobře probíhajícím 
obchodům a rostoucímu sortimentu vý-
robků je zapotřebí rozšířit stávající sklad. 
Cílem v první řadě bylo zvýšit skladovací 
kapacity. V druhé řadě velký počet růz-
ných formátů a materiálů vyžadoval i op-
timalizaci uskladňování a vyskladňování. 
Přitom měla také být zlepšena bezpeč-
nost skladování. 
Společnost HAPex se proto rozhodla, 
že sklad rozšíří o systémy společnosti 
OHRA, evropského lídra pro konzolové 
regály. Již v roce 2010 vybavil podnik 
stávající vnitřní sklad regály OHRA. 
Přesvědčivé argumenty přitom kromě 

jiného poskytly konzoly zavěšené do re-
gálových stojanů ve 100milimetrovém 
rastru. Konzoly lze přestavit bez použití 
nástrojů, regály mohou být rychle při-
způsobeny rozměrům skladovaného 
materiálu. Navíc se zavěšené konzoly 
při nárazech vychýlí. Je zabráněno ne-
jen poškození regálů, ale také zboží. 
Všechny nosné prvky regálů jsou vyro-
beny z plnostěnné, za tepla válcované 
oceli. Také u styků si tato konstrukce 
trvale zachová své statické vlastnosti. 
Navíc jsou možné vysoké přípustné zá-
těže, u společnosti HAPex 1000 kilogra-
mů na rameno, štíhlá konstrukce, a tím 
vysoké využití ploch. Dodatečně byla 
u společnosti HAPex zvýšena flexibilita 
při uskladňování tím, že byly konzolové 
regály vybaveny dřevěnými policemi. Tak 
vznikla průběžná skladovací plocha bez 
rušivých mezilehlých sloupků. 
Pro rozšíření stávajícího skladu se spo-
lečnost HAPex rozhodla, že postaví 

nové regály o celkové délce 52 metrů, 
výšce 4500 milimetrů a vybaví je čtyř-
mi skladovacími úrovněmi ve venkovní 
oblasti. K ochraně před povětrnostní-
mi vlivy byly regály vybaveny střechou. 
Regálové stojany přitom zároveň slouží 
jako nosná konstrukce pro střechu – 
cenově výhodná alternativa k nové vý-
stavbě skladovací haly.

Společnost HAPex s.r.o., jeden z největších dovozců dřeva a sta-
vebního dřeva v České republice, rozšířila svůj distribuční sklad 
o regálové systémy OHRA. Konzolové regály přesvědčily svou flexi-
bilitou a vysokou nosností. Díky regálům postaveným jak uvnitř, 
tak i venku nebyla jen výrazně zvýšena kapacita skladu, ale také 
bylo rychlejší podávání a zlepšila se kontrola uskladněného zboží.

HAPex: Bezpečné, flexibilní a efektivní 
skladování dřevěných materiálů

Další informace:

OHRA Regalanlagen GmbH
Alfred-Nobel-Straße 24-44
D-50169 Kerpen (bei Köln)
Obchod Česká republika
Mazourova 1, Brno 636 00
Tel.: +420 530 324 688
Mobil: +420 776 024 121
E-mail: tichy@ohra.de
www.ohra.cz

Z rozšířeného skladu s konzolovými regály společnosti HAPex v Hradci Králové jsou zásobovány zákazníci v celé České re-
publice, na Slovensku, v Polsku a také vzrůstající měrou v celé Evropě. Foto: archiv OHRA

http://www.ohra.cz
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Do nástrojové poradny PILANA MARKET přicházejí často písemné i telefonické dotazy od zákazníků na pilové kotouče 
s menším prořezem, než jsou běžné rozměry. Hlavním důvodem těchto požadavků je ušetřit řezaný materiál a zvýšit 
produktivitu, obzvlášť u dražšího kvalitního řeziva.

Vybrané rozměry ULTRA TENKÝCH pilových kotoučů má již PILANA MARKET ve své nabídce jako standardní katalogový 
sortiment. Jedná se o tyto rozměry pilových kotoučů s SK plátky:

 160x1,5/1,0x20 5381 24 WZ určené do ručních elektrických pil. 
  Upínací otvor lze případně upravit na d=30 pro spodní frézku včetně vytužení pro horizontální řez.

 190x1,7/1,2x30 5381 24 WZ určené do ručních elektrických pil a pro spodní frézku. 
  Případně lze upravit na d=40 pro čtyřstrannou frézku včetně vytužení.

 216x1,7/1,2x30 5383 30 LWZ
 250x1,8/1,3x30 5383 40 LWZ určené pro pokosové a formátovací pily. 

  Tyto kotouče jsou vybaveny omezovačem třísky.
 300x2,7/1,8x30 5383 48 LWZ určené pro formátovací pily. 

  Tyto kotouče jsou vybaveny omezovačem třísky.

ULTRA TENKÉ pilové kotouče jsou při výrobním procesu popouštěny pro odstranění vnitřního pnutí, za účelem prevence 
proti praskání. Povrchová úprava je prováděna tzv. černěním, které zabraňuje nalepování pryskyřice na kotouč. Při leštěném 
provedení by se tělo pilového kotouče zbytečně zahřívalo. Oproti konkurenci mají tyto pilové kotouče z výrobní produkce 
PILANA větší SK plátek, což umožňuje vícenásobné přeostření pilového kotouče. Geometrie a počet zubů je navržen na 
univerzální použití, tzn. podélné i příčné řezání dřeva. Šířka zubu i tloušťka těla odpovídá danému průměru kotouče, aby 
byly zachovány tolerance boční házivosti.

Na zakázku jsme schopni dodat pilové kotouče dle požadavku zákazníka.
 Minimální prořez 1,3 mm, minimální tloušťka těla 0,9 mm
 Pro příčné řezání s větším počtem zubů
 Pro podélné řezání s menším počtem zubů
 Pro podélné řezání od průměru 180 mm lze dodat kotouče s vyklizovacím zubem pro vícelisté řezání

Pro cenovou kalkulaci zakázkových pilových kotoučů je ideální poptat 10 případně 20 ks, aby byla cena akceptovatelná.

ULTRA TENKÉ pilové kotouče

http://www.pilanamarket.cz
http://www.pilanamarket.cz


DM 1-2/2017

novinky

14

Formátovací pily PANHANS se prá-
vem řadí mezi vysoce profesionální 
stroje. Společnost Panhans má 
v Německu tradici již 100 let. Pila 
je určená k extrémnímu zatížení do jed-
no i více směnných provozů. Vhodná 
pro formátování velkoplošných formátů 
desek, ořezávání panelů, příčné i po-
délné řezání masivního dřeva včetně 
řezů pod úhlem a to v obou náklonech. 
Formátovací pila model V91 nabízí 
již ve standardu naklápění pilové-
ho kotouče na obě strany +45,5° 
/ -45,5°.
Ovládání pomocí přehledné dotykové 
obrazovky 5,7“ v horní části stroje. 
Plně motorické pravítko na pravé 
straně s řeznou šířkou 1250 mm 
nebo volitelně až 1500 mm. Přesný 
chod bez vůle po celé délce formátova-
cího vozíku na vytvrzených broušených 
ocelových tyčích. Pevný, ale přesto leh-
ký příčný vozík vyrobený z konstrukční 
oceli s podpěrným válečkem na vněj-
ším konci a upevňovacím systémem 

Quick-Lock pro 
snadné a rychlé 

uchycení hliníkového 
pravítka na levé straně. Pravítko pro 
příčný řez na příčném vozíku je opatře-
no přesnou stupnicí a lupou, telesko-
pické rozšíření až na 3200 mm, se 2 
pevnými dorazy bez vůle s možností 
osazení digitálním měřením. 
Plynulá regulace otáček pilového 
kotou če v rozsahu od 1000 do 6000 
ot./min. Z bezpečnostních důvodů je 
stroj vybaven automatickým omezením 
otáček pro kotouče s průměrem větším 

než 400 mm. 
Vyklápěcí a otočný 
kryt pro pilové k o t o u č e 
až do Ø 500 mm. Automatické spou-
štění motoru hvězda-trojúhelník a au-
tomatická motorová brzda. Délka řezu 
formátovacího stolu 3200 mm nebo 
3800 mm. Výška řezu max. 172,5 mm 
při 90°, 120 mm při +45,5°, 90 mm 
při -45,5°.

Výrobce: PANHANS 
Výhradní dovozce do ČR: 
PILART s.r.o.

Formátovací pila PANHANS V91

Vertikální formátovací pila Etalon Multi 
je určená pro podélné a svislé dělení 
velkoplošných materiálů na bázi dřeva, 
plastu, kompozitů, akrylátů a dalších. 
Díky své konstrukci zabere ve výrobní 
hale minimální prostor a nabízí řeznou 
délku až do 5200 mm s výškou řezu 
do 60 mm. Stojan stroje je vyroben 
z masivní silnostěnné oceli s opěrnými 
vodicími lištami z PVC proti poškrábání 
dílců. Pro jednoduchou manipulaci 
s materiálem bez poškození je stroj 
osazen spodní podpěrnou válečko-
vou dráhou, příp. ocelovým vodicím 
žlabem. Model multi je vybaven auto-
matickým posuvem opěrné mřížky, 
pro eliminaci poškození vodicích lišt 
pilovým kotoučem během řezání. Pro 
přesný odečet rozměrů je stroj vyba-
ven měřicím zařízením na spodním 
rámu a svislém nosníku. Manuální 
posuv trámce a pilové jednotky pro 
horizontální a vertikální řezy je snadný 
a plynulý díky použití kvalitních line-
árních vedení – dvě pro horizontál-
ní posuv trámce s pilovou jednotkou 
a dvě pro vertikální posuv samotné 
pilové jednotky po trámci. Na tato ve-
dení je výrobcem poskytována 7letá 

záruční lhůta. Pro zachování vysoké 
kvality řezu při formátování povrstve-
ných materiálů je model Etalon Multi 
už v základní výbavě osazen nožo-
vou předřezovou jednotkou. Hlavní 
pilová jednotka je dimenzována na po-
užití pilového kotouče o průměru 250 
mm, případně drážkovacího kotouče 
pro 90° V-drážky, případně 135° pro 
folding systém. Pro snížení chybovosti 
lidského faktoru při nastavování dorazů 
řezných délek a šířek je jejich odečet 

realizován na digitálním displeji. 
Pro zákazníky s požadavky na úhlové 
řezání lze výbavu stroje rozšířit o úhlo-
vé pravítko umožňující formátování 
pod úhlem ± 50°. Pro posuv do řezu 
a vracení z řezu, vykonávané manuálně 
obsluhou, je pilová jednotka osazena 
ergonomickou dvojitou rukojetí. 

Výrobce: Etalon Alfa Kft.
Prodejce: Braz Technologie s.r.o., 
BRAS, s.r.o.

Vertikální formátovací pila Etalon Multi

uchycení hliníkového kryt pro pilové k o t o u č e 

Formátovací pila PANHANS V91

Quick-Lock pro 
snadné a rychlé 

než 400 mm. 
Vyklápěcí a otočný 

Formátovací pila PANHANS V91

http://www.pilart.cz
http://www.braz.cz
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SCM Group (divize Morbidelli) předsta-
vuje zcela novou modelovou řadu CNC 
strojů nesoucí označení AUTHOR 
M100 a M200. Cílem je nabídnout 
zákazníkům nejmodernější technologii 
a nové konstrukční řešení při zacho-
vání rozumné výše investice. Hlavním 
znakem je široká konfigurovatelnost 
s možností volby 3 až 5osého elektro-
vřetene doplněného o další agregáty 
(vrtací hlava, dlabací jednotka, otočná 
pila, nastřelovačka kolíků, malé 3osé 
vřeteno). Na stroj lze osadit až 4 pra-
covní jednotky zároveň! Nový typ 5osé 
hlavy JQX splní požadavky pro obrá-
bění plošného i masivního materiálu. 
Zásobníky nástrojů mají celkovou 
kapacitu až 60 pozic, přičemž jeden 
zásobník může být umístěn u hlavního 
elektrovřetene pro zvýšení produktivity. 
Vrtací hlava je dostupná ve 3 verzích 
dle velikosti (F23L, F29L a F31L). 
Součástí větších hlav může být na 
přání i jednotka pro vrtání závěsů. 
Vrtací hlavy jsou vybaveny technologií 
RO.AX (patent SCM) dovolující použít 
rychlost až na 8000 ot./min.
Pracovní plochu lze zvolit v provedení 
s trámci nebo hliníkovým rastrovým 
stolem. V základní verzi je trámcový 
stůl polohován ručně – typ TV FLEX, 
zatímco ve verzi TV FLEXMATIC je 
polohování trámců a přísavek moto-
rizované! Na každý trámec lze osa-
dit libovolný počet přísavek anebo je 

kompletně odebrat. Kromě přísavek 
(výška H=75 mm) lze použít i tlakové 
upínací svěrky pro masivní 

ob rob -
ky. Verze s rastrovým sto-

lem je vhodná zejména pro operace 
plošného rozfrézování - tzv. nesting 
systém, kdy je frézovaný materiál při-
sáván skrze podkladní MDF desku.
Obrobitelné rozměry jsou následující: 
délka 3110 / 3710 / 5510 mm, šíř-
ka 1320 / 1620 mm, výška 180 mm 
(M100) / 250 mm (M200).
Zajímavou možností je rozšíření před-
ního krytu dovolující založení dílce 
o šířce 2210 mm (tj. celý formát 
desky).
Konstrukčně je stroj řešen tak, že 
všechny jeho součásti (vč. elektroroz-
vaděče, podtlakové vývěvy) tvoří jeden 
komplet a nezabírají tak dodatečné 
místo okolo stroje. Rovněž všechny 
energetické rozvody jsou umístěny uv-
nitř základu stroje. Toto řešení v kom-
binaci se základními bezpečnostními 
prvky PRO-SPACE umožňuje napros-
to volný manipulační pohyb okolo 

stroje. Pro zvýše-
ní produktivity lze stroj vybavit 

ochranným systémem PRO-SPEED, 
kdy jsou před strojem umístěny foto-
buňky + ochranné hrazení (zadní stra-
na + boční strany).
Ovládací software MAESTRO klade 
minimální nároky na kvalifikovanost 
obsluhy. Práce s reálným 3D pohle-
dem na obrobek a grafické ikony pro 
vyvolání požadovaných funkcí obrábě-
ní výrazně usnadňují a urychlují celý 
proces vytváření programů. Velké 
množství maker pro nejčastěji použí-
vané typy operací (dlaby, zámky, po-
kosový spoj, kolíkové spoje, apod.). 
Kreslící funkce na bázi CADu, grafická 
nápověda, možnost importu formátů 
v DXF a IGES. Automatický výpočet 
nastavení trámců a přísavek včetně 
kontroly kolize.

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

Nová řada CNC strojů SCM Group AUTHOR M100 a M200

Společnost Felder-Group rozšířila svo-
ji nabídku o nová podávací a nakláda-
cí zařízení pro nářezová centra, CNC 
obráběcí centra a olepovačky hran.
Patří mezi ně i nová nakládací jednot-
ka Format-4 L-motion,určená pro 
nářezové centrum kappa automatic 
a obráběcí CNC centrum profit H08/
H10. Umožňuje jednomužnou obslu-
hu, což výrazně zvyšuje produktivitu 
práce. Doba taktu o délce 15 sekund 
je optimální z hlediska toku materiálu 
na lineárně pracujícím zařízení a maxi-
málně efektivního využití kapacity zaří-
zení. Otočná jednotka, dodávaná jako 
volitelná výbava, rychle natočí desky 
příčně nebo podélně ke směru řezu 
podle zadání operátora nebo podle 
instrukcí optimalizačního softwaru.

Hlavní přednosti:
 Maximální produktivita a snížené vý-
robní náklady při jednomužné obslu-
ze

 Plošný neutrální vakuový systém – 
nedochází k poškrábání materiálu

 Zdravé pracoviště – žádná únava, 

žádné zatížení zad, méně proma-
roděných dnů

 Maximální flexibilita – volný výběr 
množství a pozic stohů materiálu

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

Nakládací jednotka L-motion

Hlavní přednosti: žádné zatížení zad, méně proma-

Nakládací jednotka L-motion

Hlavní přednosti: žádné zatížení zad, méně proma

obrob - ochranným systémem PRO-SPEED, 

kompletně odebrat. Kromě přísavek 
(výška H=75 mm) lze použít i tlakové 
upínací svěrky pro masivní 

Nová řada CNC strojů SCM Group AUTHOR M100 a M200

kompletně odebrat. Kromě přísavek 
(výška H=75 mm) lze použít i tlakové 
upínací svěrky pro masivní 

ob rob

stroje. Pro zvýše-
ní produktivity lze stroj vybavit 

ochranným systémem PRO-SPEED

Nová řada CNC strojů SCM Group AUTHOR M100 a M200

http://www.panas.cz
http://www.felder-group.cz
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T-Type Glissando, závěs nové ge-
nerace, zajišťuje celoživotní, spo-
lehlivé, tiché a rychlé dovírání. 
Snadno dostupné tlačítko nastavení 
a intuitivní postup seřízení tlumení za-
jišťuje efektivní účinek dovírání různých 
velikostí a hmotností dveří.
Hydraulický tlumič Titus, nejdůležitější 
součástka T-Type Glissando, zajišťuje 
plynulé, tiché a jisté zavírání dveří po 
celou dobu životnosti nábytku. 

Nespornou výhodou závěsu T-Type 
Glissando je uživatelsky přívětivá montáž 
závěsu (dveří) na podložku (korpus) třemi 

způsoby. Díky tomu je konečná instalace 
dveří jednoduchá i v případě 4-5 závěsů 
na dveřích. U jiných typů lze závěsy na-
sazovat pouze způsobem, znázorněným 
na obrázku „Možnosti montáže“ upros-
třed. Velmi snadné je také nastavení výš-
ky dveří. Díky tomu je seřízení efektivnější 
a závěs má vyšší výkon.
Výrobce: Titus International, Ltd. 
Velká Británie
Dodavatel pro ČR: Kili, s.r.o.

Závěs nové generace T-Type Glissando s nastavitelným tlumením

Nová DIA-falcovací fréza C420-1 
KONSTANTIN spojuje falcování, ka-
librování a plošné ubírání materiálu do 
jednoho nástroje. Fréza je z nové řady 
nástrojů C420 navržených v pěti růz-
ných provedeních pro použití v CNC 
obráběcích centrech. Falcovací dia-
mantová fréza C420-1 je vybavena 
systémem výměnných diamantových 
břitů KONSTANTIN. Při obrábění MDF 
nebo HDF desek na CNC dosahuje 
nástroj velmi hladkého povrchu.
Přidaná hodnota nástroje spočívá 
v jeho variabilitě. Vysokou kvalitu vý-
sledného povrchu při falcování nebo 
kalibrování materiálu zaručuje speciální 
geometrie břitů. Díky tomu lze falcovat 

nástrojem už od 1 mm hloubky bez 
poškození hrany. Maximální pracovní 
hloubka bezproblémového falcování je 
44 mm nebo dokonce 55 mm u větší 
varianty. Kalibrování podkladních MDF 
desek na CNC nestingových centrech 
je díky zespoda umístěným diaman-
tovým břitům také ve vysoké kvalitě, 
potřebné pro přisávání dílců. Hlavní 
výhodou systému KONSTANTIN je bez-
problémová výměna všech diamanto-
vých břitů obsluhou stroje bez nutnosti 
kalibrace. To znamená, že nástroj nikdy 
neopustí vaši provozovnu a náklady na 
provoz zůstávají nízké.
Výrobce: Aigner Werkzeuge G.m.b.H.
Prodejce: Aigner TOOLS s.r.o. 

DIA-falcovací fréza C420-1 KONSTANTIN

Firma IMA-materiál pro nábytkový prů-
mysl s.r.o., se sídlem v Brzkově, je 
výhradním zástupcem švédské firmy 
MUNKSJO PAPER – SPANTEX pro 
Českou a Slovenskou republiku. Díky 
tomu jako jediná firma na našem trhu 
může nabídnout originální švédskou 
protitahovou fólii, v plošné gramáži 
od 60 g do 250 g/m2, v různých ba-
revných provedeních. Námi dodávaná 
fólie je vysoce kvalitní a zaručuje bez-
problémové zpracování, protože neza-
náší filtry, nepropouští lepidlo, nezatr-

hává se při frézování do plochy a má 
velmi dobrou přilnavost. Tyto výborné 
vlastnosti zpracování nabízí pouze naše 
originální protitahová fólie na rozdíl od 
náhražek, jako je např. pytlový nebo 
sulfitový papír, často za protitahové 
fólie zaměňovaný. Na našem trhu je 
nejčastěji používaná gramáž 90 g/m2 
v přírodní barvě. Protitahová fólie se po-
užívá z druhé strany desky proti dýze 
nebo laminátu, např. na zadní strany zá-
rubní, kuchyňských desek, parapetů, 
obložení, parket. Vzhledem k tomu, že 
máme své řezací a formátovací stroje, 
můžeme nabídnout jakékoli šíře, náviny, 

popř. 
formáty. 
Samozřej-
mostí je, že na tuto fólii mů-
žeme poskytnout certifikace 
jako FSC CONTROLED WOOD, 
IOS deklarace, Test reporty.
Výrobce: MUNKSJO PAPER – SPANTEX 
Výhradní zástupce: 
IMA Brzkov, spol. s r.o.

Švédská protitahová fólie

žeme poskytnout certifikace 
jako FSC CONTROLED WOOD, 

popř. 
formáty. 
Samozřej-
mostí je, že na tuto fólii mů-
žeme poskytnout certifikace 

Intuitivní regulace tlumení

Možnosti montáže

Seřízení výšky dveří

http://www.kili.cz
http://www.aigner-werkzeuge.at
http://www.imaczech.cz
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Povrchy ze skla jsou stále více oblíbe-
né. RAUVISIO crystal je sklolaminát, 
který boduje pohledovými přednost-
mi skla, je však odolnější proti zlo-
mení, poškrábání a o poznání lehčí 
než pravé sklo. RAUVISIO crystal je 
ohebný a je tedy možné mu dát takř-
ka libovolný tvar. Umožňuje napros-
to bez problémů realizaci frézování, 
intarzie i podsvícení. Kromě toho má 
RAUVISIO crystal i dvě nové funkce: 
RAUVISIO crystal mirror lze použít 
jako zrcadlo, je perfektní například pro 
koupelnový nábytek nebo jako šatní 
skříň se zrcadlovým čelem. RAUVISIO 
crystal mirror je výrazně odolnější proti 
rozbití než běžné zrcadlo z pravého 
skla a je možné ho obrábět obvyklými 
nástroji pro opracování dřeva. 

Nová varianta výrobku RAUVISIO 
crystal magnetic má magnetickou 
funkci pro připevnění poznámek nebo 
obrázků. Obzvláště ve funkci jako 
magnetická popisovací tabule (white-
board) je RAUVISIO crystal magnetic 
ideální pro využití v kanceláři a kro-
mě flexibilních možností zpracování 
a opracování nabízí díky nano vlast-
nostem i absolutně bezezbytkové 
jednoduché čištění. 

RAUVISIO crystal je díky UV-lakům 
velmi odolný proti poškrábání, díly 
kompletně opatřené hranami mají cer-
tifikát TÜV a odpovídají požadavkům 
AMK ohledně odolnosti vůči teplotám, 
vodní páře a změnám počasí. 

Obě nová provedení materiálů 
RAUVISIO crystal mirrror a crystal 
magnetic jsou vyráběna jako:

 zalisované velkoformátové desky, 
mirror v tloušťce 19 mm, magnetic 
v tloušťce 19,5 mm 

 tenký zrcadlový panel 4 mm či mag-
netické panely 4,2 mm

RAUVISIO crystal magnetic je dostup-
ný ve všech 8 dekorech RAUVISIO 
crystal v matu i lesku.

Výrobce: REHAU

RAUVISIO crystal mirror, crystal magnetic

Pomocí konfigurátoru povrchových 
materiálů REHAU si můžete sestavit 
individuální dílce na míru s hranami 
„RAUKANTEX pro“ svařenými lase-
rem, a to již od počtu jednoho kusu 
podle svého přání – pro maximální 
kvalitu při minimálním nároku na opra-
cování. 

Získáte perfektní, kompletně beze-
spárové nábytkové dílce. Zatímco se 
u běžných lepených hran mohou hro-
madit bakterie v oblasti spár, u svaře-
ných dílců to už není díky bezešvému 
spojení mezi deskou a hranou možné.

Pomocí konfigurátoru povrchových 
materiálů je možné nakonfigurovat 
sklolaminát RAUVISIO crystal, vyso-
ko lesklé desky RAUVISIO brilliant 
a strukturovaný laminát RAUVISIO 
wave na individuální čela na míru jen 
v několika krocích. 

Můžete hned začít: https://www.
rehau.com/cz-cs/infostranky-pro-
-truhlare/servis/konfigur%C3%A-
1tor-povrchovych-materialu

Výrobce: REHAU

Konfigurátor povrchových materiálů RAUVISIO

http://www.rehau.com/cz-cs
http://www.rehau.com/cz-cs
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„jsme stále s Vámi“

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

My a Pfl eiderer

  více informací na 
 www.drevoobchod.cz

 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

V letošním roce 2017 vám představíme 
novou dekorovou kolekci Pfleiderer
„ I N S P I R A T I O N S  C L O S E  T O  Y O U “

http://www.imaczech.cz
http://www.drevoobchod.cz
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Objevte naše dekory a struktury rozdělené

pro lepší použitelnost do 11 inspirujících 

barevných světů , odrážející moderní životní

styl a interiérové trendy.

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

175x265_Pfleiderer_AZ_Image_01.indd   1 17.01.17   16:41

http://www.pfleiderer.com
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Rohová alternativa

Pro využití rohů místností se v nábytko-
vých sestavách používají rohové skříně. 

Ty ale vzhledem k manipulačním poža-
davkům mívají jen omezené rozměro-
vé možnosti. Pro rozměrnější aplikace 
(např. kvůli efektivnějšímu využití rohové-

Skříně a skříňky – funkce vs. design

Skříně a skříňky patří do kategorie úložného nábytku. Očekává se od nich tedy, že budou plnit 
především tuto funkci. Současný životní styl ale vyžaduje více. Bydlíme často v malých bytech, kde 
však díky moderním technologiím trávíme stále více času, a to nejen odpočinkem, ale také prací. Na 
jedné straně musíme řešit optimální využití prostoru, který máme k dispozici a který nám nedovoluje 
plýtvat místem, na druhé straně se chceme cítit příjemně. Jelikož jsou skříně a skříňky součástí 
interiéru, podílí se přímo na utváření jeho atmosféry, ovlivňují jeho útulnost a tudíž celkovou pohodu. 
Pro inspiraci přinášíme několik postřehů od předních evropských výrobců.

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

Detailní pohled na spodní a horní část sestavy

Rohová šatníková sestava ve studentském pokoji (Möbelfabrik Rudolf)
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ho prostoru) výrobci nábytku nabízí různé 
alternativy. Jednou z nich je použití dvou 
samostatných skříní, z nichž jedna může 
být navržena např. jako šatník a druhá 
jako prádelník. Německá společnost 
Möbelfabrik Rudolf, zaměřená na sé-
riovou výrobu nábytku z lamina, využila 
tuto kombinaci tak, že obě skříně (široký 
šatník a úzký prádelník) přistavila k sobě 
pod úhlem 90° a vytvořila z nich rohovou 
sestavu. Vnitřní bok prádelníku částečně 
překrývá prostor šatníku, takže přístup 
do této jeho části je poněkud omezený, 
nicméně je možný. Skříně jsou k sobě 
upevněny pomocí spojovacího kování. 
V horní části je k půdám obou skříní při-
pevněna deska ve tvaru rovnoramenné-
ho trojúhelníku, která uzavírá horní stranu 
vzniklé rohové sestavy. Přední strana je 
uzavřena dvoukřídlými dveřmi, přičemž 
každé křídlo je pomocí 5 respektive 4 zá-
věsů přichyceno k boku jedné skříně. 
V zavřeném stavu jsou obě křídla v jedné 
rovině. Na vnitřní ploše jednoho křídla je 
připevněno vysoké zrcadlo.
Pro oživení poněkud fádního vzhledu ro-
hové sestavy a pro „rozbití“ její jednolité 
plochy použil výrobce poněkud kýčovitý 
dekorativní prvek v podobě svislé niky 
vsazené do rohu skříně v oblasti přecho-
du mezi dveřmi a bokem. Nika je součástí 
korpusu a je trvale přístupná přes otvory 
vyříznuté ve dveřích a v boku skříně. Po 
otevření dveří ale vytváří ostrý a nejspíš 
i nebezpečný výstupek do prostoru. 
Z funkčního hlediska je zde zcela zby-
tečná.

Šatna ve skříni

Jako „minišatna“ byla navržena robust-
ní šatní skříň německé společnosti 

Wiemann. Její celková robustnost je daní 
za funkčnost, respektive za snahu desig-
nérů o co nejefektivnější využití vnitřního 
prostoru pro ukládání šatstva a prádla 
při dosažení optimálních ergonomických 
parametrů. Tento relativně rozměrný šat-
ník o šířce cca 2 m, o zhruba stejné výš-
ce a o hloubce asi 80 cm je alternativním 
řešením pro vyznavače šaten, kteří pro 
zřízení skutečné šatny nemají možnosti.
Základ skříně tvoří asi 40 cm hluboký 
korpus s pevnou zadní deskou a s vni-
třním členěním pomocí 2 svislých mezi-
stěn, 11 vodorovných polic a 4 zásuvek. 
Středové prostory (horní a spodní), ur-
čené pro ukládání šatstva, jsou opatře-
né šatními tyčemi. K zadní desce, která 
na bocích a nahoře obrys korpusu pře-
sahuje, jsou na každé straně pomocí tří 
robustních závěsů připevněny otočné 
dveře. Ty jsou konstruovány jako polo-

uzavřený box s jedním bokem a půdou, 
opatřený z vnitřní strany svislou mezi-
stěnou a policemi. Levé dveřní křídlo 
je navíc na vnitřní straně osazené vy-
sokým zrcadlem. Po otevření dveří do 
pravoúhlé polohy vznikne malá šatna 
se třemi regály. Úložný prostor celé 
skříně je tak rozdělen do tří samostat-
ně přístupných částí, jejichž hloubka 
nepřesahuje 40 cm. Ukládání je díky 
tomu velmi přehledné a uložené šatstvo 
a prádlo snadno dostupné. 
Nevýhodou tohoto řešení je to, že dveře 
kvůli své „trojrozměrné“ konstrukci při 
otevírání zabíhají asi 80 cm do prosto-
ru vedle skříně. Tento prostor tak musí 
zůstat volný a tím pádem nevyužitý. 
Nabízí se tedy otázka, zda efekt šatny 
není v tomto případě na úkor funkčnosti, 
když by bylo možné celý prostor, včet-
ně volného místa po stranách, vyřešit  

Detailní pohled na řešení úložného prostoru ve dveřích

Šatní skříň německé společnosti Wiemann Po otevření obou dveří ze skříně vznikne malá šatna
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standardní šatní skříní s posuvnými či 
otočnými dveřmi.

Domácí minikanceláře

Podobu skříně či skříňky mají i tzv. do-
mácí minikanceláře neboli sekretáře, 
kterými zejména v menších bytech ře-
šíme absenci plnohodnotné pracovny. 
Pořizují si je ale i lidé, kteří potřebují 
pracovat „za stolem“ jen příležitostně 
a tudíž plnohodnotnou pracovnu nut-
ně nepotřebují. Hlavní výhodou těchto 
mini kanceláří je to, že stačí zavřít dveře 
– a je uklizeno.
Současné moderní sekretáře jsou na-
bízeny ve všech cenových kategoriích. 
Jelikož se tento solitérní nábytek umís-
ťuje zpravidla do obývacího prostoru, 
pak zejména v kategorii střední a vyšší 
hraje jeho design jednu z rozhodujících 
rolí při výběru. Samozřejmě při zacho-
vání plné funkčnosti. Podstatné tedy 
je, aby se za dveřmi sekretáře ukrýval 
přehledný a ergonomicky dobře řeše-
ný úložný prostor pro počítač, laptop 

nebo tablet, případně tiskárnu, dále 
pro digitální nosiče dat, důležité papí-
rové dokumenty, psací a kancelářské 
potřeby. Musí umožňovat připojení 
k síti a tudíž by měl být vybaven různý-
mi druhy připojení a také osvětlením. 
Pracovní plocha bývá obvykle řešena 
formou sklopné desky (klopny), která 
ve zvednuté poloze uzavírá určitou část 
pracovního prostoru. 
Pro ukázku jsme vybrali dvě varianty 
sekretářů s moderním designem – je-
den z nabídky firem Christine Kröncke 
a druhý od Ligne Roset. Sekretář DINO 
od Ligne Roset, jehož autorem je Eric 
Jourdan, je řešen podobně jako šatník 
Wiemann, to znamená, že obě jeho 
dveřní křídla jsou pojata jako korpusy 
s vnitřním členěním pro ukládání.

Existují ale i jiná řešení skryté domácí 
minikanceláře, než je sekretář – ať už 
v klasickém či moderním pojetí. Jako 

Moderní sekretář od společnosti Christine 
Kröncke

Vnitřní uspořádání sekretáře

Vnitřní uspořádání sekretáře

Moderní sekretář DINO od Erica Jourdana 
(Ligne Roset)
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zajímavý nápad se jeví pracoviště, je-
hož návrh ve formě prototypu představil 
Atelier Graff. Jedná se o skříňku, která 
má podobu velkého kufru postaveného 
na bok. Oba díly tohoto „kufru“, spojené 
vzájemně pomocí otočných závěsů a na 
spodní straně opatřené nábytkovými ko-
lečky, jsou uvnitř vybavené regálovým 
úložným systémem a pracovní deskou 
ve tvaru pravoúhlého rovnoramenného 
trojúhelníku. Deska je každým rame-
nem připojena k jedné polovině skříň-
ky, kterou tak fixuje v rozevřené pozici. 
Pracovní deska je zhotovena ze dvou po-
lovin, aby bylo možné ji složit a zavřít do 
kufru. Na představeném prototypu byly 
obě poloviny vzájemně spojeny a zafixo-

vány pomocí dvou bednových uzávěrů 
a proti prolomení na přední hraně opatře-
ny zapuštěným perem. Podle vyjádření 
autora projektu šlo o provizorní řešení 
a cílem prezentace bylo představení 
myšlenky. Samotné konstrukční prove-
dení na své dotažení do finální podoby 
teprve čekalo.

Televizní skříňka

Princip kufru, popsaný v předchozí ka-
pitole, využila i německá společnost Die 
Collection pro solitérní úložný nábytek, 
který je kombinací televizní skříňky a kni-
hovny. Jedna polovina skříňky slouží jako 
knihovna, druhá je řešena z vnější strany 

rovněž jako knihovna a z vnitřní strany 
je uzpůsobena pro instalaci, potažmo 
uschování ploché televize. Skříňka v kon-
textu s tématem našeho článku řeší jak 
design interiéru, tak i jeho funkčnost a er-
gonomii. Umožňuje totiž složit nábytkovou 
sestavu do poloviční velikosti, což uvítají 
především majitelé malých bytů.

Televizní skříňka a knihovna v jednom (Die Collection)

Minikancelář podle představy Atelieru Graff

Pracovní deska je složena ze dvou částí
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Dříví z exportu raději dejte 
existujícím kapacitám

V úvodu programu odborného setkání 
členských firem SDP zaznělo z úst před-
sedy Ing. Petra Pražana, Ph.D. odmíta-
vé stanovisko výboru SDP (adresované 
v červenci 2016 náměstku MZe Mgr. 
Patriku Mlynářovi) k připravovanému 
a mediálně hodně sledovanému pro-
jektu podpory investic. Je zaměřený na 
omezení exportu surového dříví a jeho 
větší zpracování v ČR a jeho cílem by 
mělo být usnadnit domácím zpracovate-
lům přístup k surovině. A to formou ga-
rantovaných dodávek dřeva ze státních 
lesů v celkovém objemu řádově 500 tis. 
kubíků, kterého by se jim mělo dostat 
mimo běžná výběrová řízení. To vše ale 
za předpokladu, že budou investovat do 
zvýšení svých pořezových kapacit buď 
výstavbou nové pilnice nebo navýše-
ním pořezu na základě pořízení nových 
technologií. Nicméně paradoxem přitom 
podle SDP je to, že tuzemští pilaři nej-
sou až na výjimky v současné době kvůli 
zavedenému způsobu prodeje státního 
dříví schopni naplnit své stávající zpra-
covatelské kapacity a při dostupnosti 
kulatiny (za tržní ceny v místě a čase 
obvyklé) by tudíž celorepublikově bez 
nutných investic mohli zvýšit pořez o mi-

nimálně 30 %. Navrhovaný projekt tak 
podle mínění mnohých spíše nahrává 
zpracovatelům se zahraniční majetkovou 
účastí. Na tuto domněnku např. v pondělí 
26. 9. 2016 poukázala i veřejnoprávní 
ČT1 v pořadu Reportéři ČT s tím, že 
podle odborné veřejnosti je projekt ja-
koby tzv. ušitý na míru nadnárodní spo-
lečnosti LABE WOOD, zvažující postavit 
ve Štětí na Ústecku velkopilu za téměř 
2 mld. Kč s ročním předpokládaným 
pořezem 1 mil. m3.
Podle zmíněného stanoviska SDP je 
samotné úsilí MZe o zvýšení zpraco-
vání dříví v ČR potřebné a sdružení ho 
podporuje. Nicméně na otázku potřeby 
výstavby dalších pilařských kapacit na 
našem území (v daném případě dokonce 
se státní podporou), má ale jednoznačně 
negativní odpověď. Argumentuje např. 
tím, že v ČR je v současné době dle 
různých zjištění kapacita zpracovatelů 
vyšší o 2,5–4,6 mil. kubíků dřevní hmo-
ty než zpracovávané množství suroviny. 
V příhraničních oblastech ČR (zejména 
v Rakousku a Německu) jsou navíc další 
nadkapacity zpracování o cca 3 mil. ku-
bíků, které v současné době nutně musí 
surovinu dovážet. 
„Z tohoto důvodu výstavba dalších kapa-
cit zvýšení zpracování dřeva v ČR vůbec 
neřeší a není tudíž nutná. Zvýšení obje-
mu zpracovávaného dříví v ČR je možné 
dosáhnout mimo jiné víceletou garancí 
neboli smlouvou mezi vlastníky lesů 
o dodávkách se všemi zpracovatelskými 
subjekty, které budou mít zájem a splní 
podmínky prodeje. SDP navrhuje řešit 

tento problém návratem k dřívějšímu způ-
sobu prodeje státního dříví tzv. přímým 
prodejem (realizovaným s.p. Lesy ČR, 
s.p. Vojenské lesy a statky atd.) zpra-
covatelům,“ uvedl Ing. Pražan s tím, že 
optimalizací dodávek kulatiny z nejbliž-
ších možných lokalit by došlo ke snížení 
nákladů na surovinu, čímž by se zvýšila 
konkurenceschopnost zpracovatelů. 
Garance dodávek a víceleté smlouvy 
o prodeji by podle SDP vedly ke zlep-
šení schopnosti zpracovatelů zvyšovat 
produktivitu práce a následně i k investi-
cím do dalšího zpracování, které by mělo 
být hlavním cílem programu. „Z výše uve-
dených důvodů jsme proto MZe sděli-
li, že s takto navrhovanou podporou 
nesouhlasíme a jsme připraveni jednat 
o takových krocích, které ke skutečné-
mu zlepšení podmínek pro zpracování 
dříví povedou,“ konstatoval Ing. Pražan 
s dovětkem, že podobné, ale mnohem 
rozsáhlejší stanovisko k projektu podpo-
ry investic zaslala během léta MZe také 
Konfederace lesnických a dřevařských 
svazů (KLDS) a řadu připomínek a po-
změňovacích návrhů k němu měla také 
Asociace lesnických a dřevozpracujících 
podniků (sdružující významné lesnické 
společnosti a velké zpracovatele dřeva 
v ČR), z nichž pouze 2 byly akceptová-
ny. Přepracovaná verze projektu pak 
byla ze strany pilařů „odmítnuta“ i na 
zářiovém jednání KLDS a po zmíněné 
kritické reportáži na ČT1 se od něj dis-
tancovalo ministerstvo obrany respektive 
jím spravované Vojenské lesy a statky, 
které na něm původně spolupracovaly. 

Místo nových pil by to chtělo podpořit 
ty stávající, ne však pouze tzv. na oko

Nejen tradiční informace o nákupu dřevní hmoty a s ním spojených jednáních, jakož i nastínění stá-
vajícího a předpokládaného vývoje cen na trhu nejžádanější smrkové pilařské kulatiny a stavebního 
řeziva, bylo programem podzimního odborného setkání Společenstva dřevozpracujících podniků 
v ČR (SDP), které proběhlo 4. 11. 2016 na půdě akciové společnosti Javořice v Ptenském Dvorku na 
Prostějovsku. Zazněly zde i četné a nezřídka kritické názory majitelů malých a středních pilařských 
provozů na činnost Ministerstva zemědělství ČR (MZe) v souvislosti s jeho některými připravova-
nými projekty. Zejména pak s programem podpory investic do nových technologií, který by vedl 
ke zvýšení pořezu domácích zpracovatelů s cílem omezit stále se zvyšující export v ČR vytěženého 
dříví, či zřízení tzv. Lesnicko-dřevařského podpůrného fondu.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv autora
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MZe ve spolupráci s Lesy ČR však s jeho 
spuštěním pravděpodobně stále počítá. 
Alespoň tak tomu podle Ing. Pražana na-
značuje dopis ministra zemědělství Ing. 
Mariana Jurečky z 31. 10. 2016 rozesla-
ný všem zpracovatelům dřeva, v němž 
je Program podpory investic do rozvoje 
zpracování surového dříví formou garan-
ce dodávek suroviny od vlastníků lesů 
zařazen mezi připravované motivační 
nástroje podpory zpracovatelů dřeva, 
a to v rámci plnění tzv. strategie resortu 
MZe s výhledem do roku 2030. S tím 
se ale naši pilaři (malí i velcí) údajně jen 
tak nesmíří.

Lesnicko-dřevařský fond 
naopak ano, ale…

V další části programu se pak několik de-
sítek minut diskutovalo o dalším v témže 
dopise zmíněném projektu MZe, kterým 
je připravovaný Lesnicko-dřevařský fond. 
Od jeho zřízení si MZe slibuje zvýšení 
povědomí veřejnosti o dřevu a výrob-
cích ze dřeva jakožto obnovitelné su-
rovině s tím, že vyšší spotřeba výrobků 
ze dřeva v důsledku povede k vytvoření 
lepších podnikatelských příležitostí pro 
zpracovatele dřevní suroviny. Posláním 
tohoto fondu by podle ministra Jurečky 
mělo být vytváření podmínek pro vyšší 
využívání a spotřebu dřeva a výrobků ze 
dřeva v ČR, např. navrhováním změn 
daňových a jiných předpisů, které by 
zvýhodnily dřevo jako stavební materiál, 
a také odstraňováním neodůvodněných 
překážek vyplývajících z právních před-
pisů a technických norem, které brání 
většímu uplatnění dřeva. Zdrojem finanč-
ních prostředků fondu (v ročním předpo-
kládaném objemu cca 40–50 mil. Kč) 
budou příspěvky státního rozpočtu, 
stejně tak jako příspěvky vlastníků lesů 
a dřevozpracujících podniků. Z hlediska 

financování by se fond v případě vlast-
níků lesů měl dotknout pouze subjektů 
vlastnících více jak 5 tis. hektarů, a to 
ve výši 5 Kč z každého hektaru ročně. 
U zpracovatelů pak výrobců zpracujících 
ročně více jak 20 tis. m3 dřeva, kteří za 
každý kubík odvedou do fondu jednu 
korunu. Z těchto prostředků budou fi-
nancovány prezentace dřeva a výrobků 
ze dřeva v médiích, na výstavách a ve-
letrzích, rozvoj a propagace souvisejí-
cích studijních oborů či aktivity lesní 
pedagogiky. 
Diskuse kolem Lesnicko-dřevařského 
fondu, který byl koncem loňského roku 
navržen v tzv. paragrafovém znění a při-
praven k zahrnutí do nejbližší novely 
Zákona č. 289/1995 Sb. (Zákon o le-
sích a o změně některých zákonů – lesní 
zákon), se točila nikoliv kolem jeho bo-
hulibého záměru, ale přítomným pilařům 

v té době již známého obsahu a hlavně 
kolem dosud nevyjasněných provádě-
cích podmínek. Terčem pochybností 
se staly např. otázky spojené s tím, kdo 
a jakým způsobem bude počet obhos-
podařovaných hektarů či zpracovaných 
kubíků zjišťovat a jak se odvody z nich 
případně budou vymáhat. Dále pak také 
údajná nutnost zřízení samostatného ří-
dícího aparátu fondu (podle některých 
informací sedmičlenného), odborná způ-
sobilost jeho členů a v neposlední řadě 
jejich platy a s vedením fondu spojené 
režijní náklady, které by snad neměly 
překročit 25 % z nashromážděné částky. 
A to vesměs kvůli obavám, aby se zalo-
žení fondu, jak pronesl jeden z přítom-
ných, nestalo jen tzv. dalším mlýnkem 
na peníze. V této souvislosti je pak třeba 
ještě doplnit to, že vytvoření Lesnicko-
dřevařského fondu a jeho implementaci 

Export kulatiny se loni do pil v Rakousku, Německu a Rumunsku meziročně zvýšil 
o 22 %, což představuje dalších více jak 400 tis m3

Tří až pětinásobné překročení ročních etátů na severu Moravy má na svědomí vedle kůrovce také václavka smrková
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do lesního zákona, s výjimkou navržené-
ho způsobu financování, podpořili ještě 
před jednáním SDP dne 2. 11. 2016 
zástupci asociací a svazů sdružených 
v KLDS. Podle nich Lesnicko-dřevařský 
fond je sice vhodným nástrojem na pod-
poru spotřeby dřeva a výrobků ze dřeva, 
nicméně majitelé lesa a podnikatelé ne-
mohou suplovat státní podporu, která by 
tudíž měla směřovat od státu.

Zásobování hmotou 
bez větších problémů

V závěru odborného programu se již tra-
dičně dostalo také na informace ohledně 
nákupu dřevní hmoty, zejména na trhu 
nejžádanější smrkové, který byl podob-
ně jako v prvním pololetí kvůli kůrovcové 
a tzv. „václavkové“ kalamitě takřka bez-
problémový.
[Pozn. autora: václavková kalamita 
je způsobena přemnožením houby 
Armillaria ostoyae (václavka smrková), 
která v konečné fázi způsobuje u na-
padeného dřeva bílou hnilobu, obvykle 

omezenou na kořeny a oddenkovou 
část kmene. Při fyziologickém oslabe-
ní dřeviny, k němuž podobně jako při 
napadení podkorním hmyzem (kůrov-
cem) dochází vlivem značného sucha 
v uplynulých dvou letech, napadá její 
kambiální pletiva a dřevina tak ve velmi 
krátké době usychá].
Nákup dříví v loňském roce podle místo-
předsedy SDP Ing. Františka Příkaského 
probíhal tzv. po vlnách, neboli někdy bylo 
hmoty více, jindy méně, ale z celkového 
hlediska byl pro pilaře ve většině oblastí 
republiky dost příznivý. „Diametrálně jiný 
stav je na střední a severní Moravě či ve 
Slezsku, které trpí výraznou kůrovcovou 
a václavkovou kalamitou a kde je obrov-
ský přebytek dřeva. Naopak nepříznivým 
je to, že si na toto dříví velmi zvykli za-
hraniční odběratelé a více jak dvě třeti-
ny ho směřují do zahraničí. Tím pádem 
v této oblasti dochází k značnému úbytku 
hmoty a momentálně, na rozdíl od před-
chozích období, už zde nelze hovořit 
o přetlaku nabídky nad poptávkou,“ do-
plnil Ing. Příkaský s tím, že drobné prob-

lémy v zásobování kulatinou je možné 
vlivem zimního období předpokládat v I. 
čtvrtletí letošního roku. Nicméně celkově 
lze podle něj v roce 2017 opět očekávat 
nadbytek kalamitní hmoty, a to kvůli dále 
se šířícím kalamitám (jak kůrovcovým, tak 
sílícím houbovým) nejen v horských ob-
lastech, ale i v nižších lokalitách, jako je 
podhůří Jeseníků, Vysočina nebo v pří-
padě borových porostů např. i střední 
a východní Čechy včetně Polabí. Stav 
výskytu kůrovce v ČR v listopadu loň-
ského roku byl totiž některými lesnic-
kými odborníky označován za doslova 
alarmující a na severovýchodě země za 
přímo katastrofální. 
„V oblastech, jako je např. Bruntálsko, 
Opavsko, Šternbersko, Albrechticko 
a Krnovsko, se už nyní počítá s tím, že 
těžby budou minimálně troj až pětiná-
sobně vyšší než roční etát,“ potvrzuje 
Ing. Příkaský a dodává, že takový stav 
bohužel s sebou přináší i to, že dříví je 
méně kvalitní. Pozitivní pak při tomto 
stavu je, že pilařské firmy zatím až na 
výjimky nezaznamenaly žádné výraznější 
výpadky v odbytu stavebních sortimen-
tů, neboť mnozí odběratelé dnes např. 
u bočního řeziva akceptují i jeho znač-
nou zamodralost, což ještě donedávna 
bylo takřka nemyslitelné. 
Pozitivní informace týkající se zásobování 
kulatinou přednesené Ing. Příkaským 
pak podle Ing. Pražana potvrzovali ve 
IV. kvartálu také Rakouští a Němečtí pi-
laři z příhraničních oblastí ČR, kteří díky 
dostatečným zásobám dřevní hmoty 
řezali až na výjimky v podstatě naplno 
a pochvalovali si i velmi slušný odbyt 
řeziva. Zmíněnou výjimku tvořili někteří 
zpracovatelé, kteří se neobejdou bez 
čerstvé hmoty, která na trhu začala být 
nedostatkovou a za jejíž dodání do kon-
ce roku nabízeli určité finanční bonusy. 
„Navzdory tomu se rakouští a němečtí 
pilaři zatím příliš neobávají výraznějších 
tlaků na ceny kulatiny. Vyplývá to z říjno-
vého průzkumu týkajícího se vývoje cen 
kulatiny v následujících šesti měsících, 
kdy se 26% tamních zpracovatelů do-
mnívalo, že ceny budou stoupat, podle 
53 % zůstanou stejné a podle 21 % bu-
dou klesat. Ještě optimističtější prognó-
zu pak tentýž průzkum nabízí u cen řezi-
va, kdy 39 % dotázaných předpokládá 
zvýšení, 43 % si myslí, že ceny budou 
stejné a jen 18 % se obává poklesu,“ 
doplnil Ing. Pražan s dovětkem, že vy-
soká poptávka po stavebním řezivu nám 
nejblíž je v Německu, kde je měsíčně 
vydáváno kolem třech tisíc nových sta-
vebních povolení a dále pak na trzích 
v USA, Číně a Japonsku.

Pro kůrovcovou kulatinu si importéři nezřídka posílají vlastní vlakové soupravy, 
odvážející najednou 1200–1500 m3

Problémy v zásobování pilařských závodů v I. kvartále 2017 mohly přinést snad jen 
lednové arktické mrazy a vydatná sněhová pokrývka
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Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Dva mimořádně suché roky po sobě spolu s výrazně nadprůměrnými teplotami v zimním období mají 
extrémní dopad na lesní porosty napříč Českou republikou. Kvůli přetrvávajícímu srážkovému deficitu 
dochází k tzv. chřadnutí lesa, jehož důsledkem je např. u smrkových porostů přemnožení podkorního 
hmyzu (kůrovce), jehož enormní výskyt na severovýchodě země je označován za katastrofální. Tento 
stav se na trhu odráží v pokračujícím přebytku smrkového dříví a jeho dalším zlevnění ve II. pololetí 
ve všech sledovaných sortimentech (od 20 do 80 Kč/m3). Nedostatek srážek ve spojení s různým 
podkorním hmyzem a houbovými chorobami měl negativní vliv i na borové, modřínové a listnaté 
lesní porosty. To vedlo ke snížení cen většiny kulatinových sortimentů také v dřevinách borovice, 
modřín, dub a buk s výjimkou II. a III. D třídy dubové a II. třídy bukové kulatiny, která naopak kvůli 
omezené nabídce na trhu opět podražila od 70 do 550 Kč/m3.

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

TŘÍDA

II III A, III B III C III D

SM/JD
2930

2480 – 3400
-80

2150
1870 – 2500

-60

1900
1500 – 2460

-70

1430
1200 – 1600

-20

BO
2380

1980 – 3200
-190

1730
1590 – 2000

0

1510
1420 – 1700

-50

1310
1100 – 1450

-40

MD
4230

3200 – 5500
-190

2720
2200 – 2900

-170

2190
1800 – 2950

-100

1870
1500 – 2200

+50

DB
6950

5000 – 10500
+550

3680
2430 – 6000

-40

2730
1400 – 4000

-60

2220
1770 – 3500

+140

BK
2450

1930 – 2950
+70

1750
1310 – 2500

-40

1550
1290 – 2000

-20

1340
1190 – 1600

-40
Tabulka 1: Průměrné ceny kulatiny (v Kč/m3 bez DPH) ve II. 
pololetí 2016

NESUŠENÉ SUŠENÉ

Řezivo truhlářské 
středové

Řezivo 
stavební
středové
(fošny)

Řezivo 
stavební
export
(fošny)

Hranoly

100x100 
mm

Řezivo 
boční

(prkna)

Řezivo truhlářské 
středové

Řezivo 
stavební

Prkna Fošny Prkna Fošny Prkna, fošny

SM/JD
5730

4200 – 7500
-390

6510
5500 – 8000

-100

5090
3700 – 5900

+10

4540
4100 – 5000

-30

5170
4100 – 6000

0

3590
2800 – 4400

+130

7500
5800 – 9000

+30

8360
6800 – 10000

+150

5510
4000 – 7400

-60

BO
5510

4000 – 7100
-170

6200
4800 – 7900

-20

4620
3800 – 5500

-130

4360
3800 – 5000

-30

4910
3800 – 5900

-110

3260
2800 – 4000

+40

7510
5600 – 9000

+120

8220
6400 – 10000

+70

5430
4500 – 6500

+80

MD
7110

4300 – 10300
-730

8150
5500 – 10500

-210

6600
5000 – 7900

-210

7200
5600 – 7800

-50

6580
5500 – 7900

+190

3760
3300 – 4500

+60

8420
6100 – 10000

-70

9530
7200 – 11600

-50

7520
5600 – 8500

-10

DB
10 100

6500 – 14500
+500

12 830
9800 – 16500

+200
– – –

4550
3800 – 5300

+10

14 390
8100 –19000

+200

18 930
11400 – 22990

-340
–

BK
5990

3600 – 8200
+310

6410
4200 – 10500

+280
– – –

3670
3100 – 4100

-20

9020
5200 – 11330

+30

10 550
6800 – 13310

-220
–

Tabulka 2: Průměrné ceny nesušeného a sušeného řeziva (v Kč/m3 bez DPH) ve II. pololetí 2016

Zda a do jaké míry se výše uvedená situace na trhu s kulatinou 
promítla do cen řeziva, jsme zjišťovali při našem pravidelném 
průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulati-
ny a řeziva v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub 
a buk. Provedli jsme jej na přelomu měsíců listopad a prosi-
nec 2016, kdy jsme kontaktovali bezmála stovku responden-
tů s různým zaměřením (těžební společnosti, malé, střední 
a velké pilařské provozy, specializovaní prodejci řeziva) z celé 
České republiky.
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Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shr-
nuty v tabulkách 1 a 2, které tentokrát 
nově doplňuje ještě pětice grafů znázor-
ňujících cenový vývoj sledovaných sorti-
mentů od roku 2011, kdy jsme se začali 
tímto tématem na stránkách Dřevařského 
magazínu pravidelně zabývat.
V případě tabulek pak hodnoty uvedené 
tučným písmem v horní části každého 
z řádků vyjadřují celorepublikový průměr 
ceny (v Kč/m3), za kterou se sledovaný 
sortiment prodával v průběhu loňského 
2. pololetí. Jedná se o ceny bez DPH, 
které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa 
na pilu (tzv. ceny na odvozním místě), 
a u truhlářského řeziva byly vypočítány 
pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.
V prostředních řádcích tabulek je uveden 
rozsah ceny, v němž se daný sortiment 
na trhu pohyboval. Toto větší či menší 
cenové rozpětí je v případě kulatiny dané 
především původem dřeva (ze státních, 
vojenských, obecních, církevních či sou-
kromých lesů) a potažmo prodejními ce-
nami dříví nastavenými vlastníky lesních 

porostů nebo (ve státních lesích) těžeb-
ními společnostmi. Mimo to se na něm 
podílí i různé zastoupení jednotlivých 
tloušťkových stupňů, u pilařské hmoty 
různý podíl zastoupení kvality III A a III B 
a u smrkové hmoty III D např. i to, jde-li 
o dřevo ze souší nebo čerstvé a v nepo-
slední řadě také sortimentní zaměření 
výrobce. U řeziva závisí na konkrétním 
zaměření prodejce, na lokalitě, kde 
působí a odkud případně řezivo dováží 
apod. To platí i tehdy, když prodejcem 
je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka 
vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou 
promítnuty nemalé náklady na dopravu 
suroviny, která v dřevinách modřín a dub 
dnes mnohdy cestuje ke zpracování 
i stovky kilometrů.
Ve spodních řádcích tabulek jsou uvede-
ny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi cenami 
sledovaných sortimentů ve druhém polo-
letí loňského roku ve srovnání s cenami 
v prvním pololetí 2016, přičemž červená 
čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak 
zlevnění daného sortimentu a u kulatiny 
či řeziva se zelenou číslicí „0“ zůstala 
cena na úrovni loňského prvního pololetí.

Nově zařazené grafy pak ukazují, jak se 
ceny sledovaných sortimentů v jednotli-
vých pololetích uplynulých více jak šesti 
let (počínaje II. pololetím 2010) měnily 
v důsledku působení různých faktorů. 
U kulatiny např. zavedením současného 
způsobu prodeje dříví ze státních lesů 
prostřednictvím smluvních partnerů s.p. 
Lesy ČR, vlivem s tímto prodejem zvýše-
ných přepravních vzdáleností či z důvodu 
stále se zvyšujícího exportu, od něhož se 
odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzem-
sku. Mimo to i z důvodu řady větrných 
kalamit či v případě modřínu jeho stále 
větší oblibou mezi zpracovateli, u listna-
tých dřevin nezřídka i ročním obdobím, 
kdy jsou nakupovány. V posledních dvou 
mimořádně „suchých“ letech pak také 
nedostatkem čerstvé dřevní suroviny 
a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmo-
ty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa, kdy stro-
my vlivem sucha ztrácí schopnost růst 
a vytvářet ochranné látky, provázeným 
kalamitním přemnožením nejrůznějších 
druhů podkorního hmyzu či některých 
hub. Kolísání cen řeziva v jednotlivých po-
loletích v řadě případech koresponduje 
s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich 
momentální výši kromě toho ovlivňuje 
i míra poptávky po daném sortimentu, 
roční období v němž je řezivo prodáváno 
a v případě sušeného také jeho počáteč-
ní vlhkost a aktuální ceny energií.

Kulatina

Co se týče cen kulatiny v posledním sle-
dovaném druhém pololetí 2016, tak stej-
ně jako v prvním pololetí znovu zlevnila na 
trhu nejžádanější smrková, a to tentokrát 
i v případě jakostně lepší hmoty třídy II 
(tzv. loupačky), kde cena kubíku klesla 
o 80 Kč. O něco méně (o 60 respektive 
70 Kč/m3) zlevnily třídy III A, III B a III C. 
Pouze o dvě desetikoruny pak cena kles-
la u třídy III D, kterou se distributoři (ze-
jména na severu Moravy) v rámci udržení 
alespoň minimální rentability snaží tlačit 
pokud možno k horní hranici jejího ce-
nového rozsahu (1200 – 1600 Kč/m3). 
A to zejména v případě stále se zvyšují-
cí poptávky o tuto hmotu v Rumunsku, 
kam koncem roku směřovala po celých 
vlakových soupravách spolu s přebytky 
kulatiny ostatních tříd, o niž neměli zá-
jem zpracovatelé v tuzemsku či v zemích 
našich sousedů. Druhá z jehličnatých 
dřevin borovice rovněž zlevnila ve třídě II 
(o 190 Kč/m3) a o 50 respektive 40 Kč/
m3 také ve třídách III C a III D. Kvalitativně 
nejlepší pilařsky zpracovávaná hmota 
III A, III B se udržela na stejné ceně jako 
v prvním pololetí. Zlevnění (v řádech sto-

Graf 1: Cenový vývoj jehličnaté kulatiny v letech 2010 – 2016

Graf 2: Cenový vývoj listnaté kulatiny v letech 2010 – 2016
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korun) se tentokrát nevyhnulo ani modří-
nu, nejvíce pak jakostní třídě II, jejíž cena 
klesla o 190 Kč/m3 a dále třídě III A, III B 
o 170 Kč/m3 a třídě III C o 100 Kč/m3. 
Ve třídě III D se cena kubíku naopak o 50 
Kč zvýšila, podle některých respondentů 
kvůli menší nabídce na trhu a zvýšené po-
ptávce. Zlevnění modřínových sortimentů 
je stejně jako u smrku a borovice často 
připisováno na vrub jejich snížené kvalitě, 
zapříčiněné různými druhy podkorního 
hmyzu, u modřínu a smrku zejména lýko-
žroutem lesklým a lýkohubem matným či 
mezi lesníky obávaným lýkožroutem smr-
kovým nebo severským. U borovice pak 
především působením některých hub 
(Cenangium ferruginosum – kornice bo-
rová nebo Sphaeropsis sapinea – kuželík 
borový), které v loňském roce při sekun-
dárním spolupůsobení podkorního hmy-
zu (lýkožrout vrcholkový, lýkohubi rodu 
Tomicus nebo krasec borový) způsobily 
vážnou kalamitní situaci např. ve střed-
ních a východních Čechách. Podkorní 
hmyz, konkrétně pak bělokaz dubový 
nebo krasci rodu Agrilus, má určitý podíl 
také na mírném zlevnění dubové a buko-
vé kulatiny ve třídách III A, III B (o 40 Kč/
m3), III C (o 40 a 20 Kč/m3) a bukové ve 
třídě III D (o 40 Kč/m3). Dubová hmota 
III D naopak o 140 Kč/m3 podražila, stej-
ně jako II. třída dubu a buku, kde šla cena 
kubíku nahoru o 550 a 70 Kč.

Řezivo

Zlevnění většiny jehličnatých kulatinových 
sortimentů a zdražení dubové a bukové 
loupačky se pak ve druhém pololetí 2016 
více či méně projevilo v cenách truh-
lářského řeziva, a to jak nesušeného, tak 
i sušeného. Zatímco nesušená smrková 
prkna a fošny zlevnily o 390 a 100 Kč/
m3, borové o 170 a 20 Kč/m3 a modříno-
vé dokonce až o 730 a 210 Kč/m3, napro-
ti tomu dubová prkna a fošny stejně jako 
v prvním pololetí 2016 podražily o dalších 
500 a 200 Kč/m3 a bukové o 310 a 280 
Kč/m3. Navzdory zlevnění všech jehlična-
tých nesušených truhlářských sortimentů 
pak o něco málo podražila sušená smr-
ková i borová prkna (o 30 a 120 Kč/m3) 
a stejně tak i fošny (o 150 a 70 Kč/m3), 
naopak modřínový sušený truhlářský 
materiál mírně zlevnil (prkna o 70 Kč/
m3, fošny o 50 Kč/m3). Snížení cen jsme 
zaznamenali ještě u sušených dubových 
a bukových fošen, kde cena kubíku kles-
la o 340 a 220 Kč, zatímco cena prken 
stoupla o 200 a 30 Kč/m3.
Ze stavebních sortimentů výrazněji 
podražily nesušené modřínové hranoly 
(o 190 Kč/m3) a boční smrková prkna 

(o 130 Kč/m3) a o 10, 40 a 60 Kč smrko-
vé fošny, boční dubová, borová a modříno-
vá prkna a v případě sušeného materiálu 
borová prkna a fošny (o 80 Kč/m3). Ceny 
ostatních sortimentů šly dolů, nejvíce pak 
u nesušených středových modřínových 

a borových prken (o 210 a 130 Kč/m3) 
a borových hranolů (o 110 Kč/m3). U zby-
lých sortimentů (s výjimkou smrkových 
hranolů prodávaných za ceny prvního po-
loletí) cena kubíku klesla pouze v řádech 
desetikorun v rozmezí 10–60 Kč.

Graf 3: Cenový vývoj nesušeného jehličnatého řeziva v letech 2010 – 2016

Graf 5: Cenový vývoj sušeného řeziva (jehličnatého a listnatého) v letech 2010 – 2016

Graf 4: Cenový vývoj nesušeného listnatého řeziva v letech 2010 – 2016
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profil – inzerce

Významné změny ve společnosti Remmers

Vážení zákazníci, obchodní partneři a přátelé firmy Remmers.
Na začátku roku 2017 bychom Vám chtěli poděkovat za důvěru 
a dosavadní spolupráci v roce 2016. Do nového roku Vám pře-
jeme hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů.

V roce 2016 se ve společnosti Remmers 
uskutečnilo několik významných změn, 
které souvisí s dalším vývojem společ-
nosti, jejím mezinárodním působením 
a snahou o zprůhlednění naši struktury 
a jednotlivých výrobkových skupin.
V České republice se naše dceřiná spo-
lečnost přejmenovala 14. dubna 2016 
z původního názvu 

 Remmers CZ s.r.o. na Remmers s.r.o.
Také naše mateřská společnost upravila 
názvy hlavních společností tak, aby byly 
srozumitelné ve všech zemích naší pů-
sobnosti a aby jasně určovali Remmers 
jako značku z celosvětovou působností. 
Změny proběhly v listopadu 2016.

 Remmers AG byl přejmenován na 
Remmers Gruppe AG

 Remmers Baustofftechnik GmbH na 
Remmers GmbH.

Stejně tak naše dceřiná společnost 3H 
Lacke, která je předním výrobcem inte-
riérových povrchových úprav vyla pře-
jmenována na Remmers Industrielacke 
GmbH a její produkty budou dále na trhu 
nést jméno Remmers.
Od 1. 11. 2016 jsme rovněž pozměnili 
logo společnosti, které sjednocuje všech-
ny značky pod jednu střechu. Jasně 
čitelné logo je tedy centrální střechou 
našeho těžiště práce. Ať je to u ochra-
ny staveb, v barvách a lacích na dřevo 
nebo při průmyslovém použití. Nové logo 
bude zaváděno postupně, proto se bude-
te v letošním roce možná někdy setkávat 
i s logem starým.
V rámci popsaných změn dochází i ke 
změně konceptu obalů určených pro 
průmyslové výrobky. Výrazné červené 
obaly sebou přinesou i inovované mezi-
národní názvy výrobků a celý sortiment 
bude více čitelný a srozumitelný.
Současně s uvedenými změnami proběhly 
v roce 2016 i nové investice do procesu 
výroby. Největší investicí bylo postavení 
zcela nového výrobního závodu pro výro-

bu vnitřních laků v Hiddenhausenu, který 
je nyní nejmodernější výrobou vnitřních 
laků v Evropě.
V mateřském závodu v Löningenu byly 
instalovány nové technologické linky vý-
robků využívající polotovarový systém vý-
roby, který významně zpřesňuje a stan-
dardizuje kvalitu konečného výrobku. 
Bylo postaveno nové Zákaznické cen-
trum pro Stavební chemii, stejně jako do-
končené Zákaznické centrum pro povr-
chové úpravy oken a dveří a Zákaznické 
centrum pro vnitřní laky, které bylo před 
rokem otevřeno v Hiddenhausenu. 
Všechna centra jsou vybavena nejmo-

dernější aplikační technikou výrobců 
těchto zařízení, které se po každé ino-
vaci stále obměňují. Naši partneři tak mají 
možnost si přímo v našich centrech od-
zkoušet, příp. otestovat samotné výrobky, 
anebo celé výrobkové systémy.

Věříme, že všechny uvedené změny a in-
vestice, které byly v předchozím období 
realizovány naší společností přinesou 
v konečném efektu větší spokojenost 
a informovanost vás – našich partnerů.

Ing. Jiří Koukal
jednatel společnosti Remmers s.r.o.

www.remmers.de 
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Neztratili jsme to, 
čeho jsme se sami nevzdali

Přestože v roce 2007 pila akciové společnosti Javořice v Ptenském Dvorku na Prostějovsku pořezala 
rekordních 850 tis. m3 kulatiny, o rok později byla nucena provoz zastavit a začala doslova bojovat 
o přežití. Po téměř dvouleté odstávce se však koncem roku 2010 znovu nadechla a v dubnu 2016 
jako první z velkých podniků v ČR splnila reorganizační plán. Díky tomu mohla začít opět ve větší 
míře investovat a spolu s rostoucím pořezem na loňských 310 tis. m3 také zvyšovat svůj obrat, 
který loni přesáhl jednu miliardu korun. Ten by se měl letos ještě navýšit, neboť kromě plánované 
výstavby nové kotelny se firma chystá vyrobené řezivo dále zhodnocovat nejen dosavadním sušením. 
Napřesrok ji pak ještě čeká komplexní rekonstrukce jedné ze dvou provozovaných pořezových linek, 
připravovaná s cílem navýšit roční pořez na maximálních 450 tis. kubíků.

Velké cíle záhy přerostly 
v boj o přežití

Pila společnosti Javořice byla počátkem 
osmdesátých let minulého století vybu-
dována v katastru obce Ptenský Dvorek 
v okrese Prostějov na zelené louce mezi 
železniční tratí a přesunutým korytem říč-
ky Romže, která dříve protékala středem 
dnešního areálu kdysi největší moravské 
pily fungující pod správou bývalého stát-
ního podniku Jihomoravské dřevařské 
závody Brno. Svůj provoz zahájila v roce 

1984 s projektovaným pořezem cca 
170 tis. kubíků smrkové kulatiny, zpra-
covávané na stavební řezivo. Po roce 
1990 spolu s dalšími dvěma pilařskými 
provozy ve Vysočanech na Blanensku 
a Bystřici pod Hostýnem (pořez listnaté 
hmoty) pokračovala ve výrobě jako spo-
lečnost Pila Ptení s.r.o. Od roku 1996 
pak již jako dnešní akciová společnost 
Javořice, která se o rok později, kdy do 
ní majetkově vstoupil zlínský EP Kapitál 
Group a.s., stala součástí lesnicko-dře-
vařského holdingu CE WOOD (od ledna 
2011 v konkursu). Nicméně bezpros-
tředně po převzetí firmy novým vlastní-
kem byl provoz pily postupně provázen 
menšími či většími investicemi, přičemž 
té největší, pohybující se zhruba kolem 
jedné miliardy korun a rozdělené do tří 

etap, se dočkala v letech 2000–2006. 
V tomto období (kromě výstavby nových 
sušáren a celkové rekonstrukce manipu-
lační linky kulatiny) vyrostla vedle původní 
a rovněž zrekonstruované tzv. pilnice I 
(s kotoučovou technologií v kombinaci 
s frézovacími agregáty) ještě druhá tzv. 
pilnice II s pořezovou linkou vybavenou 
trojicí čtyřpásových pil s předřazenými 
(u prvních dvou) frézovacími agregáty 
pro odfrézování plochy prvního boční-
ho prkna, doplněná na konci nezbytným 
rozmítacím a omítacím uzlem.
Cílem této investice, v rámci níž byla na 
obě pilnice ještě napojena nová adjustač-
ní stanice řeziva se šedesáti zásobními 
boxy, uloženými ve dvou řadách vedle 
sebe, bylo navýšení ročního pořezu na 
900 tis. m3 kulatiny (v čepových prů-

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

Výrobní areál společnosti Javořice, v prosinci 2010 ještě téměř 
prázdný a jako by bez života…

… se do listopadu 2016 i při plnění reorganizačního plánu 
proměnil takřka k nepoznání
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měrech od 12 cm do 100 cm) s předpo-
kládanou realizací od roku 2007. Tento cíl 
se firmě podle předsedy představenstva 
a ředitele závodu Ing. Jana Vařeky sku-
tečně podařilo téměř naplnit, ale bohužel 
jen ve zmíněném roce 2007, kdy za 11 
měsíců (1 měsíc stála kvůli momentální-
mu výpadku kulatiny) pořezala s pomocí 
bezmála 300 zaměstnanců (nasazených 
do tří směn) asi 850 tis. m3 jehličnaté 
hmoty, což v konečných číslech před-
stavovalo obrat přes 1,7 mld. Kč a zisk 
bezmála 300 mil. Kč. Následující rok 
kvůli rostoucím finančním problémům les-
nicko-dřevařského holdingu CE WOOD 
pořezala už „jen“ necelých 700 tis. m3, 
přičemž její nejhorší etapa v historii se 
začala psát koncem ledna 2009, kdy 
se spolu s mateřskou firmou ocitla v in-
solvenci a vedení společnosti Javořice 
bylo nuceno ze všech svých tří provozů 
propustit cca 550 zaměstnanců.
„Poté následovalo bezmála dvouleté ob-
dobí, které bych nejraději ani nezmiňo-
val, neboť z pohledu pilaře představovalo 
doslova boj o přežití. Šlo především o to 

dohodnout se s leasingovými společ-
nostmi, aby nám zde zůstala zachována 
celá výrobní technologie a alespoň vět-
šina kolových manipulačních prostředků. 
A to hlavně z ohledu na skutečnost, že 
v té době jsme z osmadvaceti leasingo-
vých smluv měli splaceno 95 % a přijít 
o nějaký důležitý výrobní uzel by nám tzv. 
v lepších časech, v jejichž návrat jsme 
pořád věřili, způsobilo značné kompli-
kace. Naštěstí se nám to až na jednu 
nejmenovanou leasingovou společnost, 
která nám vzala úplně vše, co jsme ne-
stihli zaplatit, podařilo,“ vzpomíná Ing. 
Vařeka na nejhorší období pily v její 
bezmála třiatřicetileté historii, kdy její 
nouzový režim zajišťovalo včetně vedení 
pouhých 19 zaměstnanců.

Nový začátek urychlila 
nedostupnost pilin

Dalším závažným problémem v období 
téměř dvouleté vynucené odstávky bylo 
podle ředitele udržet nákladnou pořezo-
vou technologii v provozuschopném sta-

vu, hlavně po stránce hydrauliky, vzdu-
chotechniky apod. To samé pak platilo 
pro parní vytápění celého objektu včet-
ně několika sušárenských komor, které 
v zimním období bylo třeba temperovat 
a zamezit tak zamrznutí koncentrátu, kte-
rý nešlo z potrubí vypustit jinak, než jeho 
komplikovaným rozřezáním v nejnižších 
místech vedení, k čemuž firma nechtěla 
přistoupit. 
„K temperování jsme však potřebova-
li palivo pro kotelnu, v našem případě 
piliny, které jsme horko těžko sháněli, 
neboť okolní konkurence, která z nás 
v předešlé době velkou radost neměla, 
nám ji nechtěla prodávat. Před blížící se 
druhou zimou jsem se proto od srpna 
2010 snažil přesvědčit jak tehdejšího, 
tak i v té době nám již známého stávají-
cího vlastníka HSK Invest a.s. (Hanácká 
sladovna Kroměříž), abychom zpětně 
přijali 15 bývalých zaměstnanců, kteří 
před odstávkou obsluhovali klíčová 
pracoviště výrobní linky, a v počtu 34 
lidí znovu začali řezat alespoň v řádu 
několika tisíc kubíků, čímž bychom se  

„Klíčovým momentem našeho zmrtvýchvstání bylo získat dů-
věru dodavatelů, t.j. vše v termínu zaplatit a nikomu nic ne-
dlužit,“ říká ředitel závodu Ing. Jan Vařeka

Gró nakupované kulatiny tvoří 4 m dlouhé výřezy s 30 % po-
dílem výřezů pětimetrových

Současný pořez probíhá střídavě v obou pilnicích, přičemž „pásovková“ pilnice II je do připravované rekonstrukce zatím vyu-
žívána pouze z necelých 20 %



DM 1-2/201734

reportáž

zásobili pilinami a získali i řezivo, které 
bychom prodali. To se mně nakonec 
podařilo a 15. prosince jsme provoz 
pily znovu rozběhli, byť zpočátku pou-
ze s minimálním výkonem 2–3 tis. m3 
měsíčně hlavně pro potřebu získání pi-
lin a s výrobou jen několika základních 
sortimentů řeziva, o nichž jsme s jistotou 
věděli, že je prodáme“ vysvětluje Ing. 
Vařeka a dodává, že nelehkým, ale stě-
žejním úkolem pro vedení závodu bylo 
sehnat smrkovou hmotu, což před kon-
cem roku (s výjimkou posledních dvou 
let provázených kůrovcovou kalamitou) 
bývá mnohdy uměním i pro zaběhnutou 
pilu. Svého úkolu se přesto dokázalo 
úspěšně zhostit především díky počá-
teční orientaci na okolní soukromé 
vlastníky lesů rostou cích v okruhu 50 
km. V průběhu roku 2011 začala pila 
hmotu z cca 70 % nakupovat také od 
smluvních partnerů s.p. Lesy ČR a od 
v nedalekém Plumlově sídlící divize s.p. 
Vojenské lesy a statky. 
„Ani tato na první pohled pozitivně se je-
vící etapa našeho opětovného rozjezdu 

nebyla jednoduchá. V té době jsme byli 
v insolvenčním řízení a dodavatelé chtěli 
mít stoprocentní jistotu, že jejich faktu-
ry budou v termínu proplaceny. K tomu 
abychom je přesvědčili, bylo třeba růz-
ných forem záruk od bankovních až po 
garance jiných firem z holdingu HSK. 
Důležitým faktorem pak bylo to, že vše, 
co jsme dodavatelům slíbili, jsme také 
dodrželi. A to po celou dobu až do dneš-
ka (4. 11. 2016), kdy nikomu nejenže 
ne dlužíme, ale ani jsme nepozdrželi 
platbu,“ pochlubil se ředitel s tím, že 
o půl roku později (ve II. pololetí 2011) se 
měsíční pořez pily (realizovaný v prodlou-
žených 12hodinových směnách) pohy-
boval již kolem 12 tis. m3. Znovuzískání 
důvěry se pak podle Ing. Vařeky týkalo 
nejen dodavatelů, ale i odběratelů řeziva. 
S nimi vedená jednání však měla o po-
znání snazší průběh, a to zejména se za-
hraničními zákazníky, kteří měli ptenskou 
pilu, s ohledem na její převážně proex-
portní minulost, spojenou s kvalitním ře-
zivem a jejichž požadavky v té době byly 
vyšší, než byla schopna vyrobit.

Větší finanční stabilitou 
nejen k investicím…

Od roku 2012 se pořez pily postupně 
zvyšoval až na loňských 310 tis. kubíků 
kulatiny v čepových průměrech 13–55 
cm, nakupované ve 4 a 5 metrů dlou-
hých výřezech v okruhu 80 km. Zhruba 
polovina této hmoty je původem ze stát-
ních lesů, druhá polovina z lesů soukro-
mých, obecních a církevních. Na jejím 
zpracování se v současné době podílí 
150 zaměstnanců, pracujících ve dvou 
směnách, probíhajících střídavě na jed-
né nebo druhé pilnici. Vyráběné stavební 
řezivo je z asi 30 % sušeno a z cca po-
loviny produkovaného objemu exporto-
váno zejména do Německa a dále do 
Velké Británie, Rakouska, Itálie, Řecka 
a také na Slovensko. 
„Přestože z minulosti disponujeme že-
lezniční vlečkou, využíváme ji pouze 
pro přepravu asi 15 % řeziva směřují-
cího do vzdálenějších destinací, jako 
je Řecko, Anglie či Itálie. Pro přepravu 
zbylého řeziva jakož i veškeré kulatiny 

Mezi prvními investicemi v novodobé historii pily bylo rozšíření 
zpevněných volných ploch technologií KAPS-LE

Nepřijít o zákazníky znamenalo dovybavit adjustační stanice zařízením pro průběžnou impregnaci řeziva

S přibývajícími zájemci o sušené řezivo vyrostly v loni v areálu 
také další sušárenské komory
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preferujeme dnes technicky jednoduš-
ší dopravu kamiony,“ pokračuje ředitel 
a dodává, že druhá polovina produkce 
končí u tuzemských zákazníků, mezi kte-
ré patří také např. a.s. AGROP NOVA, 
která s pilou sdílí stejný areál a kromě 
řeziva využívá i její sušárenské kapacity. 
Se stále se zvyšujícím pořezem a po-
tažmo obratem, který loni opět převýšil 
1 mld. Kč, a ze jména pak díky opětov-
nému vytváření zisku si firma Javořice 
mohla postupně dovolit začít přemýšlet 
také o realizaci některých větších a pro 
výrobu nezbytných investic. V roce 2015 
šlo např. o zpevnění dalších volných 
ploch v areálu závodu s cílem zvětšit 
skladovací prostor pro kulatinu a zvýšit 
tak její zásobu z dřívějších 18–19 tis. m3 
na současných cca 28–29 tis. m3 v zá-
vislosti na početním zastoupení výřezů 
výše zmíněných délek. 
„Takto navýšenými zásobami kulatiny se 
snažíme alespoň trochu regulovat její 
nevyrovnané dodávky. Mimochodem, 
pro zpevnění ploch jsme použili novou 
technologii KAPS-LE, která je oproti běž-
nému betonování či asfaltování výrazně 
levnější, lze ji realizovat vlastními silami 
investora a umožňuje rychlejší jízdu ma-
nipulačních prostředků,“ informuje nás 
ředitel s dovětkem, že jde o patentově 
chráněnou technologii, speciálně vyvi-
nutou pro kryty lesních cest, manipulač-
ních skladů a ploch, kdy zpevňující vrstva 
je tvořena frakcí 32–63 mm hrubého ka-
meniva a popílkocementovou suspenzí 
vpravenou hutněním do kostry z kame-
niva. Druhá pro firmu zásadní investice, 
uskutečněná na jaře loňského roku, spo-
čívala v pořízení zařízení pro průběžnou 
impregnaci řeziva. Bylo zabudováno do 
obou adjustačních stanic a slouží k oše-
tření veškerého nesušeného a v letní 
sezóně skladovaného nebo přepravo-
vaného řeziva proti biotickým škůdcům. 
Jedná se o cca 3,5 m dlouhý segment 
sestávající z vlastní impregnační vany, 
kterou řezivo prochází, horních přítlač-
ných ramen, které po zvednutí umožňují 
provoz bez impregnování a záchytného 
prostoru pro úkapy impregnační látky. 
„Většina našich hlavních zakázek odchází 
k zákazníkovi bezprostředně po pořezu. 
Nejčastěji je tvoří tzv. hoblerky (stavební 
prismované řezivo v tloušťkách 18–30 
mm) s vysokými kvalitativními požadav-
ky z hlediska zabarvení, které v letních 
měsících začnou do 24 hodin plesnivět. 
Pokud bychom je neošetřili, pak největší 
problém pro nás bude v tom, že zákazníci 
dnes, na rozdíl od dřívějších dob, řezivo 
poškozené vlivem skladování či dopra-
vy nepřebírají a nereklamují, ale rovnou 

celé balíky vracejí. Pokud bychom na to 
nereagovali, tak bychom o tyto zákazníky 
přišli. Dnes, kdy se nacházíme takřka 
v epicentru kůrovcové kalamity, vidíme, 
že jsme jednali takříkajíc za pět minut 
dvanáct,“ vysvětluje Ing. Vařeka hlavní 
důvod předmětné investice. Kromě ní 
pila ve druhé polovině loňského roku 
investovala ještě cca 25 mil. Kč do roz-
šíření kapacity sušáren, v nichž dnes 
může najednou sušit až 2300 m3 řeziva.

…ale i k dříve nedostupným 
dotacím

Dalšího zásadního zlomu se pila respek-
tive její provozující společnost Javořice 
dočkala v polovině loňského měsíce 
dubna, kdy se jí jako prvnímu velkému 
podniku v ČR podařilo splnit reorganizač-
ní plán a následně 3. května 2016 byla 
tzv. odškrtnutá z insolvenčního rejstříku. 
„Díky tomu se nám uvolnily ruce nejen 
v jednáních s bankami či našimi odběra-
teli, ale můžeme se také snažit na některé 
naše v brzké době připravované aktivi-
ty získat dotace, což jsme do té doby 
nemohli,“ doplňuje ředitel s tím, že v le-
tošním roce pilu čeká nezbytná I. etapa 
výstavby nové teplovodní kotelny, která 
nahradí stávající již zmíněnou kotelnu 
parní. Bude zahrnovat instalaci jednoho 
kotle o výkonu 8 MW na biomasu, v němž 
se bude spalovat spolu s dosavadními 
pilinami také veškerá nedrcená kůra 
a nevyhovující frakce papírenské štěpky 
(s příměsí kůry). Mimo kotelny bude firma 
společně s jistou spolupracující firmou 
investovat do dalšího následného zpra-
cování sušeného řeziva. „V přilehlé části 
našeho areálu na konci železniční vlečky, 

kde je nyní provizorní skládka kulatiny, vy-
budujeme letos ještě hoblárnu a na ni na-
vazující lisovnu dřevěných briket,“ upřes-
nil ředitel. Pro rok 2018 má pila v plánu 
provést zásadní rekonstrukci pilnice II, 
kde současná pásovková technologie 
bude nahrazena novou plně agregátní 
pořezovou linkou. Jejím cílem bude zvýšit 
výtěž, zvýšit efektivitu výroby a zbavit se 
problematické údržby některých zařízení, 
zejména omítacích uzlů.
„Touto investicí, která je nyní ve fázi sta-
vebního povolení, chceme dosáhnout 
zvýšení pořezu na konečných 450 m3/
rok a poté se věnovat hlavně zvyšování 
přidané hodnoty dalším zhodnocováním 
řeziva,“ nastínil nám Ing. Vařeka další 
vývoj znovu úspěšné ptenské pily, jejíž 
znovuzrození připisuje tomu, že v době 
své „klinické smrti“ si díky kolektivní práci 
obětavých lidí nechala vzít jen to, čeho 
se sama vzdala.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Javořice, a.s.
Místo: Ptenský dvorek
Rok založení: 1996 (1984)
Počet zaměstnanců: 150
Obrat: 1 mld. Kč
Web: www.pila-javorice.cz

Ptenský dvorek ●

Rozšiřujícím se skladovým plochám muselo před časem ustoupit i parkoviště vozi-
del zaměstnanců, které je dnes přesunuté mimo vlastní areál před železniční trať
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Firmu LB BOHEMIA, s.r.o. se zaměře-
ním na vývoj, výrobu a inovaci převážně 
pasivních antidekubitních matrací, urče-
ných pro pobytová nemocniční zařízení, 
domovy pro seniory, ústavní a sociální 
péči a další zařízení tohoto typu, založil 
jako 40letý v roce 2000.
„Vnímal jsem to jako svoji velkou příle-
žitost. A protože jsem předtím pracoval 
u místního výrobce matrací, kde jsem 
měl na starosti prodej, měl jsem přehled 
jak o materiálech, tak o výrobě. Jelikož 
firma se do té doby o oblast zdravotnictví 
nijak intenzivně nezajímala, dohodl jsem 
se s jejím vedením, že se s jejich pomocí 
o tento segment začnu v rámci vlastního 
podnikání starat. Dohoda byla taková, že 
já budu přicházet s poznatky z trhu, na 
základě kterých oni budou připravovat 
produkty, které já pak budu nabízet na 
trhu. Vstupoval jsem na pole, které jsem 
neznal, což znamenalo jisté riziko. Navíc 
jsem neměl ani dostatek vlastních pros-
tředků, takže jsem si na rozjezd firmy 
musel půjčit. Abych byl mobilní, musel 
jsem si dokonce půjčit i auto,“ vzpomíná 
na dobu před 17 lety Ľubomír Bednár. 
Jak sám říká, začátky pro něho byly ná-
ročné, ale zároveň mu přinesly mnoho 
zkušeností. Prošel řadu zdravotnických 
zařízení, kde hledal odborníky, kteří byli 
v přímém kontaktu s pacienty, kterým 
nebyla lhostejná tehdejší situace na 
jejich pracovišti a zároveň byli ochotni 

Naším mottem je „dát výjimečné matrace 
do výjimečných postelí“

Život většinou začíná i končí na posteli. Tato skutečnost však bývá často opomíjena. Pan Ľubomír 
Bednár si tento fakt plně uvědomil ve chvíli, kdy po úrazu a poranění páteře byl nucen v roce 1999 
strávit několik měsíců na lůžku. A tato nepříjemná situace mu úplně změnila život. Paradoxní bylo, že 
přestože lékaři dělali všechno pro to, aby vyléčili jeho nemocná záda, další bolesti mu způsobovala 
nevhodná matrace. Tyto bolesti pak léčili různými způsoby a medikamenty, kterými napravovali 
důsledky špatného ležení. A právě tam – na nemocničním lůžku – se v jeho hlavě zrodila myšlenka 
na založení firmy, která by tuto situaci zlepšila.

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

„Když je čím se pochlubit, tak proč bych to neudělal,“ říká s úsměvem Ľubomír 
Bednár a představuje nám poslední dvě ocenění z roku 2016

Společnost LB BOHEMIA sídlí v Břeclavi, kde má své kanceláře a hlavní sklad. 
Výroba probíhá na různých místech republiky formou spolupráce s jinými subjekty
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podělit se s ním o své názory na prob-
lémy, s nimiž se ve své praxi setkávali. 
Poznal při tom mnoho lidí, ale ne všich-
ni byli jeho záměru nakloněni. Setkal se 
i s odmítavými postoji vůči jeho novátor-
ským myšlenkám. Přesto se mu napříč 
republikou a různými zdravotnickými zaří-
zeními podařilo najít dost takových, kteří 
byli ochotni s ním o problému diskutovat 
a kteří taktéž pociťovali, že by se něco 
v tomto směru mělo změnit.

DM: S jakými největšími problémy 
nemocničních lůžek jste se při svém 
„průzkumu“ setkával?
L. B.: Největším problémem byly a do-
dnes jsou klasické pěnové matrace, 
často potažené např. koženkou. A ně-
kde si je ještě chránili igelitem. Jistě 
si umíte představit, co se na takovém 
lůžku asi děje působením tepla a vlhka 
uvolňujícího se z pacientova těla, které 
nemá kam odcházet. To jsou ideální 
podmínky pro vznik dekubitů (proleže-
nin). Ovšem pro ošetřující personál to 
byl dle vyjádření některých pracovníků 
(zejména starších ročníků) jediný možný 
způsob, jak tyto matrace udržovat v čis-
totě. Stačilo stáhnout propocené pros-
těradlo, matraci omýt vodou s obsahem 
desinfekčního prostředku a natáhnout 
nové prostěradlo. Překonat tuto rutinní 
zaslepenost bylo často velmi složité.

DM: Jakými argumenty se Vám po-
dařilo tento postoj překonat?
L. B.: Požadavek, aby do matrace ne-
pronikla tekutina – nikoli vlhkost, sa-
mozřejmě platí i pro moderní a kvalitní 
matrace ve zdravotnictví. Toho se ale 
dosahuje např. tím, že se na výrobu po-
tahů používá tzv. nánosovaný materiál. 
Jedná se o střečovou textilii, na kterou 
je nanesena vrstva polyuretanu v takové 
tloušťce a formě, která propustí vlhkost 
v podobě páry, avšak molekuly vody, 
které jsou větší, zadrží. Tím je zabezpe-
čeno, že matrace splňuje všechny hygie-
nické požadavky: může tzv. dýchat, ale 
zároveň nepropouští vodu, a kromě toho 
je možné tyto potahy prát až na 95 °C, 
čímž dochází k jejich sterilizaci. Materiál 
je navíc pružný, takže při polohování lůž-
ka nedochází k jeho destrukci, jako např. 
časem u zmíněné koženky.

DM: Co tedy bylo tou hlavní myšlen-
kou pro vývoj nové matrace?
L. B.: Hlavní myšlenkou pro vývoj nové 
antidekubitní matrace bylo to, aby v první 
řadě dokázala maximálně rozložit hmot-
nost ležícího pacienta do co největší 
plochy, ale současně aby byla prodyšná 

a mohla snadno odvádět vlhkost a regu-
lovat teplotu. To je obzvlášť důležité ze-
jména u pacientů, kteří trpí zvýšenou po-
tivostí. Vlivem zvýšené vlhkosti dochází 
k daleko rychlejšímu rozpadu povrchové 
vrstvy kůže, která člověka chrání, a tak 
dochází k silnějším a rozsáhlejším posti-
žením, které s tím souvisí. Po ukončení 
vývoje a procesu ověřování (v nemoc-
nicích, domovech důchodců, domech 
s pečovatelskou službou apod.), který 
trval asi tři roky, jsme představili matraci 
HOSPITAL, za kterou jsme v roce 2006 
získali naše první ocenění na veletrhu 
Pragomedica v Praze. Jde o pasivní an-
tidekubitní jednostrannou matraci, navr-
ženou pro pacienty se středním stupněm 
rizika vzniku dekubitů. Jádro matrace je 
standardně 12 cm vysoké a je vyrobeno 
ze studené PUR pěny a speciálního ma-
teriálu 3D mřížka. Je příčně prořezané 
a tím rozdělené do pěti anatomických 
zón, čímž je zabezpečeno rovnoměrné 
rozložení hmotnosti pacienta. Průřezy 
v matraci zajišťují cirkulaci vzduchu, od-
vádí páry a zároveň chrání pacienta před 
vlhkostí a přehřátím.

DM: Co pro Vás tehdy toto ocenění 
znamenalo?

L. B.: Pro mě to v tu dobu, kdy na trhu 
byla již poměrně silná konkurence, 
byla velká satisfakce. Hlavně proto, že 
odbornou komisi, která rozhodovala 
o ocenění, zaujala mezi všemi možnými 
zdravotnickými zařízeními taková zdán-
livě banální věc, jako je právě matrace. 
Pochopili však tu základní myšlenku, tj. 
komfort a zdraví pacienta, a uvědomili si, 
že je nutné této oblasti věnovat patřičnou 
pozornost. To mi dodalo novou energii 
pro další práci.

DM: A povedlo se. Následující rok jste 
získali další ocenění. Za co to bylo?
L. B.: Dalším cílem našeho vývoje byla 
skutečnost, že nejsou všichni pacienti 
stejní. V jednom nemocničním zaříze-
ní jsme řešili zásadní problém, který 
spočíval v tom, že když pacient ležel 
např. po těžkém úrazu různě zafixován, 
tak aby mu vytvořili potřebný komfort, 
matraci na některých místech, která by 
ho mohla tlačit, doslova vyřezali. Takto 
znehodnocená matrace však pro další-
ho pacienta byla nepoužitelná a museli 
ji vyhodit. Dostali jsme úkol, abychom 
vymysleli systém, který by umožňoval 
tímto způsobem upravovat matraci tak, 
aby se mohla používat opakovaně. Tak  

Firma své výrobky prodává prostřednictvím dvou vlastních prodejen a sítě smluvních 
prodejců včetně jednoho obchodního řetězce

Matrace HOSPITAL oceněná na veletrhu 
Pragomedica 2006
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vznikla matrace ORTHOPEDIC, navr-
žená pro pacienty s vysokým stupněm 
rizika vzniku dekubitů. Jádro matrace 
je standardně 17 cm vysoké, je vyrobe-
no z vysoce pružných pěn a je složeno 
ze samostatných, vyjímatelných buněk 
o různých objemových hmotnostech 
a výškách, zasazených do gumotextilní 
fólie s otvory. Kombinací těchto buněk 
docílíme vysoký komfort v přizpůsobo-
vání křivkám těla a snížíme tlak matrace 
na tělo. Tuto matraci lze pacientovi zó-
nově poskládat individuálně přesně na 
míru. Tím, že jsou jednotlivé buňky vy-
skládány do pravidelného rastru, vzniká 
mezi nimi systém podélných a příčných 
kanálků, které zvyšují schopnost mat-
race odvádět vlhkost a teplo. Matrace 
získala nejen hlavní cenu GRAND PRIX 
na veletrhu Pragomedica 2007, ale také 
Cenu veletrhu Nábytok a bývanie 2007 
v Nitře.

DM: Přestože hlavním cílem Vašeho 
podnikatelského záměru byla pů-
vodně zdravotnická zařízení, rozšířil 
jste ho později i na civilní sektor. Co 
Vás k tomu vedlo?
L. B.: My jsme opravdu věnovali hod-
ně času a energie tomu, abychom se 
uchytili ve zdravotnickém sektoru. Jednu 
věc jsme ale trochu podcenili, a to fi-
nanční tok. Pro každou firmu, obzvlášť 
pro začínající, je velmi důležitý pravidelný 
přísun financí. My jsme si však plně ne-
uvědomili fakt, že zdravotnická zařízení 
jsou většinou rozpočtové organizace, 
které nejvíce utrácí peníze na sklonku 
hospodářského roku. Museli jsme proto 
přijmout nějaké opatření, které by nám 
pro chod firmy a pro vývoj nových pro-
duktů zajistilo pravidelný přísun financí 
v průběhu celého roku. Napadlo nás 
tedy, proč nevyužít naše zkušenosti ze 
zdravotnictví i v privátním sektoru. Při 

sou časné široké nabídce matrací na trhu 
a zároveň nedostatečné informovanosti 
se zákazníci často dostávají do situace, 
že se neumí zorientovat a rozhodnout, 
která matrace je pro ně nejlepší. My 
jsme v tomto ohledu za léta vývoje zdra-
votnických matrací nashromáždili obrov-
ský potenciál. Proč tedy tento potenciál 
nevyužít i tak, že tyto matrace, které jsou 
schopné pokrýt vysoké nároky pro leží-
cího pacienta, nabídneme s patřičnou 
úpravou i zdravým uživatelům a opatříme 
je potahy určenými pro běžný spánek. 
A tak jsme souběžně s vývojem matra-
cí pro zdravotnictví vyvinuli i kolekci tzv. 
civilních matrací a jejich prodejem jsme 
si „přivydělávali“ na další vývoj zaměřený 
na oblast zdravotnictví.

DM: Společnost LB Bohemia je na 
trhu známa především jako výrobce 
matrací. Již méně se ale ví, že nabí-
zíte i postele a ložnicový nábytek.
L. B.: Rozšíření našeho portfolia o poste-
le byl přirozený krok v dalším vývoji naší 
společnosti, přestože na počátku jsme 
o tom vůbec neuvažovali. Jenže jak jsme 
postupně rozšiřovali škálu matrací pro 
civilní sektor, potřebovali jsme je kvalit-
ně prezentovat. K tomu jsme potřebovali 
i celou škálu lamelových roštů a taktéž 
postele. Takže jsme nakonec zjistili, že 
musíme vytvořit komplexní servis tak, 
aby zákazník mohl získat ucelený soubor 
produktů na jednom místě a od jedno-
ho dodavatele. A tak jsme začali nabízet 
kompletní řešení pro tzv. zdravý nebo 
chcete-li kvalitní spánek. Aby se nám to 
nemíchalo, rozdělili jsme naši činnost do 
samostatných divizí: Bohemia Medical 
zaměřené na zdravotnictví, sociální 
oblast a kompenzační pomůcky a dále 
Kouzelné spaní pro civilní sektor. K té 
jsme později přidali ještě divizi Hotel Profi 
zaměřenou na civilní pobytová zařízení.

Matrace ORTHOPEDIC PLATINUM s výměnnými buňkami různé tuhosti a výšky, oceněná na loňských veletrzích MODDOM 
v Bratislavě a FOR FURNITURE v Praze

Společnost LB BOHEMIA vedle samotných matrací nabízí i postele a kompletní 
ložnicový program (ložnice Bohemia)
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DM: Konkurence na tuzemském trhu 
s postelemi je poměrně silná. Co 
děláte pro to, abyste se odlišili?
L. B.: My náš byznys od začátku stavíme 
na kvalitě. Takže když chceme prodávat 
kvalitní matrace s kvalitními rošty, ne-
můžeme je prezentovat v „obyčejných“ 
postelích. No a když se chceme od 
konkurence odlišovat kvalitou – záměr-
ně neříkám cenou, protože vysoká kva-
lita nemusí vždycky znamenat vysokou 
cenu – musí ten rozdíl být vidět na první 
pohled. Proto se zaměřujeme hlavně na 
technologicky náročné výrobky, které 
nejsou snadno zkopírovatelné. Naším 
mottem je „dát výjimečné matrace do vý-
jimečných postelí“. A výsledky se začínají 
pomalu dostavovat. Loni byla naše postel 
Vally oceněna na veletrzích MODDOM 
v Bratislavě a FOR FURNITURE v Praze. 
Tato skutečnost nás výrazně posouvá do 
povědomí zákazníků i v oboru postelí. 

DM: Mimochodem, na stejných ve-
letrzích byla loni oceněna i vaše 
matrace ORTHOPEDIC. Je to stejná 
matrace, za kterou jste získali oce-
nění již před 10 lety?
L. B.: Nová matrace ORTHOPEDIC 
PLATINUM je založena na stejném prin-
cipu, tzn., že využívá výměnné buňky, ale 
je určena pro civilní trh. Na trhu existu-
je spousta matrací, které jejich výrobci 
označují jako „ortopedické“ či dokonce 
„zdravotní“, což je ale v mnoha přípa-
dech pouze marketingové zneužívání 
těchto termínů. My jsme ovšem naši 
matraci jako ortopedickou, nebo chce-
te-li anatomickou, navrhovali, tzn., že 
naším záměrem bylo skutečně vyvinout 
matraci pro pacienty, kteří mají problé-
my s pohybovým ústrojím. Kromě toho ji 
máme jako „ortopedickou“ i klinicky tes-

tovanou a je zařazena i v sazebníku VZP. 
My jsme se rozhodli využít mimořádných 
vlastností tohoto modulárního systému 
a použít ho i pro matraci určenou pro 
civilní sektor.

DM: Není ortopedická matrace pro 
zdravého člověka poněkud zbytečná 
respektive nevhodná?
L. B.: Máte pravdu v tom, že pro zdra-
vého člověka nemusí být „ortopedické“ 
vlastnosti matrace vždy tím hlavním kri-
tériem, ale nelze je v žádném případě 
podceňovat. Koncept Orthopedic má 
ale i mnoho dalších výhod. Představte 
si, že si koupíte vysoce kvalitní a nijak 
levnou matraci a po pár letech přiberete 
nebo naopak shodíte anebo manželka 
otěhotní. Může se stát cokoli během 
krátké doby, co způsobí, že vám před-
tím perfektní matrace najednou nevy-
hovuje. Také jste mohl učinit při koupi 
špatné rozhodnutí a nezvolil jste úplně 
optimální tuhost a další vlastnosti pro-
duktu. Modulární systém Orthopedic 
Vám však umožní, že si díky možnosti 
výměny buněk můžete kdykoli upravit 
parametry matrace tak, aby Vám opět 
vyhovovala a nemusíte kupovat novou 
matraci. Další výhodou systému je to, 
že se výrazně prodlužuje životnost mat-
race, protože když se časem nejvíce 
namáhané zóny proleží, opět není nut-
né kupovat novou matraci, ale pouze 
vyměnit buňky v proležených místech. 
Takže my tyto matrace pro civilní sek-
tor, jejichž cena se pohybuje v rozpětí 
zhruba 17–20 tisíc Kč, označujeme 
s trochou nadsázky jako „chytré mat-
race“ určené pro náročného zákazní-
ka. Z buněk složené jádro je vloženo do 
rámu zhotoveného z pěny vyšší tuhosti, 
což rovněž vychází z našich poznatků 

ze zdravotnictví – uživateli se z lůžka 
lépe vstává, když má pevnou oporu na 
okraji a také se uživatel na posteli lépe 
orientuje.

DM: Návštěvníci nábytkářských ve-
letrhů si zvykli, že téměř každý rok 
představíte něco nového. Čím se je 
chystáte překvapit letos?
L. B.: Matrace už jsou dnes tak vysoce 
sofistikovaným produktem, že si při je-
jich vývoji už sami jen těžko vystačíme. 
Proto jsme navázali spolupráci s VUT 
Brno a několika dalšími institucemi, 
abychom společně vyvinuli matraci, kte-
rá nebude jen zhmotnělým výsledkem 
našich představ, ale bude podložena 
i seriózním vědeckým výzkumem. Stát 
nezůstáváme ani v oblasti postelí a pro 
letošní rok připravujeme novou postel, 
která opět bude výjimečná.

DM: Tak ať vám to vyjde!

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: LB BOHEMIA, s.r.o.
Místo: Břeclav
Rok založení: 2000
Počet zaměstnanců: 25
Obrat: 105 mil. Kč
Web: www.lbbohemia.cz

Břeclav 
●

Loni oceněná postel Vally v retro designu s tzv. levitujícími nočními stolky



DM 1-2/201740

reportáž

Jednotlivé oblasti Korfu jsou nazvány 
jmény pravoslavných světců, jimž jsou 
zasvěceny místní kláštery nebo kostely. 
Vyobrazení světců v dřívějších dobách 
sloužila také k orientaci na cestách po 
ostrově. Na rozcestí byly, na asi metr 
vysokých dřevěných kůlech, upevněny 
malé domečky, vybavené olejovými lam-
pami v noci osvětlujícími v domečcích 
umístěné ikony světců. Každá ikona byla 
upevněna čelně k oblasti, která nesla její 
jméno. Dnes okolo silnic, které na ostro-
vě vybudovali v 19. století Angličané, 
často vidíme obdobné maličké domeč-
ky. Ale to jsou památníčky zbudované 
pozůstalými na místech, kde jejich blízký 
přišel o život.

Zelený ostrov

Na Korfu je dostatek srážek, příjemné 
vlhké přímořské klima, ve kterém se daří 
bujné vegetaci. Zajímavostí je pěstování 
trpasličích pomerančů kumquat, ze kte-
rých se dělá marmeláda, likéry, nebo 
proslazené ovoce. Benátčané na ostro-
vě zavedli pěstování maloplodých olivov-
níků, protože olej byl potřeba na svícení 
i na vaření. Benátčané přivezli sazenice 
a platili ostrovanům za jejich vysazování. 
Ti osázeli každé, i těžko dostupné místo 
a dnes jejich potomci obtížně zvládají pe-
čovat o všechny stromy, jejichž počet, 
který nelze snížit těžbou, se odhaduje 
na 3,5 až 5,5 miliónu. Olivovníky jsou 
posvátné, nesmějí se kácet. Jen je po-
voleno je omlazovat a to seřezáváním ve 
výšce nad dva metry nad zemí. Ze zís-

Řecký ostrov Korfu a zámek Achilleion

Řecký ostrov Korfu (Kerkyra) je druhým největším řeckým ostrovem 
v Jónském moři. Sloužil jako hráz proti Tureckým výbojům. Díky 
Benátčany vybudovaným pevnostem (ostrov ovládali od 1401 do 
1797), nikdy nebyl Turky dobyt.

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

Foto: autorka

Zámeček Achilleion

Císařské schodiště
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kaného tvrdého dřeva zdejší řemeslníci 
vyrábějí nábytek a suvenýry. 
Po Benátčanech krátce vládu nad ostro-
vem převzali Francouzi. Po Napoleon-
ských válkách pařížskou smlouvou 
5. 11. 1815 získali protektorát nad Korfu 
Angličané. A nastalo období rozkvětu, 
Angličané vystavěli silnice a vodovod 
a v roce 1824 založili univerzitu.

Zámeček Achilleion

Že Korfu má zdraví prospěšné klima, po-
znala císařovna Alžběta Amálie Evže-
nie, zvaná Sissi (24. prosince 1837, 
Mnichov – 10. září 1898, Ženeva), již při 
první návštěvě v roce 1860, vykonané na 
pozvání Angličanů. Císařovna byla velmi 
vzdělaná, kromě němčiny ovládala ma-
ďarštinu, češtinu, polštinu, rumunštinu, 
italštinu, angličtinu, francouzštinu, latinu 
a staro- a novořečtinu. Oba řecké jazyky 
ovládala tak dokonale, že s vesničany na 
Korfu u piva v hospodách plynně rozprá-
věla a stala se velmi oblíbenou. Již za 

měsíc po první návštěvě se Sissi vrátila 
a zakoupila deset kilometrů od hlavního 
města vilu s rozsáhlým pozemkem na 
návrší nad mořem. Císařovna často na 
Korfu připlouvala na své jachtě. Po tra-
gické smrti svého syna, korunního prin-
ce Rudolfa (30. ledna 1889) nechala 
vilu strhnout a na jejím místě postavit 
italskými architekty Rafaelem Kavitem 
a Antoniem Landi v neoklasicistním slohu 
zámeček Achilleion. Císařovna řeckého 
hrdinu Achillea, po němž zámeček po-
jmenovala, velmi obdivovala. Na nádvoří 
nechala umístit jeho sochu.
Po smrti císařovny koupil zámek v roce 
1905 německý císař Vilém II. Za Velké 
války byl zámeček zabaven řeckou vlá-
dou, byla v něm zřízena francouzská 
vojenská nemocnice. Dále byl různě 
využíván, po druhé světové válce v něm 
soukromá firma zřídila kasino, kde se 
natáčela v roce 1981 bondovka „Jen 
pro tvé oči“. 
V současné době jsou prohlídky zá-
mečku ve dvou patrech vybavených za-

chovalým nábytkem a předměty obou 
císařských majitelů. Celý objekt je vy-
zdoben mnoha uměleckými předměty 
s převážně antickými motivy. Nábytek 
císařovny v prvním patře a obraz madony 
v kapli v přízemí nese její znaky – delfí-
ny, korunky. V kapli je původní klekátko 
císařovny, která byla hluboce věřící ka-
toličkou. V ložnici císařovny je prádelník 
s jejími znaky a na něm její velký popel-
ník, protože byla silnou kuřačkou. Velmi 
zajímavý je psací stůl císaře Viléma II. 
s výškově stavitelnou židlí se sedadlem 
ve tvaru koňského sedla. Císař Vilém II. 
měl jednu ruku kratší, při psaní potře-
boval měnit výšku sezení. O císařovně 
se traduje, že si nikdy běžné neseda-
la, ve svých pokojích neměla židle a při 
hostinách používala zvláštní klekátka, 
ale žádné se zřejmě nedochovalo. Při 
zašívání jezdeckého obleku a v zimě ko-
ženého spodního prádla (ještě nebyla 
vynalezena zdrhovadla) skrytým stehem, 
sedávala na dřevěném koni, ale asi se 
také nedochoval.

Psací stůl císaře Viléma II. Psací stůl se židlovým křeslem

Při odpočinku užívala císařovna Sissi dlouhá křesla „šezlong“, 
kterých je v zámečku několik

Prádelník císařovny s jejím popelníkem. Na prádelníku znaky 
delfína, koruny

Císař Vilém II. nad knihovnou císařovny
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výstavy

Výstava BAU bola založená v roku 1964 
a vo svojej viac ako päťdesiatročnej 
histórii sa vyvinula na svetovú výstavu. 
Organizovaná je v nepárny rok a býva 
tradične začiatkom januára na mníchov-
skom výstavisku, ktoré disponuje sedem-
nástimi výstavnými halami. Tento ročník 
zaznamenal rekordnú účasť zahraničných 

návštevníkov, keď 80 000 z viac ako 
250 000 návštevníkov bolo zo zahrani-
čia. Pre porovnanie – v roku 2015 to bolo 
72 000 návštevníkov. Ďalším významným 
faktom je, že viacej ako 65 000 návštev-
níkov bolo z architektonických a sta-
vebných úradov a kancelárií. Výstavu 
hodnotili pozitívne aj vystavovatelia, 

ktorí získali množstvo nových kontaktov. 
Systém registrácie všetkých návštevní-
kov umožňuje organizátorom poskytnúť 
vystavovateľom množstvo potrebných 

BAU 2017 – stavebná výstava 
pre drevostavbárov, nábytkárov a architektov

• 80 000 z viac ako 250 000 návštev-
níkov bolo zo zahraničia
• 2120 vystavovateľov zo 45 krajín 
prezentovalo súčasné trendy v staveb-
níctve, architektúre, drevárstve

Autor: Ing. Igor Patráš
Kontakt: rf@twd.sk
Foto: archív autora

Expozícia firmy EGGER, FRITZ, GmbH & Co. vysielala jasný 
signál stavebníkom, ale skrývala v sebe aj ďalšie výrobky firmy

ADVANTAGE Austria, obchodné zastúpenie Rakúska, fungo-
valo ako kolektívna expozícia rakúskych firiem, kde sme zare-
gistrovali aj známe logo firmy Franz Kolar GmbH, dodávateľa 
profilovaných komponentov z dreva

SHOW:ROOM rakúskej firmy FunderMax GmbH jasne prezen-
toval zameranie firmy na architektov a dizajnérov nábytku. 
V expozícii sa bolo možné taktiež zoznámiť s novou kolekciou 
dekorov

Rettenmeier Holding AG sa nachádzal v drevárskom pavilóne. 
Expozícia ukazovala široké možnosti firmy v dodávkach pre 
stavebno-stolárske a drevostavbárske firmy. Rettenmeier je na 
Slovensku najväčším spracovateľom ihličnatej piliarskej guľatiny
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informácií pre marketingové stratégie.  
Medzi 10 krajín s najvyšším počtom 
návštevníkov boli zahrnuté aj tri krajiny 
mimo EÚ: Turecko (3 055 návštevníkov), 
Rusko (2 868) a Čína (2 235). Čínu po-
kladajú nemecké firmy za najväčší sta-
vebný trh, preto pokračuje tendencia 
organizátorov tradičných nemeckých 
výstav (BAU, Interzum,...) organizovať 
tieto výstavy aj priamo v Číne.

Z krajín EÚ mali najväčšiu návštevnosť su-
sedné krajiny Rakúsko (11 520 návštev-
níkov), Švajčiarsko (5 243) a Taliansko 
(5 013). Zoznam krajín s najväčším náras-
tom počtu návštevníkov oproti roku 2015 
ukazuje, že povedomie o BAU rastie aj 
mimo Európy. Patrí medzi ne Južná 
Kórea (1 301 návštevníkov/+42 %), 
USA (792 návštevníkov/+40 %) a Indie 
(803/+59 %).

Mníchovská výstava BAU je interesantná 
pre výrobcov drevených domov, okien 
a dverí, ale aj nábytku, nakoľko celý je-
den pavilón bol venovaný exkluzívne téme 
drevo a drevárske výrobky. Dokonca 
takmer všetci rozhodujúci výrobcovia veľ-
koplošných materiálov mali na BAU 2017 
premiéru nových kolekcií laminovaných 
drevotrieskových dosiek a aj pracovných 
dosiek, laminátov a kompaktov.

Pfleiderer Deutschland GmbH z Neumarktu vystavoval tra-
dične široký sortiment svojich veľkoplošných dosiek na báze 
dreva (DTD, MDF, MFP,...). Najväčší záujem vzbudzovala pre-
miéra novej kolekcie 360 dezénov, z ktorých 162 sa bude 
nachádzať v XPRESS programe

Homag Group AG a Leitz GmbH & CO KG mali vedľa seba men-
šie kontaktné stánky, v ktorých prezentovali svoje možnosti 
smerom k opracovaniu masívneho dreva

Módna vlna využitia lamiel zo starých drevených stavieb v mo-
dernom interiéri sa zmenila na trvalý trend, ktorý je prezentovaný 
na každej drevárskej alebo s drevom súvisiacej výstave. Pohľad 
na tieto rokmi ošľahané plochy vždy poteší oko návštevníka

Krokový útlm a zvyšovanie požiarnej odolnosti stropných 
a podlahových konštrukcií je vysoko zaujímavá téma pre všet-
kých projektantov, ale aj realizátorov moderných drevených 
stavieb. Aj v tejto oblasti bolo na BAU 2017 veľa pozoruhodného

A na záver dve drobnosti – vo viacerých stánkoch boli prezen-
tované materiály na ochranu podláh a schodísk. Jednalo sa 
o plstené materiály, ktoré pri dobrej aplikácii ochránia finálne 
podlahy a schodiská

Na rozdiel od výstav určených pre nábytkársky priemysel, kde 
sú už ázijskí producenti niekoľko rokov silno etablovaní, na 
BAU ešte len „vystrkujú rožky“ a mali pomerne nenápadné kon-
taktné stánky s jednoduchou prezentáciou. V tomto prípade 
sa jednalo o jednoduché prvky strešných systémov
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V loňském roce žila celá Evropa kauzou 
„uprchlíci a teroristé“, což se projevilo 
i na IMM, a to minimálně zvýšenou vidi-
telnou ostrahou areálu policisty se psy. 
Letos tu zjevně nebyli, zato byl každý 
návštěvník podroben kontrole zava-
zadel. Přesto se do areálu infiltrovala 
skupina demonstrantů. Měla jsem také 
pocit, že je mezi návštěvníky více žen 
s šátkem, ale možná je to jen můj do-
jem. Že však lze hledat souvislost mezi 
designem nábytku a kulturou, na to si 
budeme muset zvyknout. Vždyť i dopro-
vodná přednáška o barevných trendech 
obsahovala uštěpačnou poznámku na 

adresu nového amerického prezidenta. 
Nábytek skutečně reflektuje dobové kli-
ma ovlivněné politikou, a to ve světovém 
kontextu. Vždyť jde o výstavu se silným 
mimoevropským obsazením. Budeme 
si zřejmě muset zvyknout na stále sílící 
asijskou prezentaci, ale i na skutečně 
konkurenceschopné firmy z evropských 
zemí s minimální nábytkářskou tradicí. 
Dnes jsou tady a nemají se za co stydět. 
Protože je IMM vzhledem k silnému za-
stoupení tuzemské produkce zrcadlem 
úspěchu německého nábytkářského 
segmentu, nelze nevnímat dobrou nála-
du místních průmyslníků i obchodu. Trh 
se totiž v posledních letech stabilizoval 
a v posledním období došlo k dalšímu 
nárůstu výroby o 3,5–4 %. Produkce 
v objemu 18 miliard euro vystřelila SRN 
na třetí místo hned za USA. V čele že-
bříčku je Čína.
Latentní riziko teroristických útoků, které 
v závěru roku postihly i Německo, ne-

nápadně stimuluje naši touhu ukrýt se 
v bezpečí svého domova. Celý svět zřej-
mě proti své vůli vstoupil do války se zá-
keřným nepřítelem. Bezpečný a funkční 
domov představuje pro všechny výrobní 
a obchodní subjekty velkou šanci nabíd-
nout produkty, jež mohou zlepšit spo-
lečenské klima v naději, že se situace 
uklidní. Vizionáři předpovídají, že právě 
rok 2018 by v tomto smyslu mohl před-
stavovat velký zlom.

Trendy na IMM

Vystavovatelé IMM opět vyrukovali s no-
vými trendy, aby vzbudili touhu spotře-
bitelů dopřát si možná místo dovolené 
v rizikových oblastech příjemnější by-
tové zařízení. 
Jednou z markantních změn bývá zpra-
vidla barevnost. Projevuje se totiž napříč 
celým sortimentním spektrem a v jisté 
míře odráží právě společenskou nála-

Kolín 2017 opět tady

Jednou z mála věcí, které člověk nemůže ovlivnit, byť by se snažil sebevíc, je čas. 
Ani jsme se nenadáli a je tu opět lednová výstava IMM v Kolíně nad Rýnem. Člověk 
na ni jezdí s velkým očekáváním, ale často musí čelit i takovým nástrahám, jako je 
vrtošivé počasí. Kdo vydržel letošní střídání sněhových bouří a mrazivých ataků, 
určitě si v tom labyrintu tisíců vystavovatelů a statisíců produktů přišel na své.

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

Odlehčení odpočivného nábytku kovovou podnoží, Himolla
Netradiční řešení odkládací plochy od-
počivného křesla
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du. V tiskových materiálech byla zmín-
ka o tom, že by letošní nosnou barvou 
měla být červená. Je to barva z hlediska 
jejího psychologického působení spíše 
komplikovaná, a tak mi nevadilo, že se 
drala na povrch velmi ztuha, nicméně 
byla čitelná na úložném nábytku, texti-
liích i usních a nechyběla ani na nábyt-
ku lehacím. Převážná část nabízeného 
zařízení ale používala i jiné barvy, a to 
celou paletu od okrově červenohnědé 
přes šedomodro zelenou a některé fir-
my se odkazovaly přímo na barevnou 
řadu světově proslulého francouzského 
architekta Le Corbusiera. Tmavé lome-
né barvy nepůsobily nijak optimisticky, 
tím spíš, že k dosažení lepšího působe-
ní byly mnohé expozice ponořeny do 
šera, což způsobilo problém i s kvalit-
ním foto grafováním. Protipól elegantního 
barevného, ale poněkud ponurého svě-
ta tvořily skandinávské firmy s tradičním 
dřevěným nábytkem přírodních odstínů. 
S barvami souvisí také používání mate-
riálů. V tomto smyslu panuje naprostá 
volnost. Vedle tradičního použití dřeva 
a textilií je možné narazit na neobvyklé 
využití usní třeba na pracovní desce sto-
lu, mramor či betonový nástřik kuchyň-
ských ploch nebo stále častější pou-
žívání kovu na podnožích odpočivného 
nábytku, lůžek či židlí a nikdo si nedělá 
vrásky ani s materiálovými kombinacemi. 
V expozici lze potkat třeba stůl z vykar-
táčovaného masivního dřeva doplněný 
plyšovými židlemi s kovovou konstrukcí.
Co se týče tvarosloví, zaznamenala jsem 
tendence o objemové zlehčení nábytko-
vých objektů, ať už to byl nábytek čalou-
něný, nebo „bednovitá“ lůžka se zvýše-
nou lehací plochou, případně kuchyňské 
sestavy. Objevovaly se zde často šikmé 
kovové podnože, lůžka byla často řešena 
se spodním podsvětlením, stejně jako 
masivní kuchyňské levitující sestavy. 
Oblíbeným tématem byly nízké úložné 
solitéry na šikmých nohách s posuvný-
mi dvířky nebo subtilní vertikální roletou. 
Úložné systémy do obytných prostor byly 
spíše úsporné, solitéry převažovaly, oblí-
beným tématem byla „dvojčata“ skříněk. 
Dětské pokojíky se nesly naštěstí spíše 
v optimističtějších barevných odstínech, 
značná pozornost byla věnována teena-
gerům. K zajímavým detailům patřila kres-
licí tabule na bočnici lůžka, rafinované 
otevření skříňky včetně spodní zásuvky, 
stále pokračující trend minišaten a potěšil 
i výrobce dětských divadélek. Jako kdyby 
skutečně lidé chtěli trávit více času doma, 
a to nejen sledováním sociálních sítí, ale 
aktivnější zábavou. To potvrdilo i značné 
množství dětských doplňků a hraček vy- 

Aktuální červená a nové tvarové pojetí otočného odpočivného lehátka s baldachý-
nem pro 2 osoby, cena cca 7000 euro, Signet

Levitující mramorová kuchyně s podsvícením, Zeyco

Aktuální barevnost na úložném systému Pure Wernera Aisslingera
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tvořených háčkováním. Oblíbeným doplň-
kem byly různě pojednané parohy a další 
prvky hraničící s kýčem, jako postel tvaru 
policejního auta nebo indiánského stanu.
Samozřejmě se vystavované zboží styli-
zovalo do požadavků důsledků tzv. me-
gatrendů (viz články v DM 2016), které 
ovlivňují život všech obyvatel planety. 
Velkým tématem zůstává urbanizace. 
Zvýšená hustota obyvatel v městech 
s sebou nese nedostatek obytné plo-
chy a vysoké nájemné. Z toho vyplývá 
požadavek na menší nábytkové pro-
dukty a systémy. Prostorově úsporná 
nábytková řešení nutně nemusejí být 
levná. Movití spotřebitelé disponující 
malou obytnou plochou ale s vysokými 
požadavky na kvalitu dali vznik zařizování 
v duchu „luxusního minimalismu“. Ten se 
už v minulosti uplatnil na dílčích objek-
tech. Tentokrát se týká celého interiéru. 
S tímto trendem souvisí i problematika 
inteligentního bytu, který využívá stále 
dostupnější informační technologie. 
Příkladem může být ovládání přístrojů 
a otevírání nábytku gestikulací, sledo-
vání obrazu pomocí zobrazovací fólie na 
přední ploše nábytku nebo informace 
o předpovědi počasí rovnou v předsí-
ňovém zrcadle. Barva květináče na ulici 
nás informuje o tom, jaký typ tříděného 
odpadu se bude dnes odvážet, když 

upadneme z lůžka na zem, zavolá ko-
berec sám lékařskou pomoc. Nejvíc 
mne oslovila projekce monitoru PC na 
kuchyňský pult nebo jinou rovnou plo-
chu a jeho ovládání rukou i ušpiněnou 
od těsta. Během vaření je tak možné 
rovnou vedle krájení zeleniny přečíst  
maily, nebo rovnou vařit „on-line“. 
Největší „vychytávkou“ je ale „skrytá“ in-
dukce. Působí jako z pohádky „Hrníčku 
vař!“. Indukční hnízda jsou totiž skryta 
pod pracovní deskou a vypadá to, jako 
kdyby kuchyně vařila sama.
Velkým tématem zůstávají senioři. Vedle 
dvojlůžek s různými způsoby naklápě-
ní pro lepší ulehání a vstávání se tato 
lůžka objevují také jako samostatná. 
Trend zvýšené lehací plochy setrvává. 
Zajímavostí bylo umístění šatní tyče za 
zadním čelem dvojlůžka, např. pro od-
větrání oděvů, než je uložíme do skříně. 
V ložnicích se také objevovala spousta 
úložných prvků kruhového nebo oválné-
ho půdorysu, např. na nočních stolcích, 
které ale činí komplikovanějším běžný 
úklid a výjimkou nebyly ani velmi nízké 
nohy komod, které úklid zcela znemož-
ňují. Zdá se, že to nikomu nevadí.
Stále pokračuje trend obytných kuchyní. 
Někteří výrobci reagují na stále oblíbe-
nější společné vaření návštěv novým po-
jetím nábytku pro stolování. Konzumace 

jídla opouští odpočivnou zónu a stále 
více se odehrává v blízkosti varného 
centra. Jídelní židle střídají pohodlnější 
křesla a čalouněné lavice, několik vý-
robců předvedlo kulatý stůl s otočným 
talířem uprostřed pro lepší dostupnost 
pokrmů v mísách. Kuchyňský nábytek 
tvarově, materiálově i barevně korespon-
duje s okolním prostředím. 
Co se týče společenské zóny, velkoobje-
mové odpočivné sestavy určené do vel-
kého prostoru mají konkurenci v malých 
variabilních pohovkách a stále oblíbeněj-
ší je i lehátko nebo chaiselongue. Není 
nezajímavé, že je v interiéru myšleno i na 
psí a kočičí mazlíčky, kteří zlepšují stav 
našich duší. Jejich pohodlný odpočinek 
je tématem i pro výrobce nábytku. 

Designérské celebrity

IMM není ale jen o zákaznících, velkou 
radost mi dělá potkat nějakou designér-
skou celebritu, která ovlivňuje evropskou 
bytovou kulturu. Je mi velkou ctí, že 
můžu touto cestou pozdravit čtenáře ča-
sopisu Dřevařský magazín od Wernera 
Aisslingera (čestný host Mobitexu 2008) 
a Petera Malyho (čestný host Mobitexu 
2006). Právě tento veleslavný rodák 
z Trutnova nedávno oslavil svoje 80. 
narozeniny. Jsem přesvědčena, že ho 
v Kolíně ještě mnohokrát potkám.
Organizace výstavy letos prošla změna-
mi. Severní vstup do areálu byl poněkud 
potlačen a akcent byl kladen na haly 10 
a 11, kterým vyrůstá velká konkurence 
v dříve tak trochu zapomenutých halách 
2 a 3. Zde našla svoje místo řada zvuč-
ných italských firem, které v krizových 
dobách Kolín opustily, ale také „koncep-
tuální dům“ navržený tentokrát americ-
kým designérem Toddem Bracherem. 
Velmi dobrou pozici si vydobyly i firmy 
TON, nebo Todus, které s dalšími třemi 
českými subjekty vytvořily malé tykadlo 
českého nábytkářství ve velkém světě, 
ale o tom někdy příště.
I když ani letos kolínský IMM nepřinesl 
revoluční a převratné změny, je rozhodně 
výpovědí o našem životním stylu a sna-
hách o naplnění tužeb každého člověka 
po harmonickém, funkčním a zdravém 
bydlení. Jsem ráda, že jsem byla u toho.

Dvojpohovka s otočnými prvky a mini odkládací plochou – luxusní minimalismus

Nový prvek – kruhové jídelní stoly s integrovaným otočným talířem, Molteni

Rozsáhlou obrazovou přílohu 
z imm cologne 2017 naleznete 

v pdf verzi článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY
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Jak Bořek Šípek tvořil 
pro českou značku VESPERA®

S čalouněným nábytkem značky VESPERA® (= večer, z lat.) se pojí známá jména: prof. ak. arch. Jiří 
Pelcl dr. h. c., MgA. Martin Surman, ArtD., Ing. Jan Padrnos, MgA. Vladimír Žák, MgA. David Crla. 
A v roce 2013 přibylo jméno: prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek. 

Taburet – schodiště 

Bořek Šípek se kromě volné tvorby 
(existoval rád neomezován) věnoval 
i navrhování funkčních předmětů, ale 
podle jeho vlastních slov: „funkčnost 
je východiskem, nikoliv cílem tvorby“. 
Robert Hybský, jednatel firmy Dýhy 
Večeřa a spol. s r.o., která je majitelkou 
značky VESPERA®, oslovil v roce 2012 
prof. Šípka s žádostí o návrh taburetu. 
Předpokládal, i když to nevyslovil, že půj-
de o taburet čalouněný. Bořek Šípek, 
výtvarník a filosof, zvážil všechny reálné 
funkce taburetu a jejich četnost: sezení 
– nižší četnost, pokládání nohou – vy-

soká četnost, pokládání věcí – střední 
četnost, stoupání na sedadlo s cílem 
dosáhnout na předměty výše uložené – 
vysoká četnost. A tak Bořek Šípek před 
pohodlím upřednostnil ergonomii, bez-
pečnost, hygienu a vytvořil nečalouněný, 
neobvyklý, vícefunkční předmět a dal mu 
název ESCALERA (= schodiště, ze špa-
nělštiny). Robertu Hybskému se zvláštní 
taburet líbil, i když místo očekávaného 
čalouněného taburetu obdržel návrh 
nečalouněného hlavolamu – sedátka či 
stolečku, který se rozložením proměňu-
je na schůdky. Lehký „taburet“ oblých 
a zakřivených tvarů z laťovky, s nohama, 
které nezapřou inspiraci ženskými nož-
kami, kruhovou dělenou horní plochou, 
dle návrhu autora dýhovanou mahago-
nem a ostatní části lakované v decent-
ním odstínu slonové kosti, je zajímavou 
rafinovanou kombinací tvarů, materiálů, 
barev. Vícefunkční taburet ESCALERA 
bezpečně plní všechny očekávané funk-

ce, je kreativní a aspiruje na to, stát se 
sběratelsky zajímavým zařizovacím před-
mětem. 

Zachránce SALVADOR

Další objednávkou pro VESPERA® pod 
záštitou společnosti Czech Deco Team – 
sdružení architektů, designérů, výrobců 
a dovozců designového nábytku, jehož 
byl Bořek Šípek uměleckým ředitelem 
a VESPERA® členem, bylo čalouněné 
křeslo. Křeslo, které Bořek Šípek vyví-
jel dva roky a nazval SALVADOR, odpo-
vídá autorovu citátu: „Kultura je luxus, 
který k životu nepotřebujeme, přesto je 
to jediná podstatná věc, která nás dělí 
od zvířat“. Název křesla odkazuje na vý-
znamného katalánského malíře, který se 
proslavil surrealistickými díly, Salvadora 
Felipe Jacint Dalí i Domènech. Křeslo 
mělo v prvním návrhu rafinovanější 
a velmi zdobný vzhled. Salvador Dalí 
miloval vše, co je luxusní, zlaté, orien-
tální, přehnané. Odůvodňoval to svým 
přesvědčením, že jeho předky byli 
Mauři, kteří vtrhli na Iberský poloostrov 
v roce 711. První návrhy křesla byly zcela 
odlišné od finálního provedení. Křeslo 
mělo být se záclonkami a ozdobou ze 
skla. Podle návrhu byl v dílně zadavate-
le vytvořen model v reálném provedení 
v měřítku 1:1, a po dodání do Šípkova 
ateliéru jej B. Š. osobně upravoval. Na 
základě postupných změn byly v dílně 
VESPERA® zhotoveny druhý, třetí a další 
modely, stále dále autorem precizované. 
Po dvou letech tvorby, 18. 8. 2015, bylo 
na světě křeslo, dle autorova návrhu v ba-
revné kombinaci fialové a šedé, vyznaču-
jící se výjimečným vznešeným vznosným 
vzhledem a ergonomicky pohodlným se-
zením. Křeslo nezapře rukopis autora, 
zdobí ho typické Šípkovské speciality, 
jako je ručně rafinovaně řasený potah 

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

Vícefunkční taburet ESCALERA
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područek, nápad, který autor použil i na některých předcho-
zích dílech. Boční opěrky hlavy tvaru velkých uší převyšujících 
sedícího uživatele dokonale navozují pocit luxusního bezpe-
čí. Bezpečí, plně vyjádřené překladem španělského slova 
SALVADOR = zachránce. 

Zasazen v kontextu

SALVADOR mě poprvé zaujal na Šípkově výstavě Out Of Limits 
(o výstavě v DM 4/2016). Tam, vyzývavě autorem instalova-
ný, s rudými drapériemi, pod skleněným lustrem a zrcadlem, 
v němž se ze všech stran odrážel, působil opravdu „Dalíovsky“. 
Podruhé jsem měla příležitost SALVADOR spolu s ESCALERA 
obdivovat 24. 11. 2016 na oslavě 2. výročí otevření Showroom 
Vespera Design v Brně. Jemná decentní instalace v prostředí 
reálného interiéru s ostatním nábytkem a dekoracemi ve shod-
ných a doplňkových barvách, vytvořila vznešený a současně 
pohodový, uklidňující rámec úžasnému křeslu zvoucímu una-
vené do své laskavé ochraňující náruče. 

Závěrem citát Bořka Šípka: 
„Baví mě dávat věcem duši, vytvářet ze zdánlivě podřadných 
a často jen praktických objektů naše hodnotné partnery. 
Objekty s duší nás oslovují a provokují k reakci – můžeme je 
nesnášet, odsoudit nebo obdivovat, milovat či se jich zmocnit. 
Mohou se stát doprovodem našeho každodenního i sváteč-
ního života”.

Křeslo SALVADOR v únoru 2016 na autorské výstavě Bořka 
Šípka v Tančícím domě v Praze

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

Cenu za třetí místo v soutěži si ze slavnost-
ního vyhlášení výsledků v Brně (15. 9. 
2016) odvezl Bc. Tomáš Papoušek 

(ČVUT Praha – Fakulta stavební, obor 
Architektura a stavitelství) za soutěžní dílo 
Vlna, přihlášené do kategorie „Návrhy 
moderních dřevostaveb“. Jedná se 
o rodinný dvojdům specifického tvaru 
v podobě vlny navržený pro novou plá-
novanou zástavbu v lokalitě města Brest 
na západě Běloruska. S domem spojený 
projekt řešil otázku celého urbanistické-
ho území rovinatého a dnes opuštěného 
vojenského prostoru, kde má vyrůst nová 
část města, jejímž cílem je propojit Brest 
s řekou Muchavec. Urbanistické řešení 
na jednotlivých parcelách, vymezených 
pro bydlení, se zaměřuje hlavně na pro-
pojení člověka s přírodou a na vytváře-
ní sociálních vazeb mezi jednotlivými 
obyvateli. A to v duchu tzv. Cohousingu 
neboli vědomě budovaného soused-
ského společenství, které klade důraz 
na hlouběji prožívané mezilidské vzta-
hy a současně zachovává a podporuje 
osobní nezávislost. Každá domácnost 
má k dispozici plně zařízenou a zcela 
soběstačnou bytovou jednotku v někte-
rém na parcele umístěném dvojdomu, 
jehož architektonické řešení tvaru (vlna) 
vychází z proudu zmíněné řeky.
Dvojdům Vlna, navržený v udržitelně 
energetickém konceptu jako pasivní dře-
vostavba, je nepodsklepený dvoupod-
lažní objekt o půdorysu 8,45 x 57,48 m 
s dvěma bytovými jednotkami o půdo-
rysu obytné plochy cca 6 x 18 m. Svojí 
obytnou částí je orientovaný směrem na 
jih, využívajíc při tom aktivní i pasivní so-
lární zisky z fotovoltaických panelů a vel-
kých prosklených ploch a stavebních 
výplní jižní stěny (s izolačním trojsklem). 
V obytné části 1. NP, přístupné zvenčí 
ze severní strany, se nachází zádveří se 

Stavby s vůní dřeva – 2. část

V minulém vydání Dřevařského magazínu jsme představili dvojici nejlepších prací z letošního 4. ročníku 
studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2016, vypsané Nadací dřevo pro život s cílem motivovat 
studenty vyšších a vysokých odborných škol, aby ve svých školních pracích více využívali dřevo 
a přitom je současně propojit s odborníky v oboru. Neméně zajímavé jako již představená díla obou 
nadějných mladých projektantek Bc. Kristýny Ulrychové a Ing. Elišky Morcinkové jsou i práce jedi-
ného Nadací letos oceněného muže Bc. Tomáše Papouška spolu s projektem oceněným společností 
KRONOSPAN Ing. Arch. Jitky Zelenkové. A to jak svými konstrukcemi, tak i nápady.

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

Vizualizace navrhovaného dvojdomu s vnitřním zónováním obytných místností na 
jih a užitkových místností na sever



vstupem do komory a šatny. Na zádveří 
navazuje hala se vstupem do obývacího 
pokoje s kuchyní a jídelnou, WC a další 
šatny, kolem níž se prochází do ložnice 
s na ní navazující koupelnou. Z obýva-
cího pokoje, jídelny, haly a ložnice je 
umožněn přímý vstup na terasu s ote-
vřeným vstupem do předzahrádky. Na 
severní straně za kuchyní je situováno 
schodiště do 2. NP s pracovnou, dvěma 
pokoji pro děti (se vstupem na balkón), 
koupelnou a šatnou.
Stavba obytné části je navržena jako dře-
věná konstrukce založená na 200 mm 
silné základové železobetonové des-
ce, která je rovněž i součástí podlahy 
1. NP. Základ obvodových stěn a vnitř-
ních nosných stěn tvoří rám z lepených 
KVH hranolů 60 x 160 mm, mezi nimiž 
je 160 mm silná vrstva minerální tepel-
né (zvukové) izolace. Tyto hranoly jsou 
v případě vnitřních stěn oboustranně 
opláštěné sádrovláknitou deskou tl. 12,5 
mm. U obvodových stěn je konstrukč-
ní rám zevnitř opláštěný 18 mm silnou 
OSB deskou (parobrzda), na kterou je 
aplikován dřevěný rošt 40 mm široké 
instalační předstěny vyplněné tepelnou 
izolací opláštěnou sádrovláknitou deskou 
tl. 12,5 mm. Vnější opláštění nosného 
rámu tvoří dalších 160 mm tepelné izola-
ce (minerální vlna v kombinaci s pěnovým 

polystyrénem) potažené prodyšnou po-
jistnou fólií a odvětrávaná fasáda ze svis-
lých smrkových latí (severní stěna) nebo 
fasádní perlinková omítka na jižní stěně, 
která je z větší části prosklená. Nosná 
mezibytová stěna je z vápenopískových 
cihel a slouží jako akumulační hmota. 
Opěrné stěny na východní a západní 
straně domu, k nimž je přihrnuta zemina 
a plynule tak navazují na okolní travnatý 
terén, jsou navržené se základem z tzv. 
vodostavebního železobetonu tl. 300 
mm. Ten je zvenčí opatřen 8 mm silnou 
hydroizolací a tepelně izolováván 200 
mm silným extrudovaným polystyrénem. 
Zevnitř je aplikována instalační izolova-
ná předstěna opláštěná sádrovláknitou 
deskou. V podobné skladbě jako podél-
né obvodové stěny jsou zhotovené i stro-
py nad 1. NP s nosnou konstrukcí z KVH 
hranolů 60x180 mm (s minerální zvuko-
vou izolací). Nosná konstrukce je zespo-
du opatřená 60 mm vysokým instalačním 
podhledem a zaklopena OSB deskami 
tl. 20 mm s následně uloženou 50 mm 
silnou kročejovou izolací. V podstatě to 
samé platí i v případě pro objekt navržené 
zelené střechy se základem z KVH hrano-
lů 60 x 250 mm, jejichž záklop a na něm 
uložená 360mm vrstva přídavné tepelná 
izolace slouží jako podklad pro skladbu 
vlastní zelené (vegetační) střechy.

Navrhované vnitřní zónování obytných 
místností s orientací na jih a užitkových 
místností na sever umožňuje v zimě ma-
ximální využití solárních zisků. Naopak 
vysokou tepelnou zátěž interiéru v letním 
období snižuje promyšlený systém stí-
nění s pomocí překonzolované střechy 
a venkovních screenových rolet s auto-
maticky řízeným chodem a vlastním zdro-
jem solární energie. K zajištění příznivé-
ho mikroklimatu přispívá i navrhovaný 
ventilační systém s rekuperací a zemní  

Konstrukční schéma stavby

Konstrukční schéma rozdílné skladby 
střechy nad interiérem a na převislé stra-
ně zastřešující a zastiňující balkón včetně 
stavebního pouzdra pro uložení screeno-
vých rolet

Navržená skladba a provedení podlahy 1. NP a přilehlé venkovní terasy a stropu s podlahou 2. NP včetně balkónu

51

odborné téma

DM 1-2/2017



DM 1-2/201752

výměník umístěný v rámci objektu. Každý 
dům díky svému tvaru disponuje i sběr-
nou nádrží na dešťovou vodu, která je 
následně využívána pro provoz domác-
nosti. Součástí technického vybavení 
je také na parcele navržená kořenová 
čistička pro úpravu tzv. šedé vody z kou-
pelen, solární kolektory zajišťující ohřev 
teplé užitkové vody a přitápění a větrná 
Savoniova turbína pro výrobu elektrické 
energie.

Vinařství Strachotín

Cenu KRONOSPAN za využití firmou vy-
ráběných OSB desek získala Ing. Arch. 
Jitka Zelenková (absolventka VUT Brno 
– Fakulta architektury, obor Architektura 
a urbanismus) s projektem Vinařství 
Strachotín, rovněž soutěžícím v kate-
gorii „Návrhy moderních dřevostaveb“. 
Projekt řeší návrh objektu malého vi-
nařství rodinného typu na pozemku 
v blízkosti obce Strachotín na levém 
břehu Novomlýnských nádrží. Pozemek 
o rozloze 35,9 ha se rozprostírá od břehu 
přes terénní zlom vysoký cca 30 m až po 
vinice nacházející se nahoře nad vodní 
nádrží a poskytující nádherný výhled na 
Pálavské vrchy. Z celkové plochy pozem-
ku je 25 ha využito k pěstování vinné révy. 
S průměrným výnosem 5 tis. lahví vína 
z 1 ha bude vinařství produkovat více jak 
90 tis. litrů vína ročně, podle čehož byly 
nadimenzovány výrobní prostory a po-
třebné vybavení navrhovaného objektu.
Objemové řešení vinařského centra 
(z architektonického hlediska) vychází 
z tradičního archetypálního tvaru – jed-
noduchá hmota na obdélníkovém pů-
dorysu se sedlovou střechou. Jedná 
se o 4 základní objemy (návštěvnické 
centrum, víceúčelový sál, výrobní hala, 
sklad mechanizace), které díky vzájem-
ným posunům, pootočení a asymetric-
kým střechám evokují panorama Pálavy 
a poskytují optimální výhledy s otevřením 
na jih. Vzájemné odsazení návštěvnické-
ho centra a výrobní haly umožňuje volný 
průchod a postupně se otevírající výhled. 
Na jižní stranu návštěvnického centra 
navazuje dřevěná terasa, z níž vede 
pěší propojení s nedalekou restaurací 
a břehem nádrže. Výrobní objekty jsou 
spíše uzavřené s minimem stavebních 
otvorů, což je základním předpokladem 
k udržení požadovaného stálého klimatu, 
objekty návštěvnického centra se nao-
pak v maximální možné míře otevírají 
směrem k jihu.
Z dispozičního hlediska, jak už bylo zmí-
něno výše, je vinařské centrum navrže-
no ze čtyř základních objemů, z nichž tři 

„Čtyřobjemový“ objekt vinařství ve Strachotíně Ing. Arch. Zelenkové z pohledu na 
Pálavské vrchy a ze břehu Novomlýnských nádrží

Podélný řez podsklepenou výrobní halou a dvoupodlažním návštěvnickým centrem 
s přilehlým víceúčelovým sálem a se vstupem do degustačního a barikového sklepa
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jsou vzájemně propojeny a čtvrtý (sklad 
mechanizace) stojí samostatně. Hlavní 
vstup pro návštěvníky je ze severu přes 
zádveří do hlavního prostoru sloužícího 
k prodeji, prezentaci a degustaci vín. 
Tento prostor se u jižní prosklené stěny 
(fasády) otevírá přes dvě podlaží, při-
čemž nad zbylou částí se nachází galerie 
a prostory pro zaměstnance. Z přízemí 
se lze dostat do přilehlého víceúčelové-
ho sálu nebo do podzemního podlaží, 
které propojuje návštěvnické centrum 
s prostory pro výrobu vína. Zde se kro-
mě hygienického zázemí pro návštěvníky 
i zaměstnance nachází archiv vín sloužící 
i jako degustační sklep. Dále navazuje 
chodba fungující jako spojovací krček 
s výrobou. Paralelně podél archivu je 
podlouhlý barikový sklep a směrem na 
druhou stranu technická místnost, které 
jsou situovány přesně pod volným prů-
chodem mezi návštěvnickým centrem 
a výrobní halou. Hlavní vstup do výrobní 
haly je rovněž ze severu a hned za ním 
je prostor pro příjem a zpracování hroznů 
s vestavěnou místností pro sklepmistra. 
Největší část haly, procházející přes dvě 
podlaží (z 1. NP do sklepů), je prostor 
pro vinifikátory a nerezové tanky na víno. 
Pod zbylou částí se nachází stáčecí linka 
a vstup do spojovací chodby.
Z konstrukčního hlediska se jedná 
o stavbu založenou na železobetonových 
základových pasech. Na vrstvě zhutně-
né zeminy a štěrkopískovém podsypu 
je vrstva podkladního betonu o tloušťce 
150 mm, která vynáší další vrstvy, jako 
je tepelná izolace, hydroizolace a vlastní 
podlahové souvrství. Veškeré podzemní 
konstrukce jsou navrženy jako monolitic-
ké betonové včetně valených kleneb nad 
archivem a barikovým sklepem. Užitné 
zatížení z 1. NP je přenášeno železobe-
tonovými stropy o max. rozpětí 7,5 m. 
Rovněž betonové je i schodiště vedoucí 
do podzemí.
Nadzemní část objektu je navržena jako 
dřevostavba na bázi těžkého dřevěného 

skeletu. Nosnou konstrukci tvoří rámy 
z lepených lamelových profilů 120 x 400 
mm ze smrkového dřeva, jejichž osová 
vzdálenost je v rozmezí 2300–2600 mm, 
a které jsou částečně přiznané v interié-
ru. Jejich jednotlivé prvky jsou v rozích 
spojeny pomocí vložených plechů a sa-
movrtných SFS kolíků. Na tyto rámy 
jsou ukotveny konstrukční rošty z KVH 
hranolů vyplněné tepelnou izolací z fou-
kané celulózy. Ty tvoří základ vlastního 
obvodového pláště, který má jak u stěn 
(s výjimkou štítových), tak i u střechy 
v podstatě stejné složení lišící se pouze 
použitým profilem KVH hranolů (60 x 175 
nebo 60 x 185 mm) a tloušťkou izolační 
vrstvy (280 nebo 380 mm). Tyto stěny 
respektive jejich fasáda a střecha jsou 
navrženy s větranou mezerou a krytinou 
z drážkovaného plechu. Kolem vnějšího 
opláštění je navržena ještě samonosná 
ocelová konstrukce, kotvená do betono-
vých patek, která vynáší dřevěný obklad 
ze sibiřského modřínu. Ten tvoří lepené 
profily 100 x 150 mm se světlou mezerou 
100 mm a odsazením o 160 mm. S touto 
úpravou má pak např. stěnový obvodový 
plášť ve směru zevnitř ven tuto skladbu:

 bílou disperzní barvou natřená sád-
rovláknitá deska tl. 12,5 mm,

 instalační předstěna (latě 40 x 70 mm, 
minerální vlna tl. 70 mm),

 deska OSB Airstop tl. 18 mm,
 rošt z KVH hranolů 60 x 175 mm, fou-
kaná celulóza tl. 280 mm,

 deska DHF P+D tl. 15 mm,
 difúzní fólie,
 provětrávaná mezera 90 mm z latí,
 deska OSD tl. 18 mm,
 krytina z drážkovaného plechu,
 samonosná ocelová konstrukce,
 dřevěná fasáda (lepený profil 100 x 
150 mm).

Štítové obvodové stěny jsou navržene-
ny buď s prosklenou fasádou (izolační 
trojsklo) nebo s tenkovrstvou pastovitou 
omítkou. Strop nad 1. NP má nosnou 
konstrukci z KVH nosníků 100 x 240 

mm v osové vzdálenosti 500 mm. Tyto 
nosníky jsou zespodu opatřeny 60 mm 
širokým instalačním podhledem vypl-
něným minerální izolací a opláštěným 
dřevěným obkladem. Shora jsou zaklo-
peny 22 mm silnou OSB deskou a na ní 
uloženou kročejovou izolací, roznášecí 
vrstvou z OSB desek (2x 15 mm) a dře-
věnými podlahovými vlysy.
K požadované co nejnižší energetické ná-
ročnosti přispívá kromě jiného už samotný 
návrh a orientace objektů, kdy uzavřené 
severní fasády zajišťují minimální tepelné 
ztráty a prosklené jižní fasády naopak 
solární zisky. Jižní fasáda je v létě proti 
přehřívání chráněna přesahem střechy, 
který však nebrání působení nízkého zim-
ního slunce. Proti letnímu přehřívání jsou 
navíc navrženy ještě venkovní vodorovné 
žaluzie, které se vysouvají ze stavebního 
pouzdra ve štítové stěně. Víceúčelový sál, 
kde je předpoklad častějšího promítání, je 
zvenku stíněn pevnými lamelami a ze vnitř 
textilními roletami. K vytápění bude slou-
žit tepelné čerpadlo země – voda (zemní 
vrty). Vytápěny budou pouze prostory pro 
návštěvníky, ve výrobních a skladovacích 
prostorech bude co nejvíce udržováno 
přirozené klima. Pro omezení tepelných 
ztrát větráním v zimním období je navr-
žen systém nuceného větrání s reku-
perací. Součástí technického vybavení 
bude i kořenová čistička odpadních vod 
a podzemní akumulační nádrže na deš-
ťovou vodu, která bude ze střech sbírána 
a odváděna pomocí skrytých okapních 
žlabů a následně využita např. ke spla-
chování WC.

Další obrazovou dokumentaci 
obou projektů najdete v pdf 

verzi tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci ODBORNÉ TÉMA

Nadzemní část objektu je navržena jako dřevostavba na bázi 
těžkého dřevěného skeletu částečně přiznaného v interiéru

Vizualizace interiéru 1. NP návštěvnického centra
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Ako v Kanade 
niekoľko informácií z „dreveného“ valného zhromaždenia

„Ako v Kanade!“, zaznelo znenazdajky vo vstupnej 
hale hotela Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých 
Tatrách, keď prichádzali účastníci valného zhro-
maždenia, ktoré ZSD SR zorganizovalo 1. a 2.de-
cembra 2016. Žiaľ, toto obdivné prirovnanie sa 

týkalo len počasia a nie výsledkov a postavenia drevospracujúceho 
priemyslu na Slovensku. Aj keď hodnotenie činnosti a aktivít za 
uplynulý rok nevyznelo od predstaviteľov členských spoločností 
pesimisticky. Skôr naopak. 

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR

Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: archív ZSD SR

Správy predsedov sekcií

 Drevárska sekcia ZSD SR (DS 
ZSD SR) – Ing. Milan Benco – sú-
stredil sa na prezentáciu momen-
tálnej situácie v drevárskom sekto-
re. Hodnotil komunikáciu zo strany 
LESY SR, š.p., ktorá sa s novovyme-
novaným GR dostala na prijateľnú úro-
veň. Napriek tomu sa DS bude snažiť 

o zviditeľnenie problémov, napr. aj 
prostredníctvom intenzívnej mediali-
zácie a obnovením komunikácie s re-
levantnými subjektmi. Ocenil fakt, že 
sa vďaka neustálej iniciatíve ZSD SR 
podarilo „rozhýbať“ prácu Rady mi-
nistra pre lesníctvo a drevospracujúci 
priemysel, ako aj Koordinačnej rady 
AP NPVPD SR. 

 Sekcia dodávateľov technoló-
gií a materiálov ZSD SR (SDTM 
ZSD SR) – Ing. Roman Chovanec 
– zhodnotil činnosť sekcie, ktorej 
ťažiskom zostávajú prezentácie na 
výstavách LIGNUMEXPO, Xylexpo 
a pod. V roku 2016 sa SDTM sú-
stredila na organizovanie odbornej 
výstavy LIGNUMEXPO 2016, ktorej 
úroveň hodnotili zúčastnení vystavo-
vatelia lepšie, ako v predchádzajúcich 
rokoch. Napriek tomu je situácia na 
trhu na Slovensku komplikovaná.

 Sekcia obchodníkov so sloven-
ským nábytkom ZSD SR (SOSN 
ZSD SR) – Ing. Kvetoslava Dedinská 
– prezentovala predovšetkým aktivity 
sekcie, ktoré sa sústreďujú na výstavu 
Nábytok a bývanie v Nitre a na vydáva-
nie spoločného letáka s NS ZSD SR. 
V týchto aktivitách chce SOSN pokra-
čovať aj v budúcom roku, a to aj vďaka 
tomu, že sa členská základňa v SOSN 
opäť zvýšila a stabilizovala. 

 Nábytkárska sekcia ZSD SR (NS 
ZSD SR) – Ing. Igor Patráš, v za-
stúpení predsedu – predstavil prácu 
v uplynulom období, ktorá bola nároč-
ná najmä kvôli meniacej sa členskej 

zostave NS. Skonštatoval, že práca 
NS ZSD SR priniesla svoje ovocie aj 
v tom, že sa do jej radov vrátili význam-
né nábytkárske spoločnosti Fines 
a Meuble. Vďaka aktivite súčasného 
predsedu NS ZSD SR, Ing. Gustáva 
Krchňavého, sa podarilo dospieť 
k projektu efektívnejšej spoločnej 
prezentácii slovenských nábytkárov 
na výstave Nábytok a bývanie v Nitre. 
Dvakrát sa podarilo zorganizovať vy-
tvorenie spoločného „Pavilónu slo-
venských výrobcov nábytku a moder-
ných drevodomov“, ktorého realizácia 
je dostatočne motivovaná výraznými 
zľavami pre vystavovateľov zo strany 
výstaviska Agrokomplex v Nitre. NS 
chce naďalej pracovať aj na podpornej 
marketingovej kampani. 

 Sekcia drevostavieb ZSD SR (SD 
ZSD SR) – Ing. Ján Sitek – pred-
stavil najdynamickejšie sa rozvíjajú-
cu sekciu s jej bilanciou, ktorá bola 
za uplynulý rok mimoriadne bohatá. 
Intenzívna práca priniesla ovocie 
v podobe zvýšenia počtu i stabilizácie 
členskej základne, získania Partnerov 
pre ZSD SR i SD ZSD SR a v konkrét-
nych výsledkoch činnosti: Značka 
kvality, Súťaž o drevostavbu roka, Dni 
drevostavieb, aktivity s mediálnymi 
výstupmi, podpora domácich i me-
dzinárodných konferencií, účasť na 
výstavách doma i v zahraničí, prezen-
tácia SD ZSD SR doma i v zahraničí, 
spolupráca s časopismi o bývaní – to 
všetko sú aktivity, ktoré zviditeľnili SD 
ZSD SR najviac a pokračovanie je na-

„Ako v Kanade!“ – pohľad spoza okna 
hotela Patria na Štrbskom Plese pred 
Valným zhromaždením ZSD SR

http://www.zsdsr.sk
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plánované aj v budúcom roku. Okrem 
toho SD ZSD SR intenzívne pracuje na 
normotvorbe a zlepšovaní podmienok 
pre rozvoj drevostavieb na Slovensku. 
Vďaka podpore štátnych orgánov sa 
pripravuje program na priamu štátnu 
podporu drevostavieb na vidieku a do 
konca roka 2016 by mala byť podpí-
saná nová protipožiarna smernica. SD 
ZSD SR intenzívne spolupracuje s vý-
staviskom INCHEBA, a.s. v Bratislave 
pri príprave podmienok pre výstavu 
CONECO 2017. K tomu existuje aj 
intenzívny vnútrosekciový život – orga-
nizovanie zasadaní v mieste pôsobenia 
členských spoločností a pod. 

Účastníci VZ ZSD SR dostali k dispozícii 
písomnú správu Generálneho sekretá-
ra, PhDr. Petra Zemaníka, o činnosti 
ZSD SR od ostatného VZ, ktoré bolo 
v novembri minulého roka. Jej súčas-
ťou bolo aj KALENDÁRIUM podujatí 
a stretnutí, na ktorých sme sa zúčast-
ňovali alebo sme ich organizovali, ako 
aj prehľad niektorých tlačových správ 
a vyjadrení ZSD SR k témam, ktoré 
rezonovali v uplynulom roku. Súčasťou 
správy o činnosti bola aj správa o plnení 
priorít Predstavenstva ZSD SR, ktoré 
stručne zhrnuli do týchto bodov: 

 Pokračovanie kampane Viac dreva 
do života – v roku 2016 sme využí-
vali produkty doterajšej vydavateľskej 
práce bulletinov, ktoré sme naďalej 
rozdávali na výstavách Nábytok a bý-
vanie, CONECO a LIGNUMEXPO 
– LES, na ktorých sa ZSD SR pre-
zentoval ako zväz v samostatných 
stánkoch. Pri všetkých mediálnych vý-
stupoch sme postupovali vo vyjadre-

niach a prezentácii stanovísk ZSD SR 
v zmysle kampane a hesla, ktoré re-
prezentuje snahu zväzu poukázať na 
nevyužívaný potenciál lesnícko-dre-
várskeho komplexu na Slovensku. 
Do budúcna – predovšetkým pre rok 
2017 – chceme pripraviť a vydať ďalší 
z pokračovania bulletinov „Viac dreva 
do života“.

 Pripomienkovať zákony a opatre-
nia týkajúcich sa odvetvia spra-
covania dreva – gestori priority do-
stávali pravidelne monitoring z RÚZ 
a z ostatných zdrojov na posúdenie 
a spracovanie. Po ich upozornení, 
ako aj po upozornení z externého či 
interného prostredia ZSD SR sme ini-
ciovali pripomienkovanie niektorých 
legislatívnych zámerov Vlády SR (pria-
me dotácie pre investičné zámery, AP 
NPVPD SR, Vládny program a pod.) 

 Svojimi aktivitami prispieť k zvý-
šeniu spotreby výrobkov z dreva 
– Aktivity jednotlivých sekcií sa zväz 
snažil centrálne využiť v medializácii 
niektorých tém. Pre SD  to bolo pod-
ujatie „Drevostavba roka“ alebo „Dni 
drevostavieb“, pre nábytkárov a ob-
chodníkov výstava Nábytok a bývanie, 
príprava a publikovanie spoločného 
letáku, príprava a účinkovanie v otvo-
renom magazíne RTVS „Teleregina“ 
s cyklom „Ako si zariadiť...?“ (detskú 
izbu, kuchyňu a pod.) v ktorej v úlohe 
experta komunikuje Ing. Dedinská. 
Pre SDTM sme medializovali tému 
zneužívania eurofondov, ktorej sa 
budeme naďalej venovať. 

 Realizovať spoločné nákupy vybra-
ných materiálov a služieb – Máme 
vypracovaný zoznam benefitov pre 
členské spoločnosti ZSD SR, ktorý 
priebežne dopĺňame a aktualizuje-
me. Najviac využívaným je program 
spoločného nákupu PHM v systéme 
Shell a Slovnaft. Obidva systémy 
sa snažíme aktualizovať a vylepšiť 
o ďalšie produkty, rovnako ako zís-
kavame a oslovujeme potenciálnych 
partnerov na dodávanie služieb  

Pohľad na časť účastníkov Valného zhromaždenia ZSD SR

http://www.zsdsr.sk
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 a produktov do spoločného nákupu 

pre členov ZSD SR. (napr. Mediatel, 
Energoaudit, Renomia a pod.)

 Rozšíriť členskú základňu o mi-
nimálne 20 % – Všetci členovia 
Predstavenstva ZSD SR oslovujú 
prostredníctvom svojich obchodných 
kontaktov potenciálnych záujemcov, 
s ktorými GS konzultuje prípadnú 
užšiu debatu o výhodách členstva 
v ZSD SR. Takýmto spôsobom sa 
podarilo stabilizovať členskú základňu 
a nahradiť úbytok z niektorých sek-
cií (predovšetkým NS, DS a SOSN) 
novými resp. staronovými členskými 
spoločnosťami. Dôraz kladieme na 
efektívne členstvo a nie je pre nás pr-
voradá kvantita ale kvalita členských 
spoločností.

 Organizovať tematické konferen-
cie a semináre, spoločné výstavy 
a zahraničné misie – Sústredili sme 
sa predovšetkým na prípravu a reali-
záciu dvoch edícií „Pavilónu sloven-
ských výrobcov nábytku a moderných 
drevodomov“ na výstave Nábytok 
a bývanie v Nitre. Po nultom ročníku 
sa vlani podarilo dostať tento kon-
cept do očakávanej podoby s veľkým 
potenciálom na rozvoj. Budeme na 
ňom intenzívne pracovať aj naďalej. 
V rámci existujúcich možností sme sa 
pri minimalizácii nákladov zúčastnili 
prednáškami na niektorých tematic-
kých konferenciách. Nevylučujeme, 
že sa – podľa záujmu členských 
spoločností – rozhodneme pripraviť 
a uskutočniť aj zahraničnú účasť na 
niektorom z relevantných podujatí. 
Pre rok 2017 navrhujeme uskutoč-
niť ďalšiu Programovú konferenciu 
ZSD SR, ktorej tému i náplň pripraví 
organizačný výbor konferencie.

 Podporovať aktivity na skvalitne-
nie odborného vzdelávania, vedy 
a výskumu – Veľmi intenzívne sme 
naďalej spolupracovali v rámci RÚZ 
a Rady ministra pri príprave a realizácii 
nového zákona o odbornom vzdeláva-
ní. Sme garantom pre duálne vzdelá-
vanie, zabezpečili sme pasportizáciu 
stredných odborných škôl v našom 
rezorte, spolupracujeme s vybranými 
strednými odbornými školami, garan-
tujeme odbornú stránku vzdelávania 
v našom rezorte. 

 Aktivizovať „Sekciu mladých pod-
nikateľov ZSD SR“ a „Sekciu 200+ 
ZSD SR“ – Nepodarilo sa inštitucio-
nalizovať myšlienku, ktorá by mohla 
prispieť k vyššej atraktivite i zabezpe-
čeniu kontinuity v pokračovaní aktivít 
zamestnávateľskej organizácie, ktorá 

si za 20 rokov svojej existencie vy-
bojovala dostatočné renomé medzi 
svojimi partnermi nielen v podnika-
teľskom segmente ale aj v sociálnom 
dialógu. Navrhujeme zintenzívniť sna-
hu o aktivizáciu nielen „mladých pod-
nikateľov“, ale aj o získanie veľkých 
zamestnávateľov z nášho sektora do 
ZSD SR.

Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR, po-
tom prezentoval svoj pohľad na činnosť 
Zväzu, ktorú vo svojej PPT prezentácii 
rozdelil na niekoľko častí, pričom sa za-
meral nielen na nedostatky, ale najmä 
na nevyhnutné kroky, ktoré je potreb-
né urobiť na skvalitnenie práce sekcií, 
predstavenstva a sekretariátu ZSD SR. 
Konštatoval, že ZSD SR je konsolido-
vanou organizáciou, ktorá aj napriek 
neľahkým časom stabilne reprezentu-
je záujmy svojich členov voči verejnosti 
i dovnútra Zväzu. PPT prezentácia tvorí 
prílohu elektronickej formy zápisu z VZ. 
Na záver zosumarizoval personálne 
zmeny, ku ktorým dospeli na svojom 
rokovaní niektoré sekcie, pretože bolo 
nevyhnutné nahradiť niektorých dote-
rajších členov Predstavenstva ZSD SR 
nominantmi relevantných sekcií. 

 SDTM ZSD SR – na základe 
skončenia pracovného pomeru 
v Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, 
š.p. odstúpil z Predstavenstva ZSD SR 
Ing. Eduard Krcho, ktorý prestal byť aj 
predsedom SDTM ZSD SR. Na jeho 
miesto Agrokomplex – Výstavníctvo 
Nitra, š.p. nominoval a SDTM na 
svojom rokovaní potvrdila Ing. Igora 
Hubinského. Zároveň sekcia zvolila 
nového predsedu SDTM, stal sa ním 
Ing. Roman Chovanec, EXCELLENT 
CD, spol. s r.o. a podpredsedom 
SDTM bol zvolený Ing. Igor Hubinský, 
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.

 NS ZSD SR – kvôli presunu svojej pô-
sobnosti do Prahy z postu podpred-
sedu NS ZSD SR abdikoval doc. Ing. 
Milan Gaff a na jeho miesto podpred-
sedu a zároveň člena Predstavenstva 
ZSD SR sekcia zvolila Mgr. Michala 
Blizniaka, Hranipex, a.s., Sučany.

 DS ZSD SR – z osobných dôvodov 
skončil svoje pôsobenie vo firme 
Bučina DDD, spol. s r.o. Ing. Antonín 
Juříček. Na jeho miesto nominovala 
DS ZSD SR do Dozornej rady ZSD SR 
Daniela Huliaka, BUČINA DDD, spol. 
s r.o. Zvolen.

 SD ZSD SR – namiesto Ing. Aleny 
Kalužayovej, Haas Fertigbau, s.r.o., 
ktorá abdikovala na svoju funkciu 
v Predstavenstve ZSD SR zvolila SD 

ZSD SR Ing. Róberta Lukáča, WHC, 
s.r.o., Bratislava.

Zmena stanov

Tohtoročné Valné zhromaždenie sa 
mohlo venovať aj návrhu, ktorý vznikol 
z podnetu viacerých členských spoloč-
ností a vyústil do nevyhnutnosti korek-
cie stanov. Zámerom na zmenu je zvýšiť 
váhu tzv. stredných a veľkých zamest-
návateľov pri hlasovaní v rámci ZSD SR 
tak, aby bolo adekvátne ohodnotená 
výška platených členských príspevkov 
za zamestnancov spoločností. Princíp: 
za každých 50 zaplatených zamestnan-
cov – ale najviac do maximálnej výšky 
členského príspevku, čo zaručí maxi-
málny počet hlasov 1 + 4. 
K tomuto princípu sa prispôsobili ostat-
né relevantné paragrafy a ustanovenia. 
Žiadna z prítomných členských spo-
ločností nenamietala predložený návrh 
a ani v internetovej diskusii pred VZ sa 
žiadna námietka neobjavila. O návrhu 
zmeny stanov hlasovali prítomní v rámci 
hlasovania o uznesení z VZ.

K jednotlivým bodom, v prípade potre-
by, prítomní diskutovali priebežne, ale 
na záver sa v diskusii vyjadrili o potrebe 
zapracovať pripomienky a odporúčania 
Dozornej rady o zlepšení finančnej situ-
ácie ZSD SR do Uznesenia VZ ZSD SR. 
S diskusným príspevkom vystúpil Ing. 
Pavol Kral, ktorý informoval o požiadav-
ke SDTM ZSD SR voči EUMABOIS, aby 
sa svojou autoritou zasadila o zastave-
nie korupčného správania slovenských 
subjektov vo verejnom obstarávaní pri 
súťažiach o eurofondy. O tejto situácii 
podal správu na tohtoročnom valnom 
zhromaždení EUMABOIS, kde repre-
zentoval ZSD SR. 

„Ako v Kanade!“, odznelo potom ešte 
niekoľkokrát v neformálnych stretnu-
tiach po oficiálnom programe, ktoré sa 
uskutočnili či už v rámci spoločenského 
večera, alebo na druhý deň v rámci ne-
ľútostného súboja o „Pohár prezidenta 
ZSD SR“ v bowlingu. Prvenstvo sa su-
verénnym spôsobom podarilo obhájiť 
reprezentantom Sekcie drevostavieb. 

Malý bonus na záver od autora tohto 
príspevku:
Chce sa mi veriť, že aj vďaka existen-
cii a predovšetkým činnosti ZSD SR sa 
o pár rokov (?) bude v Kanade v súvis-
losti s dosahovanými výsledkami v dre-
vospracujúcom priemysle používať ob-
divné prirovnanie: Ako na Slovensku!

http://www.zsdsr.sk
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SPLŇTE SI SVŮJ SEN A POŘIĎTE KVALITNÍ 
NĚMECKOU FORMÁTOVACÍ PILU. 

Všechny typy formátovacích pil vám rádi prakticky předvedeme 
v našem předváděcí centru PILART 

Navštivte nás na veletrhu 
Ligna Bohemia 
v Lysé nad Labem
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Pilu PANHANS můžete mít již za 3.990,- Kč měsíčně. 

Vysoce kvalitní formátovací pily výrobce PANHANS.  
Tradice od roku 1917 výhradně Made in Germany!  

•  Motorické zvedání a naklápění pilového kotouče s digitálním zobrazením 
výšky a náklonu 0-47 ° včetně korekce výšky řezu 

• Motor 5,5 kW / otáčky pilového kotouče 3000/4000/5000/6000 U/min 
• Pila dovoluje ve standardu uchycení kotouče o průměru až 450 mm
• Prořez hlavního kotouče při 90° max. 155 mm, při 47° max. 105 mm
• Čistá řezná délka stolu 3450 mm
• Motorické seřízení předřezu výškové i stranové včetně parkovací polohy pro předřez 
•  Šíře řezu 1280 nebo 1500 mm s možností volby motorického nebo digitálního 

pravítka na pravou stranu 
• Pravítko na levé straně stolu standardně vybaveno 3 posuvnými dorazy
• Hmotnost stroje 1 050 – 1 150 kg 

Technická data modelu PANHANS 680-10
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Po založení obchodnej firmy s potreba-
mi pre remeselníkov Trendwood – twd 
(1993) v provizórnych a stiesnených 
podmienkach na banskobystrickom 
sídlisku Sásová, dokázal firmu rozvinúť 
a premiestniť v roku 2002 do nového 
areálu v priemyselnej zóne v Kremničke, 
kde zabezpečil jej výrazný rozmach. Ten 
pokračuje aj ambíciou a rozhodnutím 
postaviť novú firmu v priemyselnom 
parku v Šalkovej pri Banskej Bystrici, 
kam by sa mali presťahovať už v tomto 
kalendárnom roku.

Vízia rozvoja drevárskeho 
a nábytkárskeho priemyslu

Manažérsky prístup k riešeniu výziev 
i každodenných situácií sa podieľa aj na 
formovaní štýlu práce a fungovania pro-
fesijnej organizácie, ktorá výraznou mie-
rou ovplyvňuje rozvoj drevárskeho a ná-
bytkárskeho priemyslu na Slovensku. 
Potenciál, ktorý sa skrýva v lesnícko-
-drevárskom sektore na Slovensku, 
nielen jeho, ale všetkých, čo sa v tomto 
odvetví aspoň trochu orientujú, pre-
sviedča o tom, že efektívne a múdro 
spravovaný môže byť jedným z motorov 
slovenskej ekonomiky. Drevársky a ná-
bytkársky priemysel pokladá za mimo-
riadne perspektívne odvetvie slovenskej 
ekonomiky a svoje funkcie ako priestor 

na možnosť osobne prispieť k rozvoju re-
zortu. Perspektívu vidí hlavne v zvyšovaní 
pridanej hodnoty výrobkov z dreva, kto-
rého strategický význam pre domácich 
spracovateľov neúnavne prízvukuje všet-
kým zainteresovaným. Iniciuje kampane 
na podporu výrobkov z dreva. Usiluje sa 
o nadviazanie korektných obchodných 
a dodávateľských vzťahov piliarskych 
firiem s odvetvím lesného hospodárstva. 
Jeho srdcovou záležitosťou sa stala re-
forma výchovno-vzdelávacieho procesu 
na odborných školách. Je dlhoročným 
členom Prezídia Republikovej únie za-
mestnávateľov a veľmi aktívnym členom 
výboru, ktorý pripravoval nový zákon 
o odbornom vzdelávaní v Slovenskej 
republike a takisto koordinuje prácu 
sektorových rád pre prácu na skvalitnení 
obsahu odborného vzdelávania na stred-
ných i vysokých školách. Budúcnosť slo-
venského drevárskeho a nábytkárskeho 
priemyslu vidí v kvalitnej a motivovanej 
odbornej pracovnej sile.
V prospech prezentácie členských firiem 
a predstavenie sortimentu na výrobu ná-
bytku, okien a dverí sa podieľal na vytvo-
rení úspešného výstavníckého projektu 
MNS (Materiály – Novinky – Servis) 
konanom počas drevárskeho veľtrhu 
Lignumexpo v Nitre (od roku 2005). 
Do prezidentskej pozície prenáša skú-
senosti dlhoročného drevárskeho od-
borníka, manažéra a koordinátora, pri 
príprave a realizácii podujatí cítiť jeho 
tvorivú podnikateľskú osobnosť. 
Skúsenosti ho predurčili aj na záber 
v oblasti odbornej tlače. Keďže v záve-
re 20. storočia sa zo Slovenska stratili 
odborné drevárske periodiká, rozhodol 
sa so skupinou blízkych priateľov založiť 
odborný časopis na podporu drevárskej 
výroby Stolársky magazín. Stal sa šéfre-

Cieľavedome 
a bez zbytočných okázalostí

Vitalita, odbornosť a precíznosť charakterizujú čerstvého šesťdesiatnika Igora Patráša, sr. – prezi-
denta Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR). Všetci, ktorí s ním prišli do styku čo i len na krátky 
čas, si nemohli nevšimnúť cieľavedomosť a priamočiarosť s akou komunikuje, argumentuje a rea-
guje. Azda to sú tie atribúty, vďaka ktorým sa mu podarilo vybudovať nielen prosperujúcu a dobre 
fungujúcu rodinnú firmu, ale aj viac ako desať rokov viesť Zväz spracovateľov dreva SR. 

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

Igor Patráš, sr. s manželkou Emilíou a primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom 
pri slávnostnom kladení základného kameňa nového výrobného a obchodného 
areálu twd – Fach-centrum v Banskej Bystrici – Šalkovej
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daktorom, manažérom a finančným garantom vydávania ča-
sopisu. Všetkých doterajších 166 čísiel vyšlo v stanovených 
termínoch v rozsahu takmer 13 tisíc strán a celkový náklad 
prekročil 800 tisíc výtlačkov, keďže jeho vydávanie sa od 
roku 2004 rozšírilo aj do Českej republiky (od roku 2011 pod 
názvom Drevársky/Dřevařský magazín), čím dochádza ku vzá-
jomnému informačnému obohacovaniu blízkych ekonomík. 
Igor Patráš, sr. sa narodil 27. januára 1957 v Banskej 
Bystrici. Študoval na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT 
v Bratislave, Katedre chemického spracovania dreva, celuló-
zy a papiera, ktorú absolvoval v roku 1981. Pracoval v podniku 
Smrečina Banská Bystrica na rôznych manažérskych pozí-
ciách, od technológa až po riaditeľa závodu Drevokombinát 
v Polomke, v obchode ako vedúci marketingového oddelenia 
na podnikovom riaditeľstve. Obchodno-konzultačnú firmu 
Trendwood – twd založil so zameraním na predaj materiá-
lov pre stolárov a nábytkárov. Počas podnikateľskej činnosti 
svoju firmu rozvinul z firmy jedného muža na úspešný ro-
dinný podnik s výrazným postavením svojich dvoch synov 
Andreja a Igora a manželky Emílie. Pre firmu Trendwood – 
twd sú typické princípy spolupodnikania a dobrých vzťahov 
s dodávateľmi, kolegami a odberateľmi, ktoré tvoria súčasť 
podnikateľskej filozofie Igora Patráša.
Jeho životná partnerka Emília Patrášo vá sa tiež dožíva život-
ného jubilea (narodená 5. februára 1957). S manželom štu-
dovala na Katedre chemického spracovania dreva, celulózy 
a papiera SVŠT v Bratislave, pracovala v podniku Smrečina 
najmä v oblasti kontroly kvality výroby.
Obidvom oslávencom kolektív redakcie Drevárskeho magazí-
nu srdečne blahoželá a do ďalších rokov praje pevné zdravie 
a veľa životného optimizmu.

http://www.braz.cz
http://www.okentes.cz
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Panel v předsálí s textem Dr. Daniely 
Karasové, kurátorky sbírky nábytku 
UPM, seznamuje s autorem a odbor-
ným posouzením jeho díla. Přehledná 
instalace ve vzdušném Šímově sále, do-
provozená projekcí, připravená díky ve-
dení muzea a zápůjčkám ze sbírek UPM 
i vlastní autorovy tvorby, dává vyniknout 
nábytkovým solitérům, panelům s plány, 
kresbami a fotografiemi na stěnách či 
stolech. Lze tak nahlédnout nejen na 
Kajovu tvorbu, ale i na proměny, mno-
hdy nelehké, doby. O to více si zasluhují 
obdiv realizované časově omezené vý-
stavy a bohužel, většinou nedochované 
veřejné interiéry. Vždy nápaditě řešené 
a výtvarně působivé, přesto uměřené, 
koncipované s citem a ohledem na po-
slání a účel. Přestože vznikaly v době 

omezených materiálových a technolo-
gických podmínek, domnívám se, že tyto 
vlastnosti četné dnešní prostory postrá-
dají, oč více jsou „trendové“.
V den jubilantova výročí narození se v mu-
zeu uskutečnilo setkání přátel, příznivců, 
spolupracovníků, kolegů a bývalých stu-
dentů. Setkání, završené vystoupením 
Mgr. Tomáše Fassatiho, ředitele muzea 
a zástupců města, zvýraznilo úctu k ju-
bilantovi. Nejen pro přítomné, ale i pro 
širší odbornou veřejnost je KA.JA. ne-
zapomenutelnou, podnětnou a obdivo-
vanou osobností. Připomeňme, že po 
zásluze, sice poněkud opožděně, získal 
v roce 2008 Národní cenu za architek-
turu – GRAND PRIX obce architektů za 
celoživotní dílo.

Stručně o doc. Kadlecovi

Světlo světa spatřil 13. 12. 1926 v Pře-
rově. Po polovině gymnaziálních studií 
a následnému na odborné škole pro 
zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí 
pokračoval od roku 1946 ve studiu archi-
tektury na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v ateliéru prof. ing. arch. Adolfa 
Benše. V roce 1950, rok před promocí, 
se stal jeho asistentem a později působil 
mimo jiné v ateliéru prof. Josefa Svobody 
až do nedobrovolného odchodu v roce 

doc. ak. arch. Jaroslav Kadlec

Známý a oblíbený KA.JA., architekt, návrhář, designér, publicista 
a pedagog oslavil 13. prosince 2016 90. narozeniny. Muzeum umění 
a designu v Benešově u Prahy připravilo u této příležitosti výstavu 
přístupnou od 6. 9. do 31. 12. 2016, jež představuje spektrum 
návrhářské a architektonické činnosti jubilanta. 

Autor: Doc. akad. arch. Ivana Čapková 
VŠUP Praha a VOŠ Volyně
Kontakt: certhia@email.cz 

Foto: archiv autorky

doc. ak. arch. Kadlec Jaroslav/KA.JA. 
na výstavě svých prací v Muzeu umění 
a designu v Benešově u Prahy

Kubizující jídelní židle z mořeného jasa-
nového dřeva, 1985, družstvo Dřevotvar 
Jablonné nad Orlicí, zápůjčka ze sbírek 
UPM

Prototyp židle s digitálním frézováním 
z MDF a s vloženým očalouněným sedá-
kem, konec 80. let 20. st., dílny n.p. Inte-
riér Bystřice, Muzeum umění a designu 
Benešov
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1974. V roce 1969 se habilitoval a vyučoval disciplínu dispo-
zice/typologie staveb. Znalosti, jež si osvojil na střední škole 
a vliv prof. Benše, významného představitele meziválečné 
avantgardní architektury, osobnosti, již doba nepokořila, aby 
slevil ze svých zásad, se jistě vtiskly doc. Kadlecovi do mysli 
i srdce. 
I ve specializovaném odborném časopise, jakým je Dřevařský 
magazín, zmiňme rozsah jubilantovy tvorby – od rekonstrukcí 
historických objektů a zahrad, přes krajinářskou a zahradní 
architekturu, významné veřejné interiéry, oblast výstavnictví 
a architektonických projektů až po návrhy svítidel. Účastnil se 
domácích i zahraničních soutěží – jako čerstvý třicátník získal 
s A. Benšem a D. Hlobilovou Čestné uznání za skleněnou 
fontánu v československém pavilonu na EXPO 58 v Bruselu. 
V Institutu průmyslového designu (IPD) zpracovával odborné 
interní publikace pro daný okruh příjemců, spolupracoval s dal-
šími podobnými ústavy a institucemi a věnoval se mapování 
a hodnocení československé nábytkové tvorby a dalších oblas-
tí designu – neuvádím všechny názvy téže instituce. Neméně 
důležitá byla jeho publikační a popularizační činnost, zahrnující 
mimo jiné průběžné hodnocení nábytkářské tvorby, publiko-
vané dlouhodobě např. v časopise Domov, Umění a řemesla, 
Bydlení; podílel se i na publikacích pro širší veřejnost, např. 
vydaných v SNTL (Státní nakladatelství technické literatury).
Tvůrčímu duchu psát o architektuře či nábytku nebo je hodnotit 
nestačí a neuspokojuje. Snaha o svébytné vyjádření navzdory 
době vyústila v EDIS. Tuto skupinu zakládá spřátelená šestice 
architektů a designérů v roce 1968 (J. Kadlec, B. Rychlink, 
O. Skalík, L. Ubr, J. Šusta a L. Vrátník), aby poprvé vystavi-
li svou autorskou nábytkovou tvorbu v Praze, později např. 
v Mnichově. Léta doc. Kadlec spolupracoval s družstvem 
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, kde realizoval své návrhy. Právě 
v „Jablonném“ působili arch. Karel Vyčítal a Miloš Sedláček, 
kteří nábytku i v době unifikace, spojené s nedostatkem mate-
riálů a ctihodnou faktickou i výrazovou strnulostí, vtiskli rozma-
nitost, přestavitelnost a přívětivou tvář krásy dřeva s nádechem 
dánských vlivů a snahou o demokratický design. Podobnou 
výjimkou byl Hikor Písek, především tvorbou Vlastimila Tesky. 
Není divu, že přátele čas neoddělí a K. Vyčítal i V. Teska do 
Benešova přijeli, k radosti všech přítomných. 
Popřejme doc. Kadlecovi, mladému devadesátníku, i Mgr.
Fassatimu a jeho spolupracovníkům, aby světlo a osvětu šířili 
i nadále.

O Muzeu umění a designu v Benešově

Muzeum umění a designu v Benešově u Prahy založili 
manželé Fassatioví v roce 1990. Dnes zde nalezneme 
sbírky volného umění, grafiky, plastiky 20. století, prv-
ní stálou expozici dějin fotografie, interaktivní expozice, 
a především sbírky grafického a produktového designu; 
lze se účastnit i vzdělávacího programu globální vizuální 
komunikace. Spolu s vydanými učebnicemi a dalšími pub-
likacemi včetně oblasti architektury se benešovské mu-
zeum zařadilo mezi významné instituce v oblasti designu. 
Jejich autor, Mgr. Tomáš Fassati, ředitel muzea a kurátor 
sbírek i vysokoškolský pedagog discipliny ergonomie na 
UMPRUM/VŠUP, zde založil u nás první laboratoř ergono-
mie designu a architektury, jež slouží mimo jiné k testování 
designových produktů. Vedle zájemců z celé republiky ji 
vyhledávají zejména studenti uměleckoprůmyslových škol.

+

-

POZVÁNKA - LIGNA BOHEMIA

| vrtání, drážkování a frézování
| vysoký výkon
| vrtání shora = absolutní přesnost

CYFLEX S
UNIVERZÁLNÍ 
CENTRUM

| oboustranné naklápění kotouče + 46° až - 46°
| max. prořez 205 mm
| naklápěcí podpěrný rám „Full Support“
| LCD dorazy s WIFI technologií

SI X Ĺ invincibile
FORMÁTOVACÍ PILA

| předfrézovací agregát
| vyměnitelná vanička 
| kapování s funkcí zaoblení 
| současné osazení plošných 
cidlin a kartáčů

ME 35T
OLEPOVAČKA 
S PŘEDFRÉZOVÁNÍM

| automatické přestavení stroje z ovládacího panelu
(tenká hrana, ABS 2 mm, nákližek)

| kapování s funkcí zaoblení
| současné osazení plošných cidlin a kartáčů

OLIMPIC 
K360 T-E
FLEXIBILNÍ 
OLEPOVÁNÍ

VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM
Ligna Bohemia 2017
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Nadštandardné podmienky 
pre šikovných stredoškolákov

Nadácia Kronospan Foundation vytvára príležitosti pre kvalitné 
vzdelávanie a získanie prvej výrobnej praxe stredoškolákov. 
Nadštandardné podmienky počas štúdia umožnia študentom lep-
šie uplatnenie na trhu práce a vyšší záujem o technické študijné 
programy v oblasti spracovania dreva. Pozitívne skúsenosti v oblasti 
rozvojových projektov a podporných programov z viacerých krajín 
viedli nadáciu k tomu, aby rozšírila svoju podporu aj na Slovensko. 

V aktuálnom školskom roku 2016/17 
tak nadácia Kronospan Foundation 
podporuje študentov SOŠ drevárskej 
vo Zvolene. Z 29 záujemcov o nadáciou 
podporovaný študijný odbor 3336 M 
Drevárstvo a nábytkárstvo úspešne 

splnilo podmienky prijatia a rozhodlo sa 
študovať 17 žiakov, ktorí môžu využívať 
podporu nadácie počas celého 4-roč-
ného štúdia. 
Štúdiom vybraného odboru študenti zís-
kavajú praktické skúsenosti vo výrobnej 

prevádzke, oboznamujú sa s reálnym 
pracovným prostredím, nadštandardne 
rozvíjajú jazykové znalosti (3 hodiny týž-
denne angličtina alebo nemčina) v tré-
ningovom centre Kronovision (v tesnej 
blízkosti školy). Študentom zo vzdiale-

Študenti podporovaného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo 3336 M, ktorí nastúpili v školskom roku 2016/17, spolu s pred-
staviteľmi partnerských subjektov – zľava: Ing. Peter Leštach, zástupca RŠ SOŠ drevárskej vo Zvolene, Jaroslav Kováčik, mar-
keting Bučina DDD, spol. s r.o., Ing. Denisa Klöslová, konateľka spoločnosti Bučina DDD, spol. s r.o. Foto: archív Bučina DDD

http://www.bucina-ddd.sk
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ných regiónov, ktorí využívajú služby 
školského internátu, hradí nadácia 
ubytovanie a celodennú stravu počas 
celého štúdia. Navyše majú možnosť 
získať každý polrok finančný príspevok 
50 €, ak dosiahnu priemer známok do 
2,0 z odborných a vybraných predme-
tov, zo správania budú mať jednotku 
a nesmú vymeškať viac ako 50 vyučo-
vacích hodín.

Riaditeľ školy Ing. Pavel Laššák nedávno 
privítal na pracovnom stretnutí predsta-
viteľku nadácie Kronospan Tinu Kaindl 
a konateľku spoločnosti Bučina DDD, 
spol. s r.o. Zvolen Ing. Denisu Klöslovú 
– aby ich oboznámil s prostredím, kde 
formujú potencionálne pracovné sily 
pre výrobnú spoločnosť. Naplnením 
požadovaných predpokladov majú ab-
solventi SOŠ drevárskej vo Zvolene 
väčšie predpoklady byť kvalifikovanými 
odborníkmi s dobrým vedomostným 
základom a praktickými zručnosťami 
s možnosťou pokračovať v štúdiu na vy-
sokej škole, alebo lepšieho uplatnenia 
sa na trhu práce. 

Ďalší 4-ročný cyklus vzdelávania 
s podporou Nadácie Kronospan pre 
študijný odbor 3336 M Drevárstvo 
a nábytkárstvo otvoria aj v budúcom 
školskom roku 2017/18. Uzávierka 
prihlášok je 10. apríla 2017.

Drevári majú prevahu

Stredná odborná škola drevárska pôso-
bí vo Zvolene 55 rokov (od roku 1962). 
Nadväzuje na históriu svojej pred-
chodkyne v Liptovskom Hrádku (ktorej 
pôsobenie sa datuje od roku 1922). 
Presťahovanie školy do Zvolena priblížilo 
drevársku priemyslovku k novým cen-
trám drevárskeho priemyslu, aby vycho-
vávali odborníkov pre piliarske a drevár-
ske závody, najskôr na celom Slovensku 
a potom v rámci Stredoslovenského 
kraja.

Vyučovanie v súčasnom areáli školy sa 
začalo v roku 1968. SOŠ drevárska vo 
Zvolene má už niekoľko rokov stabili-
zovaný počet študentov. V súčasnom 
školskom roku vzdelávajú v 20 triedach 
405 žiakov. Prevahu má 226 budúcich 
drevárov (56% z celkového množstva 
študentov). Majú 105 prvákov, pripra-
vujú 86 maturantov a 7 tretiakov pre 
získanie výučného listu Stolár. Prípravu 
budúcich odborníkov zabezpečuje 40 
pedagógov. K dispozícii majú odborné 
učebne a dielne pre praktické vyučo-
vanie a rozvíjanie zručností pri príprave 
na budúce povolanie. Do areálu patrí 
internát, jedáleň, telocvičňa, všetko spo-
jené so školou. K dispozícii majú aj aulu, 
kde organizujú všetky odborné a spolo-
čenské podujatia. Jedným z najvýznam-

nejších každoročných podujatí v rámci 
školy je kultúrno-spoločenské podujatie 
s názvom Javor, ktoré slúži zároveň aj 
ako deň otvorených dverí a propaguje 
remeslá a tradície regiónu. V jednotli-
vých učebniach sú pripravené ukážky 
prác študentov a formou prezentácií je 
možné dozvedieť sa dôležité informácie 
o študijných a učebných odboroch.

Popri klasickom študijnom odbore 
3336 M Drevárstvo a nábytkárstvo – 
17 prvákov podporovaných nadáciou 
Kronospan – je veľký záujem o študij-
né odbory Tvorba nábytku a interiéru 
– 28 prvákov, experimentálne štúdium 
Technik drevostavieb – 18 prvákov a 13 
prvákov budúcich stolárov v 3-ročnom 
učebnom odbore.

Stredná odborná škola drevárska vo 
Zvolene bola v rebríčku kvality stred-
ných odborných škôl v roku 2015 
z pohľadu zamestnávateľov v rámci 
projektu Úradu vlády SR „Odborné 
vzdelávanie a príprava pre trh prá-
ce“ zaradená medzi TOP školy na 
2. miesto v regióne a 14. miesto na 
Slovensku.

Viac informácií môžete získať na:
www.kronospanfoundation.org
http://sosdrev.edupage.org
www.bucina-ddd.sk

Viac informácií môžete získať na: www.kronospanfoundation.org,  http://sosdrev.edupage.org, www.bucina-ddd.sk

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
 PRI SPRACOVANÍ DREVA NA SLOVENSKU

Neváhaj a využi možnosť byť priamo v centre drevárskeho priemyslu. 
 Na Strednej odbornej škole drevárskej 
(odbor 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo) 
dostaneš okrem výsledkového štipendia ubytova-
nie a stravu zdarma. Navyše sa naučíš perfektne 
anglicky alebo nemecky a získaš aj prax.x

Nadácia Kronospan hľadá študentov, ktorých baví 
práca s drevom a chcú sa v budúcnosti venovať 
výrobe nábytku a prvkov do interiéru. Úspešným 
žiakom preplatí náklady počas celého 4-ročného 
štúdia. Za dobrý prospech ich odmení ročne 
sumou 100 eur.x 

Vo Zvolene získaš praktické zručnosti  aj 
vďaka spolupráci školy so spoločnosťou Bučina 
DDD a jej tréningovým centrom Kronovision.x

Termín na podanie prihlášok:

do 10. apríla. 2017
 Vo Zvolene máš množstvo príležitostí pre svoju budúcnosť.

 Kvalitné štúdium, zamestnanie aj šancu pokračovať na vysokej
 škole, ktorá má v tomto odbore dlhoročnú tradíciu.x

http://www.bucina-ddd.sk
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O hodnotné ceny od partnerů soutěže 
se letos utkalo pět dvojčlenných druž-
stev, a to pouze z českých škol. Soutěže 
se sice zúčastnilo i jedno družstvo ze 
Slovenska, ale protože se jednalo o žá-
kyně teprve prvního ročníku, jejich vý-
kony nebyly porotou hodnoceny. Svým 
aktivním zapojením však měly možnost 
získat neocenitelnou zkušenost pro 
účast v dalších ročnících.

Jak se soutěží v Rakousku

Jako hosté byli na Mistrovství přítom-
ni také zástupci rakouských čalouní-
ků: učitel odborného výcviku Helmut 
Grabner ze zemské odborné školy LBF 
Fürstenfeld, žákyně oboru čalouník-
-dekoratér z téže školy Sarah Meister 

a spolkový zmocněnec pro obor čalou-
ník-dekoratér v Rakousku pan Mautner. 
Další žákyně kvůli onemocnění nemohla 
přijet. Původně se počítalo i s jejich za-
pojením do soutěže, avšak oni sami na-
konec zvolili raději pozici pozorovatele. 
„Jsme zde poprvé a chtěli jsme nej-
prve vidět, jak Mistrovství čalouníků 
v ČR probíhá. Podobná soutěž, kte-
rou pořádáme v Rakousku, se totiž od 
té vaší dost liší. Zatímco vaši žáci své 
dovednosti předvádí jen na určitých 
segmentech čalouněných výrobků, ti 
naši mají za úkol předvést své znalosti 
poněkud komplexněji. Např. očalounit 
židli a k tomu ještě provést dekoraci 
podlah a stěn interiéru. Pro návštěvní-
ky z řad zájemců o studium je mnohem 
atraktivnější vidět finální výsledek než 
technologii výroby. Na druhou stranu 
musím uznat, že zadání vaši žáci do-
stali náročné. Na provedení klasické 
pružinové vazby se ukáže skutečný um 
čalouníka,“ řekl nám během soutěže 
Helmut Grabner.

Pořadatelé opět zvýšili laťku

Soutěžící měli i na letošním Mistrovství 
dvě zadání:
1. Vyrobit čalounění sedáku podnož-

ky s vlnitými pružinami a soudobými 
materiály

2. Zhotovit vázaný pružinový základ 
sedáku křesla na cvičném rámečku 

Organizátoři se opět rozhodli pro ná-
ročnější zadání praktické části, která se 
tak více přibližuje praxi. Časově nároč-
ná byla hlavně vazba tlačných pružin. 
Zatímco čalounění sedáku podnožky 
s vlnitými pružinami zvládlo v časovém 
limitu vyrobit všech pět družstev, vázaný 
pružinový základ sedáku křesla doká-
zaly dotáhnout do finální podoby jen 
tři dvojice. Nicméně splnění časového 
limitu ještě neznamenalo, že byla splně-
na také kvalitativní kritéria, která hlavně 
rozhodovala o umístění soutěžících.
Na průběh soutěže dohlížela tříčlenná 
hodnoticí komise v čele s Ing. Helenou 

Mladí čalouníci předvedli v Brně 
náročnost svého řemesla

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2016 proběhl na brněnském Výstavišti již 6. ročník Mistrovství ČR 
s mezinárodní účastí v oboru vzdělávání 33-59-H/01 Čalouník. Soutěž odborných dovedností, kterou 
vyhlásil Cech čalouníků a dekoratérů a organizačně zabezpečila Střední škola stavebních řemesel 
Brno-Bosonohy, se konala, stejně jako v předchozích pěti letech, u příležitosti Veletrhu středních škol.

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

Již 6. ročník Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v oboru 
vzdělávání 33-59-H/01 Čalouník se uskutečnil ve dnech 25. 
a 26. listopadu 2016 na brněnském Výstavišti

Zatímco čalounění sedáku podnožky s vlnitými pružinami 
zvládlo v časovém limitu a bez větších problémů vyrobit všech 
pět družstev,…
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Prokopovou, cechmistrem Cechu ča-
louníků a dekoratérů. Hodnotila nejen 
přesnost provedení a vzhled, který je 
pro finální čalouněný výrobek rozhodu-
jící, ale i jednotlivé operace v průběhu 
výroby, jako je příprava jednotlivých dílů 
a podsestav, přesnost měření, technic-
ké postupy dílčích operací nebo faktory 
ovlivňující bezpečnost práce (pořádek 
na pracovišti apod.).

Zlato se vrací do Brna

Ohodnocení výrobků a průběžných 
výkonů mladých čalouníků porotou 
pak určilo pořadí soutěžících druž-
stev. První místo pro pořádající SŠSŘ 
Brno – Bosonohy po dvou letech zís-
kala dvojice Sabina Nováková a Josef 
Klvaň. Na druhé pozici se umístili Václav 
Barták a Jakub Chládek ze SOU nábyt-
kářského a SOŠ, s.r.o., Liberec a bron-
zovou medaili vybojovali Josef Hampl 
a Patrik Hermon ze SŠŘ a ZŠ Hořice. 
Čtvrté místo obsadila dvojice Karolína 
Durnová a Andrea Moravcová z ISŠT 
Vysoké Mýto a na páté pozici se umís-
tili Dongo Hoang Long a Dongo Hoang 
Vu ze SŠ a MŠ Aloyse Klara Praha. Jak 
ale během slavnostního závěrečného 
ceremoniálu zdůraznila Ing. Helena 
Prokopová, vítězi byli všichni, neboť 
není důležité ani tak pořadí, jako fakt, 
že se soutěže zúčastnili a umožnili tím 
konání této „přehlídky řemesla“, což je 
hlavním posláním Mistrovství.
Nicméně soutěž je soutěž a podle toho 
vypadalo také ocenění. Družstva na prv-
ních třech pozicích si kromě medailí 
a diplomů odvezla domů také hodnot-
né ceny od partnerů soutěže. Kromě 
toho získala odborné publikace a od 
hlavního mediálního partnera soutěže 
roční předplatné časopisu Dřevařský 
magazín. Hezkými cenami, medailemi 

a drobnými pozornostmi ale byli odmě-
něni i ostatní účastníci soutěže včetně 
„nesoutěžního“ družstva ze Slovenska 
a hostů z Rakouska.

Hotové výrobky – čalouněné podnož-
ky – byly věnovány Firemní mateřské 
škole Lentilka, jejímž zřizovatelem je 
Jihomoravský kraj.

…skutečný um a zručnost mladých čalouníků prověřil vázaný pružinový základ sedáku křesla

Účastníci 6. ročníku Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v oboru vzdělávání 33-59-
H/01 Čalouník. V zadní řadě soutěžící, v přední řadě partneři a zástupci pořadatelů 
a mateřské školy Lentilka, které byly věnovány soutěžní výrobky – čalouněné podnožky

Soutěž si na pozvání pořadatele přijeli „omrknout“ také zástupci rakouských čalou-
níků (zprava): učitel odborného výcviku Helmut Grabner ze zemské odborné školy 
LBF Fürstenfeld, žákyně oboru čalouník-dekoratér z téže školy Sarah Meister a spol-
kový zmocněnec pro obor čalouník-dekoratér v Rakousku pan Mautner
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Přihlášením do Dřevě-
né stavby roku 2017, 
ankety, která chrání ži-
votní prostředí, získáte 
tyto výhody:

1) zajistíte si efektivní reklamu,
2 přilákáte nové zákazníky,
3) porovnáte své dřevěné stavby s kon-

kurencí,
4) podpoříte využívání dřeva jako ob-

novitelné suroviny.
Své stavby můžete hlásit do 8 soutěž-
ních kategorií: Dřevěná hřiště – malá/

velká, Dřevěné konstrukce – návrhy/
realizace, Moderní dřevostavby – ná-
vrhy/realizace, Roubenky a sruby – 
realizace a Dřevěné interiéry – realiza-
ce. Soutěžní díla hodnotí jak odborná, 
tak laická veřejnost v únoru 2017 a ví-
tězové budou vyhlášeni v březnu 2017.
Každý soutěžící si svou účastí zajistí 
skvělou propagaci, a to např. v on-line 
Galerii ročníku 2017, v 7000 ks ka-
talogů, na roll-upech Putovní výstavy, 
která poputuje po všech významných 
stavebních veletrzích v ČR.

Vítězové v každé kategorii navíc získají:
 prestižní titul Dřevěná stavba roku 
2017 v dané kategorii,

 unikátní dřevěný diplom,
 finanční odměnu 10 000 Kč.

Anketa, kterou vyhlašuje Nadace dřevo 
pro život, je zaměřena výhradně na dře-
vo a osoby a společnosti, které s ním 
pracují. Jejím cílem je vysvětlit široké 
veřejnosti, že využíváním dřeva chrání-
me životní prostředí. Přihlásit se můžete 
do 15. 2. 2017. Více informací najdete 
na www.DrevenaStavbaRoku.cz.

Autor: Mgr. Terezie Poláková

Přihlaste se do ankety Dřevěná stavba roku 2017

Nadace dře-
vo pro život 
v y h l a š u j e 
5. ročník 
studentské 
s o u t ě ž e 

Stavby s vůní dřeva 2017. Záměrem 
studentské soutěže je motivovat studen-
ty vyšších a vysokých odborných škol, 
aby ve svých školních pracích využívali 

dřevo. Soutěž je zároveň propojuje 
s odborníky z oboru. Studenti získají 
také skvělou možnost, jak své nápady 
ukázat veřejnosti a porovnat své doved-
nosti získané studiem. Vítěze soutěže 
vybírá odborná porota a nově i veřejnost 
ve dvou kategoriích, a to Návrhy dřevě-
ných konstrukcí a Návrhy dřevěných 
staveb. Ocenění studenti získají 7 cen 
v celkové hodnotě 230 000 Kč a také 

možnost zúčastnit se odborných exkurzí 
u partnerů soutěže. Do soutěže je mož-
né hlásit jakoukoliv studentskou práci 
(ročníkovou, bakalářskou, diplomovou 
apod.). Téma ročníku je „Dřevo je cesta“ 
a uzávěrka přijímání soutěžních návrhů 
je 30. 6. 2017. Více informací na www.
DrevoProZivot.cz a www.facebook.
com/StavbySVuniDreva.

Autor: Mgr. Terezie Poláková

Soutěž pro studenty, kteří navrhují dřevěné stavby a konstrukce, zahájena!

V Uměleckoprůmyslovém muzeu 
v Brně uzavřela Moravská galerie Rok 
designu 2016 rozsáhlou výstavou stu-
dia Olgoj Chorchoj designérů Michala 
Froňka a Jana Němečka. MG tak po-
kračuje v předsevzetí navazovat na 
sepětí s výrobci, vytčené už jejími za-
kladateli v roce 1873 za podmínky do-
držování estetické a uživatelské jakosti 
výrobků a s cílem seznamovat s nimi co 
nejširší okruh zájemců. Výstavu, která 
potrvá až do poloviny dubna 2017, 
připravili kurátoři Rostislav Koryčánek, 
kurátor sbírky designu a architektury 
MG a Lada Hubatová Vacková, histo-
rička umění z Vysoké školy umělecko-
průmyslové v Praze/UMPRUM.
Výstava shrnuje vybrané práce, podně-
ty, východiska a výsledky tvorby studia 
Olgoj Chorchoj do šesti okruhů, z nichž 
poslední přináší práce absolventů, bý-
valých studentů z Ateliéru produkto-
vého designu na UMPRUM. Část 01 
Předobrazy věcí shromažďuje vše, co 
oba autory ovlivnilo, zaujalo či co je jejich 
srdci i smyslu pro humor blízké. Stala se 

jakýmsi kabinetem kuriozit, tu z pohle-
du konstrukce, tu technického řeše-
ní, používání materiálů nebo pro svou 
podivnou krásu. Část 02 Marnotratné 
tvary, instalovaná Jiřím Černickým, před-
stavuje mimo jiné první společný objekt 
z dob studia této dvojice, dnes kultovní 
stoličku Denis a postmoderní design 
devadesátých let. V části 03 Průhledné 
tvarování převládá sklářská tvorba. 
Návrat k neomodernismu a technicistní 
estetice, podle M. Lamarové, teoretič-
ky a někdejší kurátorky UPM v Praze, 
charakterizuje nová poctivost. Část 04 
CZECH-TECH se zaměřuje na nábytek, 
jehož ztvárnění ovlivnily reálné možnosti 
českých firem. „Chorchojové“ si však 
vytkli cíl skloubit zviditelnění podstaty ře-
mesla a technologií, kombinovat lokální 
rukodělné postupy až k sofistikovaným 
postupům high-tech a využívání nových 
materiálů. To prokazují na stolu Carbon 
z uhlíkové tkaniny, na židli Simple z vrs-
tveného dřeva či na stole Litina, jak jinak 
než s přiznaným formováním šedé litiny. 
Část 05 Elegantní purismus seznamu-

je s další oblastí zájmu dvojice Olgoj 
Chorchoj – s architekturou na ukázkách 
pětice projektů. Jejich poznání přibližu-
je návštěvníkům projekce, aniž bychom 
daná místa navštívili. Část 06 s názvem 
Nová krev uvádí práce vybraných ab-
solventů jejich ateliéru, ač o staré krvi 
M. Froňka a J. Němečka nelze hovořit. 
Naopak, ověnčeni cenami, neusínají na 
vavřínech a směle pokračují jako dlou-
hodobě mezinárodně uznávaní tvůrci ve 
své práci. Přijďte na výstavu, sami uzříte.

Autor: Ivana Čapková

Obří písečný červ v muzeu? OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce
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Vyšší sleva na děti

V daňovém přiznání podávaném za rok 
2016 si rodič za 1. dítě může odečíst 
z daní 13 404 Kč ročně, za 2. dítě 
17 004 Kč, za 3. a případně každé 
další dítě 20 604 Kč ročně. Rodina se 
dvěma dětmi si tak oproti předchozímu 
roku polepší až o 2400 korun, se třemi 
dětmi o 6000 korun.
Od roku 2017 daňová sleva na dítě opět 
stoupne. Pro 1. dítě zůstává na 13 404 
Kč ročně, ale u 2. dítěte se zvýší o 200 
Kč měsíčně na 19 404 Kč ročně, u 3. 
a každého dalšího dítěte pak o 300 Kč 
měsíčně na 24 204 Kč ročně.

Omezení příjmů pro 
daňový bonus

Maximální výše takzvaného daňového 
bonusu – 60 300 Kč – se nemění. 
Bonus se vyplácí lidem, kteří uplatňují 
slevu na dítě a dostanou se poté do 
„záporné daňové povinnosti“. Místo 
aby pak státu platili daň z příjmů, mo-
hou od něj naopak získat peníze navíc. 
Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli 
v kalendářním roce příjem minimálně 
ve výši šestinásobku minimální mzdy – 
pro příjmy za rok 2016 se tato hranice 

zvyšuje na 59 400 Kč, za rok 2017 pak 
na 66 000 Kč.
Od roku 2017 se ale omezuje okruh 
příjmů, které se do tohoto limitu počítají. 
Nově půjde jen o výdělky ze zaměstnání 
nebo podnikání, už nikoliv o příjmy z náj-
mu nebo kapitálového majetku.

Daňové přiznání na dvě 
strany

Ministerstvo financí zavádí nový dvou-
stránkový formulář pro podání daně 
z příjmu za rok 2016. Podnikatelů se ale 
tato novinka netýká a nic se nemění ani 
na dosavadní povinnosti vyplňovat také 
samostatné přehledy ohledně sociálního 
a zdravotního pojištění. Zjednodušený 
formulář pro daňové přiznání za rok 2016 
mohou dobrovolně využít jen zaměstnan-
ci, pokud si sami podávají přiznání a ne-
mají jiný příjem. Kdo si bokem přivydělá-
vá jako podnikatel, má příjmy z pronájmu 
nebo třeba z vlastní malé elektrárny na 
střeše domu, ten musí vyplňovat staré 
formuláře včetně všech příloh, tedy více 
než čtyři strany.

Sleva za školku až 9900 Kč

Také za rok 2016 si mohou rodiče sní-
žit daň o takzvané školkovné. Maximální 
výše této slevy na jedno dítě je ohraniče-
na částkou měsíční minimální mzdy. Pro 
daně za rok 2016 se tedy roční limit zvy-
šuje na 9900 Kč, pro rok 2017 stoupne 

dokonce na 11 000 Kč. Odečíst z daní 
si lze výdaje, které v pří slušném kalen-
dářním roce rodič prokazatelně vynaložil 
za umístění dítěte v mateřské škole nebo 
jiném zařízení péče o děti předškolního 
věku. Nelze si odečítat související výda-
je, jako třeba stravné nebo náklady na 
dopravu.
Jde skutečně o slevu na dani, tedy část-
ku odečítanou přímo z daní, nikoliv jen 
ze základu daně.

Zvýšení limitů u penzijního 
a životního pojištění

Limit pro odpočet penzijního a životního 
pojištění od základu daně se zvyšuje na 
dvojnásobek – v obou případech stoup-
ne z nynějších 12 na 24 tisíc Kč. Tuto 
výhodu ale půjde poprvé využít až za 
příjmy roku 2017, nikoliv tedy za zda-
ňovací období 2016.
Na samotném penzijním připojištění 
(doplňkovém penzijním spoření) může 
člověk dostat od státu až 6360 Kč za 
rok. Maximální přímý příspěvek (na jeho 
výši se nic nemění) i nejvyšší daňový 
odpočet ale získá jen v případě, že spoří 
alespoň 3000 korun měsíčně.
Zvyšuje se také daňové osvobození 
příspěvků na straně zaměstnavatele – 
z dosavadních 30 na 50 tisíc Kč ročně.

Elektronická evidence tržeb

Podnikající fyzické osoby si mohou nově 
odečíst z daní až 5000 Kč na výdaje 
spojené s pořízením a provozem elek-
tronické evidence tržeb (EET). Konkrétní 
výdaje není nutné prokazovat (například 
dokladem o zakoupení pokladny) – stačí, 
že podnikatel ve zdaňovacím období po-
prvé zaevidoval tržbu spadající do EET. 
Tato sleva je ale omezena kladným roz-
dílem mezi 15 % dílčího základu daně 
ze samostatné činnosti a základní slevou 
na poplatníka.

Daňové změny v roce 2017

Za uplynulý rok mohou rodiče využít vyšší daňovou slevu na druhé a další dítě. Další zvýšení půjde 
využít pro příjmy za rok 2017. Zvyšují se také daňové výhody u penzijního a životního pojištění. 
Novou slevu si pak mohou v souvislosti s EET odečíst podnikatelé.

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

za rok 
2014

za rok 
2015

za rok 
2016

za rok 
2017

Sleva na první dítě 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč

Sleva na druhé dítě 13 404 Kč 15 804 Kč 17 004 Kč 19 404 Kč

Sleva na třetí 
a každé další dítě

13 404 Kč 17 004 Kč 20 604 Kč 24 204 Kč

Zvyšování daňové slevy na vyživované dítě
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První fáze EET začala v prosinci 2016 
a zapojili se do ní provozovatelé stra-
vovacích a ubytovacích služeb. Druhá 
fáze začne od března a přidají se prak-
ticky všichni obchodníci, pokud přijímají 
platby v hotovosti, kartou nebo jiným 
obdobným způsobem – nikoliv převo-
dem z účtu na účet.

Úlevy pro dárce krve 
a kostní dřeně

Počínaje příjmy za rok 2017 by se mohly 
rozšířit výhody pro dárce krve či kostní 
dřeně. Změna je součástí novely, podle 
které by se zvýšil odpočet od základu 
daně z dnešních 2000 na 3000 Kč 
za každý neplacený odběr krve. Dárci 
kostní dřeně by si nově mohli odečíst 
20 000 Kč za jeden odběr.
Ve hře je také odpočet 8000 Kč ze zá-
kladu daně za vstup do Českého národ-
ního registru dárců kostní dřeně nebo 
do Českého registru dárců krvetvorných 
buněk. Tato daňová úleva by šla využít 
pouze jednou za život.

Návrat slev pro OSVČ 
a nižší limit pro paušály

Poslanci na začátku roku rozhodli také 
o změně pro živnostníky a další osoby 
samostatně výdělečně činné (OSVČ), 
příjmů za rok 2016 se už ale nedotkne.
Podnikatelé, kteří používají výdajové 
paušály, si opět budou moci odečítat 
z daní také slevy na děti a na manželku či 
manžela. Návrat slev ale nebude jen tak. 
Současně totiž dochází ke snížení limitu 
pro využití výdajových paušálů. Zatímco 

dosud je lze využít pro příjmy nepřesa-
hující 2 miliony Kč ročně, nově to bude 
jen polovina. Změny ohledně samotné 
výše paušálů se zatím neplánují.

Srážková daň i pro drobné 
zaměstnání

Zatím neschválená novela počítá s 15% 
srážkovou daní nově i pro příjmy do 
2500 Kč z takzvané závislé činnosti (za-
městnání). Dosud ji lze využívat u příjmů 
podle dohod o provedení práce do 10 
tisíc korun měsíčně. Nově by tak mělo 
být jednodušší i danění těchto drobných 
příjmů přímo u zaměstnavatele, ať už by 
to bylo na základě dohody o pracovní 
činnosti, klasického pracovního poměru 
nebo třeba odměny za výkon funkce.

Prokazování původu 
majetku

Už od prosince 2016 platí zákon o pro-
kazování původu majetku. Jestliže má 
finanční správa podezření, že rozdíl mezi 
nárůstem jmění (nebo spotřeby) a oficiál-
ně vykázanými příjmy (zejména daňovým 
přiznáním) určité osoby je vyšší než 5 
milionů Kč, může ho vyzvat k prokázání 
původu majetku a případně jej zdanit 
– pokud nejsou od daně osvobozeny. 
Nejde tedy o plošná majetková přiznání.
Kontrolu lze uskutečnit ve lhůtě pro 
stanovení daně, tedy v zásadě 3 roky 
zpětně, za určitých okolností ale může 
jít až o 10 let. Trestem je pak penále ve 
výši 50 % doměřené daně (nebo 100 %, 
jestliže člověk nespolupracuje s finanč-
ním úřadem).

Převod nemovitostí

Už od listopadu 2016 se změnila pravidla 
pro daň z nabytí nemovitých věcí (dříve 
daň z převodu nemovitostí). Hlavní změ-
na spočívá v osobě, která ji platí. Zatímco 
dříve to zákon nechával na dohodě ku-
pujícího s prodávajícím (a v drtivé většině 
to byl prodávající), od listopadu to je vždy 
kupující. V praxi to znamená, že kupující 
by si měl k ceně za pořízenou nemovi-
tost připočíst 4 % navíc. Právě taková je 
sazba daně z nabytí, jejíž výše se nijak 
nemění.

Paušální daň pro víc 
podnikatelů

Ministerstvo financí chce podnikatelům 
výrazně rozšířit možnost platit takzvanou 
paušální daň. Změna je součástí novely, 
kterou v polovině ledna schválila posla-
necká sněmovna, platit by mohla už od 
dubna 2017.
Jde vlastně o dohodu podnikatele s fi-
nančním úřadem na výši daně. K ní do-
spějí na základě předchozích a očeká-
vaných příjmů. Minimální daň stanovená 
paušální částkou činí – i po snížení o sle-
vy – nejméně 600 Kč. Podnikatel pak 
ale nemusí odevzdávat daňové přiznání.
Dosud mohou o paušální daň žádat jen 
podnikatelé, kteří nemají zaměstnance 
a jejich příjmy pocházejí jen z podni-
katelské činnosti. Novela ji rozšiřuje 
i pro podnikatele, kteří mají zaměstnan-
ce nebo mají i příjmy ze zaměstnání. 
Zůstane však horní limit příjmů – 5 mi-
lionů Kč ročně.

Zdroj: Hospodářské noviny

V letošním roce nás čeká řada právních 
novinek. Ty hlavní přinášíme v následu-
jícím přehledu.

Revoluce v pracovním právu

Na léto 2017 se chystá velká novela zá-
koníku práce, která by měla více vychá-
zet vstříc zaměstnavatelům, zároveň ale 
chránit zaměstnance. Zavádí například 
nový institut vrcholového řídícího zaměst-
nance. Do této kategorie budou spadat 
lidé, kteří jsou přímo podřízení řídícímu 

orgánu společnosti, a dále ti, kteří pod-
léhají přímo tomuto zaměstnanci. Další 
podmínkou je dosažení smluvní mzdy 
alespoň ve výši 75 tisíc korun. Maximální 
týdenní pracovní doba takových zaměst-
nanců bude 48 hodin, budou si ji sami 
rozvrhovat a také nebudou mít nárok 
na příplatky. I běžní zaměstnanci si pak 
podle novely budou moci převádět dovo-
lenou do dalšího období. Zjednodušuje 
se také doručování písemností. Poštu 
bude moci zaměstnavatel zvolit už jako 
druhou variantu, pokud se mu nepovede 

předat zaměstnanci například výpověď 
na pracovišti. Novinkou je úprava práce 
z domova, kdy zákon zavede pro zaměst-
navatele mimo jiné povinnost proplácet 
zaměstnancům náklady, které jim v sou-
vislosti s prací z domova vzniknou.
V Poslanecké sněmovně je aktuálně 
ještě novela zákona o zaměstnanosti, 
která zpřísňuje kontrolu agenturního 
zaměstnávání. Zaměřuje se na nešvar, 
kdy si zaměstnanec sjedná u jednoho 
zaměstnavatele pracovní poměr napřímo 
a zároveň přes agenturu, čímž se obchá-

Hlavní právní novinky v roce 2017 
pro zaměstnavatele i zaměstnance
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zí například přesčasy. To novela zakazuje 
a zaměstnavateli i agentuře za to hrozí 
pokuta ve výši až jednoho milionu korun.

Občanský zákoník

Senátem prošla před koncem roku tech-
nická novela občanského zákoníku z roku 
2014, která přináší kromě technicistních 
změn také některé věcné. Praxe si vy-
nutila, aby v případech, kdy se vyžaduje 
pro právní jednání forma veřejné listiny, 
stačila pouze plná moc s úředně ověře-
ným podpisem namísto notářského zápi-
su. Do zákoníku se také vrátí předkupní 
právo pro spoluvlastníky nemovitostí. Ze 
současných tří na pět let se prodlouží 
lhůta, během které soudy přezkoumávají 
svéprávnost. Zákon nově zavádí i veřejnou 
evidenci svěřenských fondů rejstříkový-
mi soudy, aby nebyly fondy zneužívány 
k praní špinavých peněz nebo ukrývání 
majetku. Lidé nad 15 let si podle novely 
budou moci sjednat práci ještě předtím, 
než ukončí povinnou školní docházku. 
Změny se chystají také pro obchodní 
korporace. Dílčí novela zákona, kterou 
už podepsal prezident, zavedla možnost, 
aby kromě valné hromady volili členy do-
zorčí rady ve firmě zaměstnanci. V připo-
mínkovém řízení je pak rozsáhlá novela 
z pera ministerstva spravedlnosti, která 
mimo jiné ruší funkci statutárního ředite-
le v monistickém systému řízení akciové 
společnosti. Návrh má také zjednodušit 
zakládání společností − ruší povinnost 
zřizovat u banky speciální účet pro spla-
cení základního kapitálu, pokud jeho výše 
nepřesahuje 20 tisíc korun.

Vstřícnější oddlužení

Zjednodušení práce insolvenčních sou-
dů a přesunutí části jejich agendy na 
insolvenční správce prosazuje nove-
la insolvenčního zákona, která prošla 

Poslaneckou sněmovnou. Zákon má 
nově více chránit adresáty šikanózních 
insolvenčních návrhů a ruší automatickou 
publicitu všech návrhů. Soudy budou 
nově moci podezřelý návrh před samot-
ným zveřejněním v rejstříku předběžně 
posoudit a zneužívající návrh přímo od-
mítnout. Druhá novela insolvencí, která 
míří do Legislativní rady vlády, má zase 
umožnit dostupnější oddlužení i pro ty, 
kteří by na něj za současných podmínek 
nedosáhli. Nově chce oddlužení rozdělit 
do tří kategorií podle toho, kolik je dlužník 
schopný zaplatit. Podle prvního modelu 
stačí, pokud dlužník do 3 let uhradí více 
než 50 % pohledávek. Druhá varianta je 
stejná jako ta současná, tedy oddlužení 
skončí, zaplatí-li dlužník během 5 let 30 % 
pohledávek. Třetí způsob prodlužuje pro-
ces na 7 let a umožní smazat dluhy, i po-
kud dlužník nezaplatí ani 30 % pohledá-
vek. Do nového procesu oddlužení bude 
moci vstoupit každý bez ohledu na výši 
dluhů pod podmínkou, že tím nebude 
sledovat nepoctivý záměr. Třeba že dluhy 
vznikly uzavřením půjčky, o které dlužník 
předem věděl, že ji nebude splácet.

Rozšířená trestní 
odpovědnost firem

Z původních 84 přibližně na 200 roz-
šířila počet trestných činů, které mohou 
spáchat firmy, novela zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob. Ten 
nově stanoví, že společnosti budou 
moci být stíhány za všechny trestné 
činy kromě těch, jež budou výslovně 
vyloučeny. Doposud tomu bylo nao-
pak. Společnosti budou moci být nově 
stíhány i pro pomluvu, což kritizovala 
Unie vydavatelů a Sdružení pro interne-
tový rozvoj. Společně s širší možností 
kriminalizace chování společností no-
vela přináší také možnost vyvinění, tedy 
stopku pro trestní stíhání, pokud firma 

prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které 
na ní bylo možné spravedlivě požadovat, 
aby spáchání trestného činu zabránila. 
Podle právníků k vyvinění nebude stačit 
pouhý etický kodex nebo například jed-
no školení, šanci zbavit se odpovědnosti 
budou mít spíše firmy, které budou své 
zaměstnance pravidelně školit, zavedou 
vnitřní systém pro oznamování protipráv-
ního jednání a budou mít další kontrolní 
mechanismy. 

Ochrana osobních údajů − 
GDPR

Rok 2017 bude pro tisíce firem zname-
nat analýzu bezpečnostních opatření, in-
terních předpisů i faktického fungování 
společnosti. Důvodem je nové evropské 
nařízení o ochraně osobních údajů zná-
mé pod zkratkou GDPR (General Data 
Protection Regulation), které komplex-
ně upravuje ochranu osobních údajů 
a nahradí současný zákon. Zcela nová 
úprava bude pro podnikatele znamenat 
především větší důraz na zabezpečení 
osobních údajů, například šifrováním, 
a více povinností. Nařízení se týká ne-
jen internetových služeb a sociálních 
sítí, ale všech, kteří využívají takzvané 
cookies. Tedy údaje, jež internetové 
prohlížeče ukládají o činnosti uživatele. 
Právě tyto cookies budou nově pova-
žovány za osobní údaje, proto by weby 
měly hned při vstupu žádat o klientův 
souhlas. Nařízení také zvýší nároky na 
poskytování souhlasu klientů a nutnost 
revize současných smluvních vztahů. 
Komunikaci s jednotlivci budou muset 
firmy vést jednoduše, to znamená jedno-
duchými jazykovými prostředky a struč-
ně. Pokud se společnosti nestihnou na 
změny platné od května 2018 připravit, 
hrozí jim pokuta až 20 milionů eur.

Zdroj: Hospodářské noviny

Zálohy na sociální pojištění pro rok 
2017
Minimální záloha na sociální pojištění 
se v roce 2017 zvyšuje ze současných 
1972 Kč na 2061 Kč. Minimální zá-
loha pro samostatnou činnost vedlej-
ší vzroste ze současných 789 Kč na 
825 Kč. Nová minimální výše záloh 
platí od měsíce ledna pouze pro za-
čínající OSVČ. Stávající OSVČ platí 
v dosavadní výši a zálohu změní až 
v měsíci podání Přehledu o příjmech 

a výdajích za rok 2016. Jestliže je vy-
počtený vyměřovací základ nižší než 
minimální, platí zálohy z minimálního 
vyměřovacího základu stanoveného 
pro kalendářní rok, ve kterém se přeh-
led podává. Tyto zálohy pak platí až do 
kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci podání přehledu 
za další kalendářní rok.

Vyměřovací základ pro nemocen-
ské pojištění zaměstnanců

Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem 
nepřekročí částku 2500 Kč, nebudou 
nadále účastni nemocenského, a tím 
i důchodového pojištění. Rovněž se 
nemění minimální vyměřovací základ 
pro dobrovolné nemocenské pojištění 
OSVČ a zůstává na částce 5000 Kč. 
Minimální nemocenské pojištění činí 
i nadále 115 Kč.

Zdroj: Podnikatel.cz

Některé změny v sociálním pojištění v roce 2017
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Wiener Werkstätte

Když rakouský Prof. Dr. Rudolf Leopold začal jako student medicíny 
sbírat umělecké objekty z přelomu 19. a 20. století, vůbec netušil, 
do jakého objemu se jeho sbírka rozroste. Zřejmě si pro svůj koníček 
vybral to správné období evropské bytové kultury, které z Vídně 
udělalo nepřehlédnutelný pojem. Výsledek celoživotní sběratelovy 
vášně je veřejně přístupný v Leopoldově muzeu. Důstojným proti-
pólem unikátní sbírky obrazů Egona Schieleho, Oskara Kokoschky 
a Gustava Klimta jsou objekty užitného umění tzv. Vídeňské secese. 
Většina z nich byla vyrobena ve firmě, která se stala fenoménem 
tehdejší doby s výrazným přesahem do budoucna. Jmenuje se 
Wiener Werkstätte (Vídeňské umělecké dílny).

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Wiener Werkstätte vznikly v roce 1903 
jako nezávislé sdružení pro obnovu 
a podporu uměleckého řemesla nejvyšší 
kvality, které mělo povznést tehdejší by-
tovou kulturu. Tato myšlenka měla svoje 
kořeny v Anglii, kolébce industrializace, 
kde byla vydatně podporována členy 
hnutí Arts and Crafts, zejména osobností 
anglického designéra Charlese Roberta 
Ashbeeho.
První výrobky (různé vázy a dózy) byly 
ještě inspirovány Ashbeeovými produk-
ty a jejich plochy byly poměrně značně 

dekorované zejména rostlinným orna-
mentem. S příchodem nového materiá-
lu – perforovaného lakovaného plechu 
si poměrně brzy začaly razit vlastní ces-
tu v duchu filosofie zakladatelů dílen, 
Josefa Hoffmanna a Kolomana Mosera. 
Ti se opírali o přesvědčení, že estetika 
vychází z funkčnosti, čemuž odpovídal 
geometrický styl přísných linií a pravých 
úhlů nesoucí další anglický vliv – tento-
krát „glasgowské“ školy a jejího předsta-
vitele – Charlese Rennieho Macintoshe. 
Jejich činnost vzápětí vyvolala pozitivní 

i negativní odezvu. Ke kritikům patřil 
i Adolf Loos. Podle něj stály Wiener 
Werkstätte v pomyslném středu mezi 
zbytečným zmateným ornamentem 19. 
stol. a funkční estetikou moderního de-
signu. 

Organizace

Organizačně byly dílny rozdělené do ně-
kolika oddělení: kovozpracující, nábyt-
kové, knihvazačské, módní, keramické 
a zpočátku byl jejich součástí i architek-
tonický ateliér. Kolem roku 1910 měly 
přibližně sto zaměstnanců. Orientace 
na kvalitní řemeslo z celého Rakouska 
přinesla firemním zákazníkům dokonalé 
produkty z kovu (stříbro, bíle lakované 
železo, zinek) dřeva, keramiky, skla, 
kůže i textilu. Návrhy vytvářené předními 
designéry (Josef Hoffmann, Koloman 
Moser, Carl Otto Czeschka, Dagobert 
Peche, Josef Wimmer-Wisgrill, Otto 
Prutscher a další) vznikaly na základě 
tradičních výrobních postupů i s použitím 
moderních strojů v sériích 600–800 ks. 
Zboží, které dílny vzhledem k techno-
logickým požadavkům samy vyrábět 
nemohly (zejména bytový textil a sklo), 
zadávaly externím spolupracovníkům. 

Josef Hoffmann a Koloman 
Moser

Doménou Josefa Hoffmanna byl do roku 
1911 architektonický ateliér. Zde vznika-

Rekonstrukce předsíně Klimtova ateliéru podle jediné zachovalé fotografie Moritze 
Nähera z roku 1912 patří k nejzajímavějších exponátům Leopoldova muzea. Pro 
svého přítele a kolegu G. Klimta navrhl Josef Hoffmann v roce 1903 originální inte-
riérové vybavení z černě mořeného dubu v duchu Gesamtkunstwerku a ve Wiener 
Werkstätte osobně dozoroval celou výrobu. Ze všeho nejzajímavější je zásuvková 
skříňka, Hoffmannův vynález, která už nikdy nebyla zopakována
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historie
ly projekty tak významných staveb, jako 
bylo Sanatorium v Purkersdorfu (1904), 
ateliér Gustava Klimta (1905), kabaret 
Fledermaus ve Vídni (1907) nebo palác 
Adolpha Stocleta v Bruselu. Později se 
Hoffmann osamostatnil, ale i nadále vy-
užíval výrobní zázemí pro svoje projekty 
(např. pro letní sídlo rodiny Primavesi 
v Koutech nad Desnou).
Výrobky nezaměnitelného rukopisu zej-
ména Josefa Hoffmanna a Kolomana 
Mosera produkovalo v malých sériích ná-
bytkové oddělení. Umělo ale vybavit i aty-
pické interiéry, třeba salón Schwester 
Flöge, který si v roce 1904 se svými dvě-
ma sestrami otevřela přítelkyně Gustava 
Klimta Emilie Flöge na Mariahilferstrasse. 
Přijímací salón a prostor pro zkoušení 
oděvů navrhl Koloman Moser, Gustav 
Klimt jako zručný grafik pro svou milou 
nakreslil firemní logo, které se začalo po-
užívat na veškeré papírové agendě (fak-
tury, dopisní papír, objednávky) ale také 
k označení výkladů a hlavně k identifikaci 
a ozdobení všech oděvů.

Oddělení odívání

Významnou součástí dílen bylo odděle-
ní odívání. Potahové textilie používané 
v nábytku mají k módě velmi blízko a také 
prochází obdobím různých trendů. Navíc 
bylo možné předpokládat, že milovníci 
nábytku a bytových doplňků Wiener 
Werkstätte budou mít důvěru i v oděvní 
segment. 
Velkého rozmachu dosáhlo oddělení 
odívání především pod vedením Medy 
Primavesi. Ta organizovala četné módní 
přehlídky v Evropě i zámoří a pozornost 
vzbudila i úspěšná firemní prezentace 
na Výstavě dekorativních umění v Paříži 
v roce 1925. Vedle tzv. Haute couture 
dílny zcela v duchu své image nabízely 
i avantgardní módu jako výraz dobového 
emancipačního hnutí. Vyznačovala se 
měkkými tekutými tvary a pohodlnými 
šaty bez korsetu. Snad nikoho nepře-
kvapí, že první pánské reformní oděvy – 
tzv. černobílý kostkový styl navrhl právě 
Koloman Moser a Gustav Klimt, který 
sám rád nosil dlouhý kaftanový plášť.

Prodejní síť

Wiener Werkstätte sídlily v ulici Neustift-
gasse. Interiér výstavní síně a přijí-
macích prostorů zde navrhl Koloman 
Moser. Postupně budovaly prodejní in-
frastrukturu. V roce 1909 bylo otevřené 
oddělení módy s luxusním obchodem 
v Kärtnerstrasse 32 a s interiérem podle 
návrhu Josefa Hoffmanna. Další show-

room se usídlil v Am Graben a firma po-
stupně expandovala mimo Rakousko. 
V roce 1909 přibyly Karlovy Vary, v roce 
1916 Mariánské Lázně, následoval 
Zürich (1917), New York (1922) a Berlín 
(1929). 

Management

Pohnutou historii plnou dramatických 
zvratů má management firmy. Zásadní vliv 
na chod firmy měl zpočátku bankéř Fritz 
Wärndorfer. Brzy se ale názorově roze-
šel s Moserem, který kvůli němu dílny už 
v roce 1907 opustil. Zarputilé odhodlání 
zachovat navržený drahý materiál vedlo 
k častým hospodářským potížím. Wiener 
Werkstätte se postupně zadlužovaly 
a Wärndorfer byl po několika špatných in-
vesticích donucen emigrovat do Ameriky. 
Další vliv na chod dílen získal díky své 
ženě, herečce Medě, milovnici umění, 
bankéř Otto Primavesi. S Hoffmannem 
se seznámil během stavby rodinné vily 
v Olomouci. Svěřil mu projekt letního síd-
la v Koutech a úpravu banky, což zajistilo 
dílnám obživu během války. Z ní se však 
mnoho mužů nevrátilo, a tak výroba mu-
sela akcentovat „ženskou“ oblast – kera-
mické a módní oddělení. Kvůli finančním 
problémům ve své bance přenechal Otto 
vedení Wiener Werkstätte manželce. 
Ta produkci nasměrovala především do 
oděvní oblasti. Rodina Primavesi bohu-
žel finančním problémům podlehla a Otto 
se zastřelil.
Posledním mecenášem dílen se stal textil-
ní průmyslník Kuno Grohmann, původem 
z Vrbna pod Pradědem. Josef Hofmann 
navrhl úpravy jeho zámku a také domy 
pro tovární dělníky. Grohmann úspěšně 
dovedl dílny až k oslavám 25leté existen-

ce v roce 1928, krachu na burze v roce 
1929 však čelit neuměl a byl nucen vy-
hlásit bankrot. V roce 1932 byly dílny 
uzavřeny, neprodané zboží bylo vydra-
ženo na burze za směšně nízkou cenu 
a bohatý archiv převzalo muzeum MAK. 
Jepičí život mělo i otevření v roce 1948 
pod novým názvem Österreichische 
Werkstätte. A tak lze skvělé produkty 
dílen jako němé svědky bytové kultury 
přelomu století obdivovat jen v muzeích 
včetně muzea Leopoldova.

Zdroje: textové materiály Leopoldova muzea

Další obrázky produktů Wiener 
Werkstätte najdete v pdf verzi 

tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

Křeslo z Klimtova ateliéru, Josef Hoffmann, 
dub, useň, intarzie

Čalouněný nábytek z domu Hermanna Wittgensteina, Josef Hoffmann, Wiener Werk-
stätte, černě mořený stříbrný dub, čalounění samet
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NABÍDKA
DŘEVO A ŘEZIVO

 Ze skladových zásob prodám truhlářské vzduchosuché řezivo: 
JV řezivo 50 mm – cena 3800 Kč/m3 bez DPH, JS řezivo 32 mm – 
cena 5200 Kč/m3 bez DPH, JS řezivo 40, 50 mm – cena 5800 Kč/
m3 bez DPH, BO-VJ řezivo 32 mm – cena 4200 Kč/m3 bez DPH.
Kontakt: p. Hrdina, tel.: 724 891 591, pila.orlicky@centrum.cz

 Prodám vzduchosuché řezivo BK, SM, BOR, 50 mm, 60 mm, 
truhlářská kvalita, i kamionové množství. 
Kontakt: e-mail: dvorimpex@seznam.cz, mobil: 777 959 857

 Prodáme truhlářské řezivo OL 32 mm, MD 50 mm, 60 mm.
Kontakt: mobil 604 868 471, 605 860 354, e-mail: starha.pila@
seznam.cz

 Prodám olšové fošny délka 2 – 3 m tl. 4,7 cm a olšová prkna 
délka 2 m tl. 3 cm. 10leté přírodní sušení pod střechou. Fošny 
10 000 Kč/m3 a prkna 6000 Kč/m3.
Kontakt: mobil: 725 395 008, e-mail: lences@seznam.cz

 Prodám truhlářské vzduchosuché řezivo oddenkové, 14 – 18 % 
vlhkost, 52 mm, 62 mm, a to SMRK, BOROVICE, BUK i kamionové 
množství. Dále stavební řezivo vzduchosuché – fošny, hranoly, latě. 
Cena dle množství a druhu dřeviny 4000 – 5500 Kč za m3 bez DPH. 
Platba v hotovosti nebo složením na účet v bance před expedicí ze 
skladu ve Veselé u Častrova, okres Pelhřimov. V ceně je zahrnuto 
naložení kamionu nakladačem.
Kontakt: e-mail: dvorimpex@seznam.cz, mobil: 777 959 857

 Prodám fošny BO délky 400 cm, tloušťka 5 cm. Fošny jsou 
jednostranně bez suků a vysušené na 8–10 %. Cena 8000 Kč 
bez DPH.
Kontakt: mobil: 603 767 374, Černuc u Velvar, e-mail: truhlarstvi.
duda@seznam.cz

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

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

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Vyrábíme a prodáváme podlahové vlysy s perem a drážkou, 
průmyslovou mozaiku (kantovku), dřevěná prkna s perem a dráž-
kou, 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

 Prodám mahagonovou dýhu v délce 2,3 bm šíře 25 a 30 cm asi 
55 m2 a druhou v délce 3 bm šíře 30 cm asi 90 m2.
Kontakt: Jaroslav Čajka, mobil: 739 700 015, e-mail: jarekcajka@
seznam.cz

 Vyrábíme a prodaváme vyspravovací lodičky G2 v dřevinách 
SM, BO, MD, JD, BK, JS, JV, DB, DB červený. Ceny od 0,5 Kč 
za kus bez DPH.
Kontakt: mobil: 724 254 702, e-mail: frantisek.drobek@volny.cz

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

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

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodám zkracovací pily pro paletařinu, odsavač pilin mobilní, 
litinovou hoblovku masivní s dlouhým litinovým stolem, cirkulárku 
s hydraulikou a jiné dřevařské stroje. Uloženo v hale ve Veselé u 
Častrova, okres Pelhřimov. 
Kontakt: e-mail: dvorimpex@seznam.cz, mobil: 777 959 857

 Prodám rámový katr bez podpilí 400 mm prořez, výrobce STS 
Tábor, technický stav 100 %, vykoupený z předváděcí akce, součástí 
jsou vozíky, koleje, rozvaděč, závěsy, pilové listy. Nákupní cena 
195.000 Kč bez DPH, prodejní cena 95.000 Kč bez DPH. Uloženo 
v hale ve Veselé u Častrova, okres Pelhřimov. 
Kontakt: e-mail: dvorimpex@seznam.cz, mobil: 777 959 857

 Prodám jednohřídelovou rozmítací pilu 145 mm prořez, téměř 
nová, technický stav 100 %, pohon pásový, šíře 320 mm, v pro-
vozu 55 mth, včetně dopravníků a odsávacího zařízení. Nákupní 
cena 725.000 Kč bez DPH, prodejní cena 275.000 Kč bez DPH. 
Uloženo v hale ve Veselé u Častrova, okres Pelhřimov. 
Kontakt: e-mail: dvorimpex@seznam.cz, mobil: 777 959 857

 Predám dlabačku UNIMAX – ako nová za 500 €, štvornožovú 
hobľovačku HOLZMANN PRO305 za 1100 €, odsávacie zariadenie 
URBAN Duo za 200 €, kompresor Schneider dvojvalec/20 l za 
80 €. Všetky stroje sú vo výbornom a dobrom stave. Dôvod predaja 
– odchod do dôchodku.
Kontakt: Mgr. Bohuš Szegény, Trnava, mobil: 0903 402 783

 Nabízíme nepoužitý sušicí buben na biomasu (pilina, štěpka, 
sláma,...). Hmotnost 7000 kg, délka 5,9 m, průměr 2,5 m, základní 
rám, pohon 2 x 2,2 kW, tříplášťová konstrukce, možnost okamžitého 
odběru, nejsme plátci DPH. Cena 850 000 Kč.
Kontakt: Pelletia, Výrava 503 03, CZ, tel.: +420 775 277 818, 
e-mail: pelletia@pelletia.cz

 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 hmot-
nost 6600 kg. Rok výroby 2004. Stav výborný – plně funkční! 
Cena dohodou!
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, Bechyně, 
tel.: 777 610 528, e -mail: stastny@dsz-stastny.cz
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burza DM

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

cz@drevmag.com     a     sk@drevmag.com.
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burza DM

 Prodám boční vysokozdvižný vozík Linde S 50. Nosnost 5000 
kg. Těžiště 600 mm. Pohonná jednotka Diesel – motor Perkins. 
Standardní výška zdvihu 3550 mm. Minimální poloměr 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, Bechyně, 
tel.: 777 610 528, e -mail: stastny@dsz-stastny.cz

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Vyrábíme dřevěná okna a dveře (okna kastlová, EURO profil IV68, 
IV78). Výhodné ceny přímo od výrobce. Rozměry a kalkulace na míru.
Kontakt: Josef Prajsner, Kuklík 3, 592 31 Nové Město na Moravě, 
tel.: +420 566 664 351, e-mail: svoboda@hausspezi.cz

 Nabízíme zakázkovou výrobu dřevěných obalů. Palety EUR i 
atypické, bedny celodřevěné i překližkové, IPPC, transportní zák-
ladny, podlážky, paletový nábytek.
Kontakt: tel.: 585 380 582, 585 380 329, e-mail: drevos@drevos.cz 

 Vyrábíme kvalitní dřevěné výrobky na míru, dle individuálního 
řešení a potřeb zákazníka, široká nabídka výrobků standardní pro-
duktové řady, frézované dřevo. Výroba, prodej a montáž dřevěných 
prvků zahradní architektury, včetně řešení individuálních staveb na 
zakázku, tlaková impregnace dřeva.
Kontakt: FREDOS s.r.o., Vsetín, tel.: 736 473 234, e-mail: info@
fredos.cz, www.fredos.cz

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

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Společnost B.D.I. spol. s r.o. z Uherského Brodu hledá pra-
covníka na pozici Truhlář výroby nábytku. Náplň práce: truhlářské 
práce při výrobě nábytku a atypických truhlářských konstrukcí. 
Požadujeme výuční list v oboru truhlář, spolehlivost a pracovní 
nasazení, samostatnost a zručnost ve výrobě i při montáži, praxe 
je výhodou. Nabízíme zázemí velké stabilní společnosti v moderní 
výrobní hale, motivující práce na významných zahraničních projek-
tech, systém firemních zaměstnaneckých výhod a prémií, ubytování 
a příspěvek na stravování. Termín nástupu ihned. Své životopisy 
zasílejte e-mailem na níže uvedenou adresu.
Kontakt: Ing. Peter Mikulášek, tel.: 777 128 242, mikulasek@bdi.cz

 Stolárska firma hľadá programátora na 5-osé CNC, značky 
HOMAG. Náplňou práce je programovanie podľa objednávok. 
Pracovný čas od 8:00 do 16:30, prípadne dlhšie, po dohode.
Kontakt: Ing. Pavol Špeťko, J. Gagarina 125, 960 07 Zvolen, mobil: 
0904 851 374, e-mail: biliard@biliard.sk

 Hľadáme šikovného chlapa, ktorý vie pracovať s PC a má chuť a ne-
bojí sa naučiť sa niečo. Náplňou je obsluhovanie 5-osého CNC HOMAG. 
Práca na TPP, alebo živnosť. Pracovná doba od 8:00 do 16:30.
Kontakt: Ing. Pavol Špeťko, J. Gagarina 125, 960 07 Zvolen, mobil: 
0904 851 374, e-mail: biliard@biliard.sk

 Stolárska firma, zaoberajúca sa výrobou aj nábytku na mieru, 
hľadá šikovného stolára, ktorého baví práca s drevom a nebráni sa 
naučeniu niečoho nového. Práca na HPP, alebo živnosť.
Kontakt: Ing. Pavol Špeťko, J. Gagarina 125, 960 07 Zvolen, mobil: 
0904 851 374, e-mail: biliard@biliard.sk

 Hledám práci – spolupráci pro sériovou výrobu menších rozměrů. 
Materiál BO. Dopravu mám. 
Kontakt: tel.: 603 767 374, e-mail: truhlarstvi.duda@seznam.cz

 Nabízíme zpracování výkresové dokumentace na schodiště včet-
ně šablon 1:1. Dokumentace obsahuje půdorys, bokorysy, pohledy 
ve 3D, kusovník, šablony veškerých komponent 1:1. Dokumentaci 
zasíláme na dobírku. Podle výkresové dokumentace lze velmi snad-
no 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. 
Nabízíme také obrábění na CNC.
Kontakt: tel.: 461 526 140, e-mail: libor.oprsal@fa-havlicek.cz

 Nabízíme volnou kapacitu prací na CNC strojích: opracování dílů 
z překližky, DTD, MDF, OSB na požadovaný tvar, frézování a vrtání. 
Vlastníme 3osé a 5osé CNC stroje, opracování zajistíme z vlastního 
i dodaného materiálu
Kontakt: mobil: 602 343 566, e-mail: info@gestellbau.cz

 Společnost SOUKUP s.r.o., výrobce dřevoobráběcích strojů, 
hledá do svého týmu posilu na pozici KONSTRUKTÉR. Budete 
potřebovat technické myšlení a prostorovou představivost, znalost 
Autocadu a Inventoru, orientaci ve výkresové dokumentaci, výhodou 
je znalost angličtiny a praxe v oblasti konstrukce strojů. Na této pozici 
budete vytvářet technickou dokumentaci k dřevoobráběcím strojům, 
zpracovávat postupy a návody, komunikovat s výrobou, ale bude 
prostor i pro inovace a vývoj. Nabízíme práci na zajímavých projek-
tech, stravenky, příspěvek na dojíždění, roční bonus, 3 sick days, 
firemní akce, občerstvení na pracovišti. Pokud vás pozice zaujala, 
zašlete nám váš životopis. Kontakt: e-mail: michaela@soukup.cz

 Společnost SOUKUP s.r.o., výrobce dřevoobráběcích strojů, 
hledá do svého týmu posilu na pozici SERVISNÍ TECHNIK. Na 
této pozici je stěžejní ochota cestovat po ČR i zahraničí, schopnost 
dorozumět se v angličtině, samostatnost, profesionální vystupování 
a schopnost jednat s lidmi, dále vyučení v technickém oboru (stroj-
ní mechanik/elektrikář, apod.) a čtení výkresové dokumentace. 
Nabízíme práci na zajímavých projektech, stravenky, příspěvek na 
dojíždění, roční bonus, 3 sick days, firemní akce, občerstvení na 
pracovišti. Pokud vás pozice zaujala, zašlete nám váš životopis.
Kontakt: e-mail: michaela@soukup.cz. 

 AHORN CZ, s.r.o. Vlkoš hledá TPV – Technolog dřevovýroby. 
Základní podmínkou je chuť do práce! Zvládnutí technických vý-
kresů, kreslení, práce na PC (Word, Excel, Turbocad,…), znalost 
v oboru (dřevo) výhodou, schopnost rychle se rozhodnout a sa-
mostatně nacházet řešení, znalost německého jazyka. Budete se 
podílet na zavádění nových výrobků, technologií ve stabilní firmě. 
Svých lidí si vážíme a dokážeme ocenit dobrou práci. Zaujalo vás 
to? Zašlete nám váš životopis. Kontakt: e-mail: prace@ahorn.cz

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.
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pozvánka

Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 STAVÍME, BYDLÍME Třebíč  8. – 9. 2.
 Stavební výstava – 14. ročník • Třebíč – budova Fórum • Omnis 

Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 STŘECHY PRAHA 9. – 11. 2.

 Mezinárodní veletrh pro stavbu a renovaci střech – 19. ročník. 
Souběžné výstavy: SOLAR PRAHA – výstava zaměřená na úspory 
energií a obnovitelné zdroje – 13. ročník, ŘEMESLO PRAHA – 
veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků – 5. 
ročník, PURPO PRAHA – pilotní projekt z oblasti profesionální 
údržby a renovace povrchů • Praha – PVA EXPO Letňany • 
Střechy Praha s.r.o., www.strechy-praha.cz

 FOR PASIV 9. – 11. 2.
 Veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb – 5. 

ročník. Souběžná výstava: CESTY DŘEVA – prezentace dřeva 
od jeho cesty z lesa přes zpracování do finálních produktů až 
po vedlejší produkty zpracování dřeva – 2. ročník, Doprovodný 
program: Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, 21. ročník, region 
Praha, střední a severní Čechy, 9. a 10. 2. • Praha – PVA EXPO 
Letňany • ABF, a.s., abf.cz, forpasiv.cz

 LIGNA BOHEMIA 2017 16. – 18. 2.
 Mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zaří-

zení a materiálů pro dřevozpracující průmysl. Souběžné výstavy: 
STAVITEL – výstava stavebních materiálů, technologií a realitních 
kanceláří, ŘEMESLA – výstava nářadí a potřeb pro řemeslní-
ky a kutili, DVEŘE, OKNA, SCHODY – výstava stavebně-truh-
lářských výrobků a stínící techniky • Lysá nad Labem – výstaviště 
• Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., www.vll.cz

 STAVÍME, BYDLÍME Uherské Hradiště 24. – 25. 2.
 Stavební výstava – 13. ročník • Uherské Hradiště – sportovní 

hala • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 STAVÍME, BYDLÍME Jihlava 1. – 2. 3.

 Stavební výstava – 11. ročník • Jihlava – Dům kultury odborů • 
Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA 2. – 4. 3.
 Výstava pro stavbu, rekonstrukce a zařizování bytů, domů 

a chat – 22. ročník • Pardubice – Výstavní centrum Ideon • KJ 
VÝSTAVNICTVÍ, www.kjvystavnictvi.cz

 STŘECHY, STAVBA, ZAHRADA 16. – 18. 3.
 Odborný stavební veletrh spojený s projekty, realizacemi a údržbou 

zahrad. Doprovodný program: Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, 
21. ročník, region severní Morava, 17. a 18. 3. • Ostrava – výstaviště 
Černá louka • Ostravské výstavy, a.s., www.cerna-louka.cz

Slovenská republika

 AQUA THERM 7. – 10. 2.
 Medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, 

meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky • Nitra 
– výstavisko Agrokomplex • Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, 
www.agrokomplex.sk

 NÁBYTOK A BÝVANIE 7. – 12. 3.
 Medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a ar-

chitektúry. Súbežné výstavy: FÓRUM DIZAJNU – medzinárodná 
výstava nábytkového dizajnu, MODERNÉ DREVODOMY – veľtrh 
modernej a tradičnej architektúry z dreva – 2. ročník • Nitra – 
výstavisko Agrokomplex • Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, 
www.agrokomplex.sk

 ZÁHRADKA – BÝVANIE 15. – 17. 3.
 Kontraktačno-predajná výstava • Košice – Dom techniky • 

Agentúra Bocatius, www.bocatius.sk
 CONECO 22. – 25. 3.

 Medzinárodný veľtrh stavebníctva. Súbežné výstavy: RACIOENERGIA 
– medzinárodný veľtrh využitia energie, VODA – medzinárodná vý-
stava využitia a ochrany vody – 4. ročník • Bratislava – výstavisko 
Incheba EXPO • Incheba, a.s., www.incheba.sk

 ABC STAVEBNÍCTVA – ZÁHRADA 29. – 31. 3.
 Kontraktačno-predajná výstava • Prešov – mestská hala • Agentúra 

Bocatius, www.bocatius.sk

Zahraničí

 STOCKHOLM DESIGN WEEK 6. – 12. 2.
 Přehlídka skandinávského designu • Stockholm, Švédsko • 

Stockholmsmässan, www.stockholmdesignweek.com
 BUDMA 7. – 10. 2.

 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžná výstava: WINDOOR-
TECH – veletrh strojů a komponentů pro výrobce oken, dveří, vrat 
a fasád • Poznaň, Polsko • Miedzynarodowe Targi Poznaňskie 
sp. z o.o., www.mtp.pl, www.budma.pl

 STOCKHOLM FURNITURE FAIR 7. – 11. 2.
 Mezinárodní veletrh skandinávského nábytku. Souběžná vý-

stava: NORTHERN LIGHT FAIR – mezinárodní výstava osvětle-
ní pro bytové a veřejné prostory • Stockholm, Švédsko • 
Stockholmsmässan, www.stockholmfurniturelightfair.se

 LEGNO & EDILIZIA 9. – 12. 2.
 Mezinárodní veletrh využití dřeva ve stavebnictví • Verona, Itálie 

• Piemmeti SpA, legnoeedilizia.com
 HÄUSLBAUERMESSE 10. – 12. 2.

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

 HORECA 10. – 13. 2.
 Mezinárodní přehlídka vybavení hotelů, restaurací a kaváren • 

Atény, Řecko • Metropolitan Expo, www.horecaexpo.gr
 AMBIENTE 10. – 14. 2.

 Světová přehlídka stolů, kuchyní, ostatního bytového vybavení 
a dárků • Frankfurt am Main, Německo • Messe Frankfurt, www.
ambiente.messefrankfurt.com

 INTERIOR MEBEL  15. – 18. 2.
 Mezinárodní výstava nábytku, osvětlení a interiérů • Kyjev, 

Ukrajina • KDM International Srl, www.interior-mebelkiev.com
 WOODEX 2017  15. – 18. 2.

 Mezinárodní výstava strojů, zařízení a doplňků pro výrobu nábytku 
a související odvětví • Tehran, Iran • Milad Exhibition Group, 
www.miladgroup.net

 INTERDECORACÁO 2017  15. – 18. 2.
 Veletrh nábytku, vybavení interiérů, osvětlení a dekorací • Porto, 

Portugalsko • Exponor Fiera Internacional de Porto, www.expo-
nor.pt, www.interdecoracao.exponor.pt

 BAUEN & ENERGIE 16. – 19. 2.
 Rakouský veletrh o bydlení, modernizaci, renovaci a financování 

• Vídeň, Rakousko • Reed Exhibitions, www.bauen-energie.at
 BATIBOUW 16. – 26. 2.

 Veletrh staveb, renovací a dekorací • Brusel, Belgie • FISA Batibouw, 
www.batibouw.be

 ESPACIO COCINA-SICI 20. – 24. 2.
 Mezinárodní veletrh kuchyní. Souběžné výstavy: CEVISAMA – me-

zinárodní veletrh sanitární keramiky, koupelnového a kuchyňského 
vybavení, NOS VEMOS EN VALENCIA – mezinárodní přehlídka 
interiérového designu a architektury • Valencie, Španělsko • 
Feria Valencia, www.feriavalencia.com

 FENSTERBAU FRONTALE INDIA 23. – 25. 2.
 Mezinárodní veletrh oken, dveří a fasád • Greater Noida, Indie 

• Nürnberg Messe GmbH, www.frontale-india.com
 DELHIWOOD 1. – 4. 3.

 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, příslušenství, doplňků, ma-
teriálů, polotovarů a výrobků pro nábytkářský a dřevozpracující 
průmysl • New Delhi (Greater Noida), Indie • Pradeep Deviah & 
Associates Pvt. Ltd., www.eumabois.com, www.delhi-wood.com

 HAUS 2. – 5. 3.
 Stavební veletrh • Drážďany, Německo • ORTEC Messe & 

Kongress GmbH, www.baumesse-haus.de
 INFACOMA 3. – 6. 3.

 Mezinárodní veletrh stavebnictví, izolace, oken a dveří, sanitární 
keramiky – 34. ročník. Souběžná výstava: AQUA-THERM – me-
zinárodní výstava vytápění, ventilace, klimatizace, vodovodní a 
sanitární technologie s obnovitelných zdrojů energie – 2. ročník 
• Atény, Řecko • Helexpo S.A., www.helexpo.gr,

 WOODSHOW 7. – 9. 3.
 Mezinárodní veletrh dřevoobráběcích strojů • Dubaj, Spojené 

arabské emiráty • Strategic marketing & Exhibitions, www.du-
baiwoodshow.com, www.eumabois.com



http://www.egger.cz/dekorativnikolekce
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představujeme

Po finálovém kole jubilejního 20. roč-
níku SUSO, jehož tradičním dějištěm 
bylo pražské výstaviště PVA EXPO 
v Letňanech, mohli mít pořadatelé 
hned dvojnásobný důvod k radosti. Za 
prvé kvůli vydařenému doprovodnému 
programu s prezentací řady nesoutěž-
ních řemesel a za účasti profesionál-
ních bednářů z Plzeňského Prazdroje 
či s autogramiádou olympionika Josefa 
Dostála a herce Jakuba Koháka, který 
se jim dle reakcí přihlížejících návštěv-

níků skutečně povedl. Za druhé pak 
z vlastního průběhu soutěžního klání 
truhlářských adeptů, kdy pohár pro vítě-
ze a tituly „Mezinárodní mistr“ a „Hvězda 
finále“ tentokrát po dlouhých osmi letech 
zůstaly takříkajíc doma – v Praze. Stejně 
jako v roce 2008 se o to postarali žáci 
ze Střední školy umělecké a řemeslné 
Praha 5 – Nový Zlíchov (SŠUAŘ), kon-
krétně Ondřej Růžička a Jan Tomášek. 
„Doma“ pak zůstalo (v tomto případě po-
prvé) i čestné uznání Asociace českých 
nábytkářů za pedagogický přínos při 
vzdělávání mladých truhlářských nadějí 
v rámci Soutěžní přehlídky stavebních 
řemesel SUSO. Z rukou tajemníka AČN 
Ing. Tomáše Lukeše (v zastoupení pre-
zidenta Ing. Martina Čudky) jej převzal 

učitel odborného výcviku na SŠUAŘ 
třiašedesátiletý Marek Kočí, který své 
svěřence respektive výše jmenované 
žáky přivedl do finále z postupového kola 
v Hradci Králové (18.–19. 3. 2016), kde 
rovněž zvítězili.

Od kulis přes solitérní 
nábytek až do školství

SŠUAŘ v Praze na Zlíchově poskytuje 
vzdělání ve dvouletých, tříletých a čtyř-
letých oborech v několika oblastech, 
jako je dřevařská a nábytkářská výro-
ba, umělecké řezbářství a restaurování, 
čalounictví a dekoratérství a dále pak 
umělecké kovářství a zámečnictví. Její 
žáci z dřevozpracujících oborů, kterých 
je v letošním školním roce ve všech 
ročnících celkem 290, jsou již řadu let 
pravidelně na startovní listině soutěžní 
přehlídky SUSO, v níž dosahují lepších 
i horších výsledků. Z těch horších byl 
např. předposlední 19. ročník, kdy jim 
bohužel finálové kolo uniklo. Naopak 
k těm lepším patřila bronzová příčka 
v 18. ročníku SUSO, stříbrná ve 13. 
ročníku a dvě vítězství – v již zmíněném 
roce 2008 (12. ročník ) a v loňském jubi-
lejním 20. ročníku. O tuto skutečnost se 
vedle žáků přičinili i jejich učitelé odbor-
ných předmětů a odborné praxe. V po-
sledních čtyřech letech pak i oceněný 
Marek Kočí, vyučený v oboru umělecký 
truhlář, jehož cesta do školství nebyla 
jako u celé řady mistrů odborného vý-
cviku přímá (ze školních lavic rovnou do 
školní dílny), ale poměrně dost klikatá. 

V týmové soutěži je nejdůležitější, 
aby si partneři takříkajíc vzájemně sedli

Na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech byl 23. září 2016 finálovým kolem završen jubilejní 
20. ročník Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO (viz DM 11/2016). Soutěžní obor Truhlář 
již počtvrté v historii zaštítila mimo jiných také Asociace českých nábytkářů, která při závěrečném 
ceremoniálu ocenila spolu se šesticí nejlepších finalistů také učitele vítězného týmu, který jeho členy 
na soutěž připravoval. Čestné uznání za pedagogický přínos při vzdělávání mladých truhlářských 
nadějí, ztvárněné do podoby skleněné kostky, převzal z rukou tajemníka AČN Ing. Tomáše Lukeše 
třiašedesátiletý Marek Kočí, učitel odborného výcviku ze SŠ umělecké a řemeslné Praha 5 – Nový 
Zlíchov, a to jako poděkování celého nábytkářského oboru za předávání odborných zkušeností 
příštím generacím mladých truhlářů.

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

„Pro úspěch týmu je nezbytné, aby všichni byli nejen odborně dobří, ale i v přátelském 
stavu,“ říká AČN oceněný Marek Kočí při odborné praxi svých žáků



DM 1-2/2017 77

Svému řemeslu se vyučil pro pražské 
Národní divadlo, v jehož truhlářské díl-
ně po vyučení pracoval na výrobě kulis 
a scénických dekorací. Později přešel 
stejnou práci dělat pro Barrandovské 
ateliéry a poté byl asi 7 let zaměstnán 
ve foto průmyslu, kde renovoval dřevěné 
skříně starých fotoaparátů. V roce 1990 
si vyřídil povolení k podnikání a odešel 
pracovat do Bavorska, kde restauroval 
starý nábytek. Po dvou letech se vrátil 
do Prahy a za vydělané peníze si poří-
dil vlastní truhlárnu. Zde se společně 
s kolegou Milanem Chovančíkem začal 
věnovat modernímu designovému ná-
bytku a interiérovým doplňkům z masivu 
a dýhovaných materiálů. 
„S některými solitérními kusy jsme do-
sáhli poměrně velkého úspěchu. Byli 
jsme zváni na řadu výstav bez toho, že 
bychom za účast platili. S některými 
pracemi, jako byla např. skříňka s po-
suvnými dveřmi ARACHNE či humidor 
na doutníky, jsme se dokonce dostali 
i do odborné publikace Český interiér 
a nábytkový design 1989 –1999,“ po-
chlubil se nám pan Marek Kočí s tím, že 
kromě solitérních kusů realizovali také 
zakázky pro celkové vybavení interiérů. 
A to až do roku 2008, kdy se s přibýva-
jícím věkem rozhodl změnit nevyzpyta-
telnou cestu soukromého podnikání za 
klidnější v odborném školství a začal své 
zkušenosti předávat mladým adeptům 
truhlářského řemesla.

Je to úspěch, který se jen 
tak nezopakuje

Za 8 let působení ve školství prošly panu 
Kočímu rukama desítky, možná stovky 
žáků, z nichž někteří podle něj po od-
chodu do praxe mohou být velice schop-
ní a jiní naopak takříkajíc nepoužitelní. 
Přestože jsou na škole s uměleckým 
zaměřením, tak cca 80 % z nich chy-
bí motivace jít za svým cílem, získávat 
nové poznatky apod. Za demotivující pro 
řadu žáků považuje mimo jiné nutnost 
tzv. něco dělat neboli mít nějaké zaměst-
nání (s ohledem na systém sociálního 
a zdravotního pojištění) a pro některé ne-
jistou budoucnost, na rozdíl od žáků na 
školách např. v Německu, kde se každý 
žák učí pro konkrétní firmu. Z výše uve-
dených důvodů se proto loňský úspěch 
školy v SUSO, přestože jej stejně jako 
celý kolektiv zaměstnanců těší, snaží ne-
přeceňovat a hodnotit spíše realisticky. 
„To, že se nám 20. ročník povedl, 
je dané tím, že se našli dva po všech 
stránkách úžasní žáci, kterým to myslí, 
jsou pracovití a šli za tím, aby to první 

místo vybojovali. Já osobně to proto po-
kládám za zázrak, který se asi tak brzy 
nebude opakovat, ale uvidíme, třeba 
se to zase někdy povede,“ konstatuje 
M. Kočí s tím, že jím vyřčené „žáci se 
našli“ je myšleno doslovně. A to v tom 
smyslu, že žákem pana Kočího je pou-
ze první z dvojice soutěžících Ondřej 
Růžička, který si svého parťáka Jana 
Tomáška, studujícího čtyřletý maturitní 
obor, vybral sám při společné teoretické 
přípravě. „Za uplynulé 4 roky, co mám 
soutěž SUSO u nás na starosti, vím, že 
žáky je třeba nejen připravit, ale vybrat 
tak, aby si vzájemně tzv. sedli, což je zá-
kladní předpoklad k úspěchu, u něhož 
nelze postupovat direktivně. No a pro-
tože v Ondřejovi jsem už v prvním roční-

ku poznal žáka technicky přemýšlivého 
a snažícího se něčeho dosáhnout, mimo 
jiné i zúčastnit se soutěže s cílem uspět, 
nechal jsem na něm, ať si sám vyberete 
adekvátního partnera. Tím, že jsem ho 
svým způsobem pasoval do role manaže-
ra, jsem ho podle mého názoru ještě víc 
motivoval,“ říká Marek Kočí a dodává, že 
pro něj jako aktivního jachtaře je soutěž 
SUSO v podstatě závodem a jako závod 
ji také bere. „Při žádném závodě nejde 
jen o účast, ale především o výhru, a po-
kud soutěží kolektiv či v daném případě 
dvojice, tak musí mít všichni stejný cíl,“ 
sdělil nám Marek Kočí v závěru naší náv-
štěvy SŠUAŘ, kde jsme měli příležitost 
vidět i některé práce žáků zhotovené za 
jeho asistence.

…a se svými svěřenci Ondřejem Růžičkou (vpravo) a Janem Tomáškem, vítězi 20. 
ročníku SUSO

Učitel odborného výcviku Marek Kočí při přebírání ceny z rukou tajemníka AČN 
Ing. Tomáše Lukeše…
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JKOK – NEKONEČNO – výstavu k ne-
dožitým osmdesátinám Jana Kaplické-
ho v Galerii Tančící dům Praha lze na-
vštívit do 12. března 2017. Při vernisáži 
dne 8. listopadu 2016 řekla arch. Eva 
Jiřičná, která výstavu připravila spo-
lu s AI-DESIGN a nadací KAPLICKY 
CENTRE: „Svým myšlením předběhl 
dobu. Viděl do budoucnosti.“
Rozsah práce ak. arch. Jana Kaplické-
ho, dr. h. c. byl obdivuhodný. Obdivoval 
krásu, přejímal z přírody tvary, barvy, 
povrchy pro své budovy. Měl vytvořeny 
knihovny námětů, nápadů. Navrhoval 
zajímavé krásné filosoficky pojaté 
funkční budovy, nábytek (na výstavě 
jen na fotografiích, promítání, filmu 
a v modelech), nádobí, příbory, zají-
mavé dámské šaty a plavky. Výstava 
představuje to nejlepší z jeho celoži-
votní tvorby včetně některých dosud 
nevystavených předmětů a projektů. 
Je zajímavé vidět Kaplického nábytek 
organických tvarů. Zejména návrhářům 
sedacího nábytku vyčítal malou inven-
ci. Ve filmu, který doporučuji závěrem 
v suterénu shlédnout, je na několika 
záběrech pohovka se stolkem, televi-
zí, nastavitelnými světly, kterou navrhl 
pro londýnský dům, pro své druhé 
manželství. Měla jsem možnost v říj-
nu 2010 vidět a fotografovat v Galerii 
Dvořák v Dlouhé ulici v Praze druhou 

verzi této pohovky (na fotografii). 
Tu nechala Eliška Kaplický Fuksová 
podle manželových nákresů ve firmě 
POLSTRIN DESIGN v Hradci Králové 
vytvořit – a povedla se. 
Film mapuje část života a díla Kaplic-
kého včetně odborně zajímavých zá-
běrů z atelieru. Kreslil obouruč, v kaž-
dé ruce držel jednu tužku či pastelku 
odlišných barev a tvořil se zasněným 
pohledem, ruce se vzájemně doplňo-
valy a na papír přenášely jeho myšlen-
ky. Kaplického ruce, jejich odlitek, je 
součástí výstavy.
Jan Kaplický je držitelem mnoha oce-
nění včetně vysoce prestižní britské 
ceny za architekturu Stirling Prize za 
stavbu Lord‘s Media Centra na londýn-

ském kriketovém stadionu. Za stavbu 
obchodního domu Selfridges building 
v Birminghamu Kaplický získal mnohá 
významná ocenění. Jedno se však vy-
myká běžným dimenzím: se souhlasem 
anglické královny byla vydána známka 
s jejím portrétem a profilem obchod-
ního domu.
Dle Evy Jiřičné je smyslem výstavy 
představit Kaplického, kterého znala 
padesát let, nejprve jako studenta, po 
emigraci v roce 1968 v jeho začátcích 
v Anglii a jeho dílo sledovala až do kon-
ce jeho života, jako všestranného člo-
věka, vizionáře a rovněž připomenout 
jeho odkaz.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Pohľad na dianie v architektúre prináša 
Ročenka architektúry 2014 – 2015. 
Približuje, čo nové a zaujímavé sa 
za dva roky na Slovensku postavilo. 
Nemapuje celé dianie, iba upozorňuje 
na významné diela. Historici, teoreti-
ci a kritici z ÚSTARCH SAV ročenku 
koncepčne pripravili v spolupráci so 
Slovenskou komorou architektov. 
Výber stavieb ovplyvnili aj nezávislí do-
máci a zahraniční experti.
Bežných čitateľov ročenka informuje 
kam sa architektúra uberá, aké materi-
ály lákajú investorov a stavebníkov. Nad 
fotografiami sa dá snívať a inšpirovať. 
Potešiteľné je, že pohľad do architek-
tonických a projekčných kancelárií, di-
zajnérskych štúdií ukazuje ako pracujú 
s konštrukciami z dreva v nových pro-
jektoch i pri renovácii stavieb. Ročenka 
z vydavateľstva Slovart (2016) v rozsa-

hu 168 strán je nástrojom popularizá-
cie pri hľadaní tvorcov pozoruhodných 
stavebných diel.
Výberové kritéria určil kolektív au-
torov: Henrieta Moravčíková, Peter 
Szalay, Katarína Haberlandová, Laura 
Pastoreková. Pre ďalšie ročenky by 
zostavovatelia privítali, keby autori – 
architekti a prípadne aj stavitelia a in-
vestori – sami posielali do ročenky 
návrhy svojich realizovaných prác za 
účelom vytvorenia širšieho odborného 
pohľadu.
Medzi dvoma desiatkami projektov 
majú čestné miesto tri realizácie s vô-
ňou dreva: 

 drevená Kaplnka vzkriesenia v Po-
prade – Kvetnici (viď DM 7-8/2016, 
str. 24–25), 

 peší a cyklistický most s drevený-
mi prvkami medzi obcami Sulín 

a Muszyna 
– Zegiestow, 

 rekonštrukcia materskej školy 
Guliver v Banskej Štiavnici s výraz-
ným využitím drevených panelov (viď 
DM 4/2016, str. 28–29).

Autor: Dr. Anton Mrník

Čo sa dostalo do Ročenky architektúry 2014 – 2015

JKOK – NEKONEČNO Jana Kaplického

a Muszyna 
– Zegiestow, 
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Združenie právnických osôb BIOMASA založili v roku 
1999 za účelom efektívneho využívania drevného odpa-
du na výrobu peliet. Dodávali ich do 19 obcí Žilinského 
a Trenčianskeho kraja na spaľovanie pre výrobu tepla do 
škôl, obecných úradov, verejných budov, ktoré sú umiest-
nené v tesnej blízkosti. Ešte predtým prispelo združenie na 
rekonštrukciu zastaraných typov kotlov na pevné palivo alebo 
plyn. K novým kotlom pristavili zásobníky peliet s automatic-
kým režimom dopĺňania paliva. Pelety rozvážali cisternami 
členom združenia. Očakávaný rozvoj celého systému sa 
však nedostavil. V roku 2013 sa zapojili do projektov v spo-
lupráci s nórskou spoločnosťou International Development 
Norway. Cez investičnú spoločnosť BIOPEL a.s. Kysucký 
Lieskovec sa zamerali na logistiku expedície peliet a inovo-
vanú technológiu ich výroby. Do projektu sa zapojili vysoké 
školy – Strojnícke fakulty Žilinskej univerzity a Slovenskej 
technickej univerzity Bratislava, Fakulta environmentálnej 
techniky Technickej univerzity Zvolen. Po ukončení projektu 
sa uskutočnila záverečná konferencia projektu pre sloven-
ských študentov a expertov z Nórska. Súčasne si prezreli 
Biomasové logistické centrum spoločnosti BIOPEL. 
Skladovanie a expedíciu certifikovaných peliet doplnili o mo-
bilnú sušiareň pre zákazníkov. Prísne kontrolujú kvalitu bio-
palív v laboratóriu. Obchodujú so širokou paletou produktov: 
pelety, brikety, kusové drevo, štiepka. Predseda správnej 
rady združenia BIOMASA Ing. Milan Staňo uviedol, že popri 
klasických peletách priemeru 6 mm začali dodávať odbe-

rateľom pelety s priemerom 8 mm pre väčšie roštové kotly. 
Zmena logistiky spočíva v tom, že dodávky v big-bag vre-
ciach obsahujú 1 tonu peliet. Pre malospotrebiteľské balenie 
zachovali 15 kg vrecká. Vybudovanie logistického centra 
BIOMASA v Kysuckom Lieskovci predstavuje investíciu 6,4 
mil. €, z toho prostriedky z grantu 3,4 mil. €. Výstavba trvala 
6 rokov. Vytvoria 33 nových pracovných miest pri rozširovaní 
výroby a logistiky. 

Autor: Dr. Anton Mrník

Otvorenie Biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci

Na otvorení Biomasového logistického centra sa zúčastnila 
veľvyslankyňa Nórska v SR Inga Magistadová, sprevádzal 
ju generálny riaditeľ BIOMASA, z.p.o. RNDr. Ladislav Židek. 
Foto: TASR

http://www.gremiklima.cz
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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

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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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

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

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

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

dispecink.praha@demos-trade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

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

dispecink.hb@demos-trade.com

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

dispecink.hk@demos-trade.com

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

dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demos-trade.com

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

dispecink.olomouc@demos-trade.com

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

dispecink.oparany@demos-trade.com

Opava–Kateřinky, U Cukrovaru 13
(+420) 553 733 910

dispecink.opava@demos-trade.com

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

dispecink.trebotov@demos-trade.com

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

dispecink.hradiste@demos-trade.com

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

dispecink.plzen@demos-trade.com

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

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

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

dispecing.kosice@demos-trade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0362 850 010

dispecing.nitra@demos-trade.com

Michalovce, Vihorlatská 2
(+421) 0562 850 120

dispecing.michalovce@demos-trade.com

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

dispecing.bratislava@demos-trade.com

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

dispecing.trencin@demos-trade.com

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

dispecing.trnava@demos-trade.com

Zvolen, Lučenecká cesta 3559
(+421) 0452 861 254

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
Kamenná 9

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

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

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
predajný sklad

Dopravná 5 (areál Rempo)
955 01 Topoľčany

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

dovoz a distribúcia materiálov pre výrobu nábytku a interiérov

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83

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

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

predaj drevoobrábacích 
strojov a zariadení, nástrojov

HRANIPEX, a. s.
Hlavná 1958

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

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán, 
lepidiel a čističov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

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

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

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

ul. k cintorínu 51
010 04 Žilina – Bánová

tel.: 041/7234 799

Lieskovská 20
960 01 Zvolen

tel.: 045/5325 278

predaj drevných materiálov a výroba zosadeniek

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

Remmers Logo – positiv

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

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

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 ČR
KOOPLAST, s.r.o.

Chrudichromská 22
680 01 Boskovice
tel.: 515 550 540

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

dodavatel nábytkových rolet, 
soklů, okopových plechů 

a dalších profilů pro výrobce 
nábytku

QUATRO LM, s.r.o.
Kláštorná 829/25

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

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

www.quatrolm.sk

spojovacie a nábytkové 
kovanie, veľkoplošné materiály, 

časti a súčasti k nábytku

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

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

e-mail: obchod@kili.cz
www.kili.cz

Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

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

Nádražní 998, 369 01 Humpolec
tel.: 565 532 689
fax: 565 532 941

e-mail: humpolec@kili.cz

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
fax: 387 687 154

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
fax: 384 361 185

e-mail: jhradec@kili.cz

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

e-mail: plzen@kili.cz

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

e-mail: prostejov@kili.cz

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

e-mail: tabor@kili.cz

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
fax: 582 330 868 

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

e-mail: strakonice@kili.cz

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

e-mail: trebic@kili.cz

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

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

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

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

kompletní sortiment 
pro truhláře

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

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

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

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

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

e-mail: kosice@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

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

twd SK, s.r.o.

twd CZ, s.r.o.
Velká Dlážka 2848/40

750 02 Přerov
tel. CZ: 

+420 737 272 922-3
tel. SK: 

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

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

si môžete kúpiť vo vybraných špecializovaných predajniach 
uvedených v adresári
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příště, redakční servis

Počítač v podobě zabudovaného dotyko-
vého displeje nebo přenosného tabletu je 
využíván také v kuchyni, kde kromě zábavy 
či komunikace pomáhá i přímo při vaření. 
Má to však své „ale“ – neustálé umývání 
rukou před manipulací s tabletem. Tento 
problém by mohl vyřešit nový miniprojek-
tor se zabudovaným „chytrým telefonem“, 
který místo zobrazování na displeji promítá 
obraz na přilehlou plochu. Tento obraz se 
chová podobně jako displej tabletu, takže 
ho můžeme ovládat prsty.

Výrobcům oken, dveří či obkladových 
panelů, ale také zpracovatelům velko-
plošných materiálů, jakož i zhotovitelům 
zimních zahrad, výrobcům dřevostaveb 
nebo montážním partám stavebních 
firem může posloužit speciální multi-
funkční vozík s flexibilním vakuovým ma-
nipulátorem, umožňující jedné osobě 
přemísťovat a instalovat nejrůznější vel-
korozměrové materiály a výrobky.

Foto: Ing. František Novák

Bezplatnou řádkovou inzerci (nekomerčního charakteru) v rubrice 

BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Zvýhodněné předplatné časopisu Dřevařský magazín si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Objednávka předplatného

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

Předplatné časopisu Dřevařský magazín 

@
web
fax

Bezplatná řádková inzerce – BURZA DM 

Bezplatné zveřejnění Vašeho požadavku na volná pracovní místa v rub-

rice BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Nabídka a poptávka volných pracovních míst – 
BURZA DM

Odborný časopis pro podporu dřevařské
a nábytkářské výroby 
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Ve volném prodeji rozšiřují
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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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