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Svieže nápady a progresívne riešenia. Všetko na jednom 

mieste.

Vizionárske technológie, nové materiály, inovačný dizajn: 

Na veľtrhu interzum nájdete koncentrovanú silu inovácie 

pre vaše budúce podnikanie. Najlepšie nápady a odvetvové 

inovácie pre nábytkársky priemysel a vnútorné zariadenie

tu oslavujú svoju premiéru. Ako medzinárodný vedúci 

veľtrh otvára interzum okno do budúcnosti. Stretnú sa tu 

kľúčoví hráči, určovatelia trendov a tí, ktorí dávajú impulzy.

Zabezpečte si váš inovačný náskok – a nechajte sa inšpirovať.

 Kúpte si lístky online teraz a ušetríte vyše 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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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Milé čitateľky, milí čitatelia,

medzinárodný dvadsiaty siedmy ročník veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre sa bude 
niesť v znamení motta: „Domov s technikou i prírodou, alebo bývanie podľa 
individuálnych potrieb človeka“. 

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik bude tento rok opäť orga-
nizátorom viac ako štvrťstoročie trvajúcej akcie zameranej na všetko, čo človek 
potrebuje pre krajší domov. Aktuálny 27. ročník veľtrhu sa bude konať v dňoch 
7. až 12. 3. 2017 na výstavisku v Nitre. Je to náš jarný festival nábytku, bytových 
doplnkov, dizajnu a modernej architektúry. Celkovú atmosféru podujatia dopĺňa 
sprievodný program zameraný na odbornú i laickú verejnosť. Počas veľtrhu sa 
bude konať už 22. ročník výstavy Fórum dizajnu, ktorého témou na tento rok je 
„Výzvy a inšpirácie – 20 rokov Fóra dizajnu“. 

Návštevníci sa môžu tešiť na široké spektrum expozícií vďaka viac ako 400 vystavovateľom z domova aj zo zahraničia. 
Verní návštevníci už vedia, že v Nitre nájdu všetko potrebné v najmodernejšom prevedení pod jednou strechou. Zameranie 
veľtrhu sa aj tento rok bude snažiť odpovedať na aktuálne trendy súčasného interiéru. S najnovšími materiálmi i technológiami 
a ich využitím prichádzajú vždy nové predstavy o kvalite domova. Priaznivci ekologických riešení v modernej a tradičnej 
architektúre z dreva sa môžu tešiť na druhý ročník veľtrhu Moderné drevodomy. Expozície drevodomov sa opäť budú 
nachádzať v pavilóne N. 

Už teraz som v očakávaní, aké novinky si pre nás pripravili vystavovatelia na tento rok. Zaujíma ma, ako sa popasujú s ná-
paditosťou vlastnej expozície. Spojenie moderných minimalistických a tradičných či rustikálnych objektov v jednom priestore 
predstavuje aktuálny svetový trend. Teším sa na vízie moderných a dynamických trendov. Všetko, čo si návštevník z veľtrhu 
odnesie, sa stane súčasťou priestoru, ktorý je pravidelne zveľaďovaný a zapadne do skladačky domova. 

Pohodliu v bývaní predchádzajú roky plánov a následných realizácií. Príďte a objavte na 27. ročníku veľtrhu Nábytok a bý-
vanie aktuálne trendy v bývaní. 

JUDr. Mário Dinga
riaditeľ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
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I doma se můžeme procházet 
po posečené alpské louce

Život s high-tech a s přírodou. Žijeme v dřevostavbách a ve srubech 
a obklopujeme se přírodními materiály, bez moderních technologií 
si ale život neumíme představit. To je současný životní styl, na 
který zcela logicky reaguje i trh svojí nabídkou. A tak už dnes není 
nemožné procházet se třeba doma v obývacím pokoji po posečené 
alpské louce.

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

Foto: archiv autora

Švýcarská společnost Li&Co, výrobce 
podlah, představila na letošním veletr-
hu DOMOTEX v Hannoveru novinku, 
kterou vyvinula společně z Rakouskou 
firmou Organoid. Jedná se o podlahu 
Lico Pur, jejíž povrch tvoří vrstva lisova-
ného sena z alpských luk. Výrobcem 
a dodavatelem tohoto dekoračního 
materiálu s názvem Wildspitze je právě 
společnost Organoid, sídlící v Tyrolsku.
Wildspitze je 100% přírodní materiál, 
k jehož výrobě se používá ručně sklíze-
né seno na svazích stejnojmenné hory 
v nadmořské výšce 1700 m n.m. Lisuje 
se za použití biologických pojiv, která 
jsou bez biocidů, plastifikátorů a rozpou-
štědel, do cca 1–2 mm tlusté vrstvy. Pro 
zvýšení dekorativního efektu se k senu 
při lisování přidávají další rostlinné slož-
ky, jako např. květy kopretin, levandule, 
okvětní lístky Alpské růže a řady dalších. 
Wildspitze se nejčastěji používá na ob-
klady, zástěny, akustické obrazy a další 
dekorační prvky v interiéru, a nyní nově 
i na podlahy.
Základ parketových podlahových dílců 
Lico Pur tvoří 6,8 mm silná HDF odolná 
proti vlhkosti. Na její spodní straně je 
nalepena 1,2 mm silná protitahová vrs-
tva korku a na horní straně 2mm vrstva 
korkového kompozitu o hustotě větší 
než 600 kg/m3. Horní dekorační vrstvu 
tvoří 1 mm silný Wildspitze, dokonče-

Podlaha s dekorační vrstvou z alpského sena nabízí nevšední vzhled bez viditelných 
spojů

Montáž podlahových dílců Lico Pur 
usnadňuje zámkový Click-System
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ný transparentním lakem technologií Hot Coating1. Celková 
tloušťka podlahového dílce je cca 11 mm a plošné rozměry 
1235 x 305 mm. Parkety jsou určeny pro suchou montáž 
a při pokládce se spojuji na zámkový Click-System.

1 Hot Coating je metoda povrchové úpravy, při které se na předehřátý dílec 
jako základní vrstva nanáší navalováním tavný PUR tmel. Tato „vyrovnáva-
cí“ vrstva se nanáší při aplikační (tavné) teplotě 100–140 °C v množství 
15–100 g/m2 (podle zvoleného druhu a technologie PÚ, dokončovaného 
materiálu aj.). Na dílci vytvoří povrch s vysokou odolností (mechanickou, 
chemickou i vůči UV záření) a s dobrou přilnavostí. Následuje UV základ, 
přebroušení a nakonec nános vrchního UV laku.

Vysoce odolný lak

1mm Wildspitze

2mm korkový kompozit o hustotě > 600 kg/m3

6,8mm HDF

1,2mm korek
Skladba podlahového dílce Lico Pur

Máme riešenie pre každého

BRAS, s.r.o
Andreja Hlinku 1283/19, 013 01 Teplička nad Váhom

tel.: 041 381 6049, e-mail: bras@bras.sk
www.bras.sk

Point K2 TOP – vŕtacie a frézovacie centrum s paten

tovaným posuvom dielca a šírkou opracovania až 1200 mm. 
Vo svojom vybavení ponúka aj 4 miestny zásobník 
frézovacích nástrojov elektrovretena s automatickou výmenou

-

Point 2 – inovatívny elektronický vŕtací a frézovací stroj

s revolučným priechodným posuvom dielcov
a možnosťou drážkovania

Point K2 – vŕtacie a frézovacie centrum s patentovanou 

technológiou dvojitého dynamického transportu umožňujúcou
aj tie najnáročnejšie operácie frézovania pri jednom prechode 
dielca

Blitz – multifunkčný CNC kolíkovací stroj, vykonávajúci 

operácie vŕtania, vstrekovania lepidla a narážania kolíkov 
v jednom technologickom uzle

http://www.okentes.cz
http://www.bras.sk
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Efektivní všestranný pomocník 
pro manipulaci

Výrobcům oken, dveří či obkladových panelů, ale také zpracovate-
lům velkoplošných materiálů jakož i zhotovitelům zimních zahrad, 
výrobcům dřevostaveb nebo montážním partám stavebních firem. 
Všem uvedeným skupinám producentů může posloužit speciální 
multifunkční vozík s flexibilním vakuovým manipulátorem, umožňu-
jící jedné osobě přemísťovat a instalovat nejrůznější velkorozměrové 
materiály a výrobky. A to v interiéru i exteriéru a v případě instalace 
oken, dveří a obkladových panelů, pro kterou je prioritně určen, jak 
do obvodových a vnitřních stěn, tak i na stropy nebo do rovných, 
šikmých či sedlových střech.

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

Zařízení, které je výrobcem přezdíva-
né jako „okenní robot“, představuje 
speciál ní manipulačně-montážní vozík 
vybavený teleskopickým a hydraulicky 
ovládaným zdvihacím ramenem, opa-
třeným speciálním vakuovým manipu-
látorem. Vyrábí se v několika typech 
provedení a je určen pro vnitropodni-
kovou i vnitro staveništní přepravu vel-
korozměrových materiálů (s dostatečně 
tuhým a hladkým povrchem) a výrobků, 
jako jsou okna, dveře a obkladové pa-

nely do max. hmotnosti 350, 575 res-
pektive 600 kg. Prostřednictvím vozíku 
lze zmíněné výrobky také bezpečně 
instalovat do stěn, stropů i střech, a to 
stejně jako v případě jejich přemísťování 
pomocí jedné osoby.

Pracuje na zemi i v patrech

Základní typ vozíku s max. nosnos-
tí 350 kg, který je v případě potřeby 
možné přepravovat na místo montáže 

v běžném dodávkovém automobilu, je 
široký 690 mm, vysoký 1270 mm a jeho 
délka včetně instalovaného pneumatic-
kého manipulátoru činí 1740 mm (bez 
manipulátoru 1450 mm). Váží celkem 
495 kg, přičemž 105 kg připadá na 
7 kusů protizávaží (7x15 kg), které lze 
při nakládání k přepravě jednoduše sej-
mout. Základ vozíku tvoří podvozek na 
čtyřech kolech, z nichž přední (větší), 
umístěná ze stran, jsou hnaná a zadní, 
uložená tzv. v páru pod podvozkem, jsou 
řiditelná. U vozíku určeného pro častěj-
ší používání v exteriéru mohou přední 
kola být i v provedení dvoumontáž. Při 
předpokládané manipulaci s objemněj-
šími břemeny může být vozík ještě do-
vybaven dvojicí stabilizačních koleček 
na výklopných ramenech, upevněných 
čepy k podélným profilům podvozku za 
předními koly. Na přední straně je pod-
vozek ještě opatřen dvojicí ocelových 
ok pro háky závěsných lan. Pomocí nich 
a další dvojice lan, zaklesnutých do zá-
kladového sloupu zdvihacího ramene, 
lze celý vozík jeřábem vyzvednout také 
pro využití v patrech vícepodlažních 
objektů.
Výše zmíněný základový sloup zdvihací-
ho ramene je umístěn v zadní části pod-
vozku před prostorem pro protizávaží. 
K němu je zezadu upevněna sklopná 
řídicí oj s ergonomicky tvarovanou ruko-
jetí, která je osazena páčkami (s vesta-
věnými bezpečnostními funkcemi) pro 
ovládání základních funkcí vozíku, jako je 

Základní typ vozíku s max. nosností 350 kg
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rozjíždění, zabrzdění, zatáčení a otáčení 
ve spojení s elektronickým systémem za-
stavení. Pod kapotáží je uložen elektro-
motor napájený buď přímo ze sítě, nebo 
pomocí dvou akumulátorů s kapacitou 
2x95 Ah, které je možné dobíjet připo-
jením k zásuvce o napětí 230 V. Motor 
spolu s převodovkou a spojkou zajišťu-
je kromě pohonu předních kol také po-
hon hydraulického agregátu a vakuové 
pumpy, na které jsou napojeny vlastní 
mechanizační prvky vozíku (již zmíněné 
teleskopické zdvihací rameno a vakuo-
vý manipulátor). Ovládají se tlačítky na 
přenosném ovládacím panelu, který je 
s vozíkem spojen pomocí krouceného 
kabelu.

Otáčí, překlápí, posouvá 
a to vše bezpečně

Základem vakuového manipulátoru je 
ocelový rám z dutých profilů sestavených 
do tvaru písmene „H“, opatřený čtveřicí 
podtlakových přísavek o průměru 270 

mm, které jsou pomocí objímek a are-
tačních šroubů upevněny k jeho podél-
ným prvkům. Tyto prvky jsou rovněž 

pomocí objímek a aretačních šroubů 
upevněny k příčnému nosníku rámu 
a spolu s přísavkami je lze mechanicky  

Pro snadnější naložení je možné lehce sejmout 7 kusů proti-
závaží

Vozík lze včetně instalovaného manipulátoru přepravovat na 
místo montáže v běžném dodávkovém automobilu

Přemísťované břemeno lze v případě nedostatečného prostoru po uvolnění aretace 
mechanicky otočit o 90° a umístit na bok vozíku

Detail ergonomicky tvarované rukojeti řídicí oje pro ovládání zá-
kladních funkcí vozíku (rozjíždění, zabrzdění, zatáčení, otáčení)

Přenosný ovládací panel teleskopického zdvihacího ramene 
a vakuového manipulátoru
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posouvat do stran v rozmezí 550 mm 
od středu. A to v závislosti na rozměrech 
manipulovaného břemene, kdy jednot-
livé přísavky lze ve stejných vzdálenos-
tech přenastavit také ve směru kolmém 
na příčný nosník. Prostřednictvím příč-
ného nosníku je celý upínací rám upev-
něn ke speciálně upravené koncové 
části zdvihacího ramene. Tato úprava 
ve spojení se speciální dvouokruhovou 
vakuovou průchodkou umožňuje přizpů-
sobit polohu upínacího rámu dané polo-
ze manipulovaného břemene. Počínaje 
upínáním materiálu nebo výrobku jak 
v poloze nastojato, tak i naležato, kdy 
jsou nejprve otočením o 90° uvedeny 
do polohy nastojato a poté mohou být 
vozíkem převáženy umístěné vepředu 
nebo v případě malého prostoru i na 
boku (vpravo i vlevo).

Značnou variabilitu pak vozík poskytu-
je uživateli při montáži stavebně-truh-
lářských výrobků (oken, prosklených 
stěn, stropních či fasádních obkladových 
panelů apod.), které je v první fázi mož-
né vysunout směrem dopředu do délky 
1050 mm (např. při montáži oken, kdy 
nejde s vozíkem zajet až ke stěně) nebo 
zvednout do výšky 3 metry. Ve druhé fázi 
lze např. instalované okno dle potřeby 
otočit (až o 360°), v případě střešního 
naklopit (v rozmezí 0–90°) a při vlast-
ním usazování do stavebního otvoru 
také přesně „vycentrovat“. A to možným 
posunutím samotného upínacího rámu 
(hydraulicky) nejen ve směru výšky v roz-
sahu 0–500 mm, ale také do obou boků 
až o 100 mm (tentokrát mechanicky po 
uvolnění aretace).
V této souvislosti je nutné ještě doplnit, 
že s prodlužujícím se dosahem zdviha-
cího ramene respektive manipulátoru se 
úměrně snižuje nosnost vozíku z 350 kg 
až na max. 200 kg. Na tuto skutečnost 
je však obsluha upozorněna zvukovým 
nebo světelným signálem (alarmem), 
který se spustí již při dosažení 90% ma-
xima zatížení, přičemž současně dojde 
i k vypnutí příslušné zvedací funkce. 
Stejným způsobem je vozík zabezpe-
čen i pro případ nízké kapacity akumu-
látorů, kdy je zbylá energie soustředě-
na výhradně na udržení dostatečného 
podtlaku upínacího systému a bezpečné 
uložení výrobku na zem.
Kromě základního typu je vozík vyráběn 
i v „robustnějších“ verzích s max. nos-
ností do 600 kg a s větším dosahem ma-
nipulátoru (1800 mm dopředu a 3600 
mm do výšky).

Kontakt na vyžádání

Možné nastavení poloh zdvihacího ramene a vakuového manipulátoru při montáži

Vozík v provedení pro práci v exteriéru se zdvojenými předními koly a dvojicí stabi-
lizačních koleček na výklopných ramenech



www.drevomaterial.cz

JSME HRDÍ PARTNEŘI
TĚCHTO FIREM:

http://www.drevomaterial.cz
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Zmínili jsme dvě možnosti řešení společ-
ného pracovního a komunikačního pros-
toru. Třetí možností resp. alternativou je 
tak trochu návrat do „nedávné“ histo-
rie, kdy kuchyňský ostrůvek nahradíme 
jedním velkým stolem, který slouží jak 
přípravě jídla, tak ke stolování. A může 
sloužit i k vaření.

Klasické řešení s varnou 
zónou

Vraťme se ale k prvním dvěma varian-
tám, respektive k pracovnímu ostrůvku. 
Jeho plocha bývá obvykle rozdělena do 
několika pracovních zón, přičemž zónu 
vaření tvoří varná deska. Z bezpečnost-
ních důvodů, a to zejména v rodinách 
s malými dětmi, lze doporučit indukční 
vařič, u kterého se plocha varné desky 
primárně nezahřívá. Vychází to z jeho 
principu, kdy cívka z měděného drátu je 
napájena velkým střídavým elektrickým 
proudem, a tím v ní vzniká magnetické 
pole. Působením magnetického pole 
na elektricky vodivé feromagnetické 
dno nádoby se v nádobě indukují vířivé 
proudy, které se díky elektrickému od-
poru nádoby mění na teplo. Soustava 
cívka-nádoba se tak chová podobně 
jako transformátor. Na rozdíl od ostat-
ních typů vařičů tak teplo nevydává sa-
motný vařič, ale vzniká přímo v nádobě. 
To znamená, že se plocha nezahřívá, 

Přibližování pracovní a jídelní plochy k sobě je jeden z trendů v současných kuchyních. Jeho cílem je 
vytvořit z kuchyně centrum komunikace a prostor pro společné vaření a konzumaci. Jídelní stoly jsou 
přisazovány ke kuchyňskému ostrůvku anebo kuchyňský ostrůvek slouží k práci i ke stolování, aby 
jídlo mohlo být servírováno z varné plochy co nejkratší cestou přímo na talíř. Na jednom místě se tak 
za přítomnosti a při vzájemné komunikaci členů rodiny či přátel mohou odehrávat všechny činnosti 
od přípravy surovin přes vaření až po konzumaci připravených pokrmů. To ovšem klade poněkud jiné 
požadavky na technické a ergonomické řešení kuchyně, než je tomu u kuchyně v „tradičním“ pojetí.

Pracovní deska, na které můžete 
krájet, klepat, drtit i vařit

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

Na letošním veletrhu LivingKitchen v Kolíně nad Rýnem pracovní desku se skrytými 
indukčními jednotkami představila německá společnost Nolte

Varné jednotky lze zabudovat kamkoliv v rámci pracovní plochy podle toho, jak nám 
umístění varné zóny nejlépe vyhovuje. Můžeme je rozmístit třeba po celém stole
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pokud na vařiči není nádoba, i když je 
vařič zapnutý. A i když se plocha vařiče 
sekundárně ohřívá od nádoby, jedná se 
o relativně nízkou teplotu a výrazně se 
tak snižuje riziko popálení nebo připá-
lení jídla. Aby se povrch varné desky 
primárně nezahříval, musí být z nevo-
divého a nemagnetického materiálu. 
Kvůli co nejvyšší účinnosti indukce musí 
zároveň být co nejtenčí, aby dno nádo-
by bylo co nejblíže k cívce. Obvykle se 
používá sklokeramika.
Další známou výhodou indukčního 
vařiče je snadné čistění, neboť povrch 
sklokeramické desky je celistvý, plochý 
a hladký nezávisle na tom, kolik induk-
čních zón je pod ní umístěno – a jak již 
bylo zmíněno, jídlo se na ní díky nízké 
teplotě nepřipaluje.

Multifunkční plocha

Po poněkud obsáhlejším úvodu se do-
stáváme k novince v této oblasti, kterou 
je tzv. skrytá indukce, poskytující všech-
ny výhody indukčního vaření, avšak na-
bízející zcela jiné designové pojetí ku-
chyně. Z pracovní plochy mizí klasická 
varná deska a obě zóny – přípravná 
a varná – opticky splývají v jeden pra-
covní prostor. Samozřejmě zóna vaření 
je přesně vymezena zabudovanými in-
dukčními jednotkami, ale pokud zrovna 
nevaříme, může být celá plocha desky 
využita k přípravě surovin či jiné činnosti 
včetně stolování.
Varné indukční jednotky jsou umístěny 
pod čtyřvrstvou porcelán-keramickou 
pracovní deskou tloušťky 15 mm, která 
obsahuje i vrstvu z tenkého hliníkové-
ho plechu. Hliníková vrstva není mag-
netická, tudíž se působením indukce 
neohřívá, ale díky tomu, že dobře vede 
teplo, pomáhá rozptýlit zbytkové teplo 
přenášené do desky z varné nádoby. To 
snižuje tepelné pnutí v desce.
Dotykové ovládání vařiče je rovněž integ-
rované v desce a na povrchu je dobře 

identifikovatelné formou nenápadných 
grafických značek. Jeho součástí je i čís-
licový ukazatel stupně výkonu, vsazený 
do otvoru, který je z horní strany uzavře-
ný akrylátovou zátkou.
Výrobce porcelán-keramických desek 
jako jejich hlavní výhody uvádí zejména 
odolnost proti vzniku skvrn, poškrábání, 
nárazu, vysoké teplotě a snadné udr-
žování v čistotě díky neporéznosti po-
vrchu. V praxi to znamená, že veškeré 
suroviny můžeme připravovat přímo na 
pracovní ploše – a to i v místě varné 
jednotky – včetně krájení, naklepávání, 
drcení apod. bez nutnosti používání 
prkének. Celou plochu pak jednoduše 
umyjeme a můžeme používat k dalším 
činnostem.
A nyní se dostáváme k tomu, co jsme na-
značili v prvním odstavci tohoto článku. 
Jako univerzální kuchyňské pracoviště 
tak můžeme použít i jídelní stůl. Tato 
varianta se nabízí např. jako alternativní 
řešení malorozměrových kuchyní, kde 

nemáme dostatek prostoru pro umístění 
kuchyňského ostrůvku. Stůl s porcelán-
-keramickou deskou a se zabudovaný-
mi indukčními jednotkami může sloužit 
k přípravě surovin, k vaření i k plnohod-
notnému stolování. Během stolování 
mohou být varná místa využívána k udr-
žování požadované teploty hotových 
pokrmů.
U tohoto řešení je ale třeba mít na pamě-
ti, že indukční jednotky vyžadují přívod 
elektrické energie. S touto skutečností 
je třeba počítat již ve fázi stavby nebo 
rekonstrukce bytu a také při navrho-
vání resp. výrobě stolu. Jako optimální 
řešení se stejně jako u ostrůvků nabízí 
podlahový přívod. U stolu např. k vede-
ní kabelu můžeme využít nohu. Stůl je 
v takovém případě nutné řešit buď jako 
fixní s omezenou nebo žádnou možnos-
tí manipulace, anebo připojení vyřešit 
flexibilně.

Kontakt na vyžádání

Pomocí indukčních modulů můžeme varné zóny vytvořit i na 
jídelním stole

Varné jednotky jsou zabudovány pod čtyřvrstvou porcelán-
-keramickou deskou se zakomponovanou hliníkovou vrstvou

Do desky jsou nenápadně zakomponovány i dotykové ovládací prvky
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Tablet si své místo v kuchyni našel pře-
devším jako multifunkční kuchařská 
kniha, v níž nejenže si najdeme jakýko-
liv recept, ale díky speciální aplikaci si 
okamžitě můžeme spočítat množství su-
rovin podle požadovaného počtu porcí 
a jedním kliknutím všechny ingredience 
objednat v obchodě. Jak už ale bylo zmí-
něno, manipulace s tabletem při vaření 
je poněkud nepraktická.
Na letošním veletrhu LivingKitchen pre-
zentovaná novinka Xperia Projector, kte-
rá v tomto směru nemá žádná omezení, 

je v podstatě minipočítač se zabudova-
ným „chytrým telefonem“ s operačním 
systémem Android, LED projektorem, 
kamerou, mikrofonem a reprodukto-
rem. Jedná se tedy o plnohodnotné 
komunikační zařízení s bezdrátovým 
připojením k internetu a s akumuláto-
rovým napájením. Je tudíž vysoce mo-
bilní a může být umístěn kdekoliv podle 
potřeby, včetně postavení přímo na 
pracovní plochu. Může být používán ke 
komunikaci (telefonování přes Skype), 
k zábavě (sledování televize, videí, po-
slech hudby, rádia aj.), k brouzdání po 
internetu, vyřizování elektronické pošty, 
k administrativní práci atd. Umožňuje 
vše, co tablet či chytrý telefon. Jediný 
rozdíl je v tom, že se ho při ovládání ne-
musíme dotýkat – kromě zapnutí.

Xperia Projector promítá na přilehlou 
vodorovnou nebo svislou plochu in-
teraktivní obraz (uživatelské rozhraní 
Androidu), který reaguje na dotyk, 
respektive na pohyb. Má v sobě zabu-
dovanou infračervenou (IR) jednotku. 
Vyzařovaný paprsek pokrývá celou 
plochu promítaného obrazu ve výšce 
asi 2 mm nad povrchem. Jakmile se 
prstem či jiným předmětem přiblížíme 
na tuto vzdálenost k ploše, IR jednotka 
tento „dotyk“ zaregistruje a vestavěný 
mikroprocesor zareaguje podobně, 
jako když se dotkneme dotykového 
displeje. Můžeme tak ovládat všechny 
funkce, listovat mezi stránkami zprava 
doleva a naopak, posouvat stránky na-
horu a dolů, pro získání většího detailu 
obraz zvětšovat nebo naopak zmen-

Informační a komunikační technologie ovládají moderní domácnost, a to nejen v oblasti bezpečnosti, 
ventilace, tepelné a klimatické pohody či zábavy. Počítač v podobě zabudovaného dotykového displeje 
nebo přenosného tabletu je již dlouho využíván i v kuchyni. Tam kromě standardních funkcí, jako je 
komunikace či sledování videa, pomáhá i přímo při vaření. Má to ale i své „ale“ – neustálé umývání 
a utírání rukou před manipulací s tabletem. Tento problém řeší nový miniprojektor se zabudovaným 
„chytrým telefonem“, který místo zobrazování na displeji promítá obraz na přilehlou plochu. Promítaný 
obraz je však interaktivní, takže se chová podobně jako displej tabletu, tedy reaguje na dotyk, takže 
ho můžeme ovládat prsty.

Promění jakoukoliv plochu 
v dotykový displej

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

Mobilní zařízení Xperia Projector
Miniprojektor promítá interaktivní uživatelské rozhraní ope-
račního systému Android na přilehlou plochu
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šovat atd. Na rozdíl od tabletu se však 
v tomto případě nemusíme bát „listovat“ 
i se zamaštěnýma nebo mokrýma ruka-
ma, zvláště když si obraz promítáme na 
kuchyňskou pracovní desku, kterou pak 
jednoduše umyjeme.
Promítaný obraz má standardně úhlo-
příčku 58 cm. Může být ale zvětšen až 
na 80 cm, a to odsunutím projektoru na 
vzdálenost 25 cm od plochy – i když 
kvalita obrazu se zhorší. To využijeme 
hlavně při promítání obrazu na stěnu. 
Nejlepší kvality dosahuje při promítání 
na hladkou bílou plochu.
Zařízení zatím není v distribuční síti 
a není ani známa jeho cena. Společnost 

Sony pouze oznámila plánované uve-
dení na trh v letošním roce. Vzhledem 
k technickým možnostem nelze před-
pokládat, že se bude jednat o levnou 
záležitost, proto bude jistě zajímavé 
sledovat, jak se na trhu prosadí.

Projektor může promítat obraz na vodorovné i na svislé plochy

Xperia Projector má zabudovanou kame-
ru, mikrofon a reproduktor, takže může 
být používán i jako standardní komuni-
kační zařízení

Hlavní využití Xperia Projector najde v kuchyni, neboť uživatel-
ské rozhraní lze ovládat i ušpiněnýma nebo mokrýma rukama

print_inz_175x130_zrcadlo.pdf   9.4.2014   13:05:30

http://www.ddl.cz
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Krycie lakovanie pestrofarebných odtieňov 
– efektívne, jednoducho a so širokými možnosťami modifikácie

K dnešným trendom v oblasti interiérového nábytku patrí rozsiahle 
využívanie plôch v rôznych krycích farbách. Či už hovoríme o pes-
trofarebných odtieňoch, alebo o moderných technických odtieňoch 
bielych a šedých tónoch farieb, firma ADLER má efektívne riešenia 
pre celé farebné spektrum lakovania nábytku v krycích farbách.

Riešenie ADLER je založené na troch 
základných vlastnostiach:
1) Efektívnosť: Na celú povrchovú 

úpravu postačujú dva produkty 
Pur Ecofill a Pigmopur. 

2) Jednoduchosť: Pre obidva produkty 
vám stačí jeden typ tužidla a jeden 
typ riedidla. Pomer tuženia je pre 
obidva produkty rovnaký – 10:1.

3) Možnosti modifikácie doplnkovými 
aditívami meniacimi výsledný vzhľad 
a aplikáciu vrchnej vrstvy farby.

ADLER Pur Ecofill

Pur Ecofill v sebe spája izolant a pl-
nič bielej farby v jednom produkte. Je 
univerzálne použiteľný na širokú škálu 
podkladov. Či už potrebujete farbiť su-
rovú MDF dosku, dyhovaný materiál ale-
bo drevený masív, postačuje vám jeden 
izolant a plnič v jednom – Pur Ecofill od 
firmy ADLER. Tento produkt s vysokým 

obsahom sušiny zabezpečí vynikajúcu 
plnivosť. Vyznačuje sa tiež rýchlosťou 
sušenia a veľmi ľahkým brúsením už po 

30 minútach sušenia. Pri použití dvoch 
až troch vrstiev dosiahnete dokonalé 
vyplnenie na takmer všetkých typoch 
podkladov.

ADLER Pigmopur

Pigmopur je vrchná farba s univer-
zálnym využitím vhodná na povrchovú 
úpravu nábytkových plôch, ale aj ce-
lého vnútorného zariadenia vrátane 
kuchýň a sanitárneho vybavenia. Či už 
potrebujete odtieň RAL, NCS alebo iný, 
v tomto produkte ho nájdete. Je jedno, 
či lakujete biely, zelený, žltý alebo čer-
vený odtieň, postačí aplikácia jednej 
vrstvy s výbornou krycou schopnosťou 
na bielom aj čiernom podklade. Vďaka 
vynikajúcej pružnosti a odolnosti povr-
chov zaručí vášmu drevenému nábytku 
dlhodobú životnosť a dokonalý vzhľad 
na veľa rokov. Dodávaný je v stupni 
lesku polomat.

http://www.adler.sk
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Požadujete matnejší vzhľad? Jednodu-
chým prídavkom aditíva Pigmofix M 
upravíte stupeň matu na hlboký mat 
alebo mat.
Potrebujete nalakovať sklenenú záste-
nu? Pridaním aditíva Pigmofix G mô-
žete lakovať priamo farebné odtiene 
na sklo.
Žiada váš zákazník povrch s jemnou 
alebo hrubšou štruktúrou? Ani to nie je 
žiadny problém. Stačí pridať aditívum – 
jemnú alebo hrubú štruktúrovú pastu 
od firmy ADLER.
Potrebujete zvýšiť odolnosť vašich fa-
rebných plôch voči prsteňovému testu? 
Jednoduchým pridaním aditíva Pigmofix 
RF vyriešite aj túto požiadavku. 

Ak potrebujete zvýšiť mechanickú 
odolnosť, je možné farebné plochy 
lakované s Pigmopurom dodatočne 
prelakovať transparentným lakom, napr. 
Legnopurom v rôznych stupňoch matu 
resp. lesku, alebo lakom Pur Glanzlack 
za účelom vytvorenia vysokého lesku.

Doplnkovým produktom je vrchná farba 
Pigmopur Gloss dostupná v RAL odtie-
ňoch, určená na tvorbu vysokého lesku 
pomocou krycej lesklej farby.

Presvedčte sa sami o výhodách riešení 
ADLER a doprajte vášmu nábytku trvác-
ne, odolné a efektívne ošatenie s pomo-
cou pigmentového striekacieho plniča 
ADLER Pur Ecofill a univerzálnej vrch-
nej farby ADLER Pigmopur. Ak sme vás 
zaujali, potrebujte viac informácií o tom-
to systéme krycieho lakovania a chcete 
si prakticky vyskúšať, ako ľahko to s nimi 
ide? Kontaktujte nás.

ADLER Slovensko, s.r.o.
Montážna 3
971 01 Prievidza
tel.: +421 46 519 6921
e-mail: podatelna@adler.sk
www.adler.sk
www.facebook.com/adler sloven-
sko s.r.o.

http://www.adler.sk
http://www.kili.cz
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Powdura® Sprint™ svojimi vlastnosťami napĺňa očakávania 
dizajnérov aj výrobcov. Umožňuje povrchovo upraviť tvarovo 
zložité prvky rovnomerne a v krátkom čase, čo šetrí výrobný 
čas a náklady spojené s povrchovou úpravou.
Neobsahuje VOC, čím je ekologickou alternatívou k bežne 
používaným tekutým farbám na úpravu nábytkových dielcov 
s vlastnosťami vysoko prevyšujúcimi konvenčné systémy 
povrchovej úpravy. Sherwin-Williams umožňuje v prípade 
potreby kombinovať tekuté a práškové farby do systému od 
jediného výrobcu. 

Prednosti Powdura® Sprint™

 Rýchle vytvrdnutie pri nízkych teplotách 
 dvojvrstvový Hybrid, 5–10 min pri 140 °C
 jednovrstvový Polyester: 3–5 min pri 130 °C

 Vyššia rýchlosť procesu a menšia spotreba energie oproti 
konvenčnému prášku

 Široká škála odtieňov v hladkom aj textúrovanom prevedení
 Odolný proti vlhkosti, chemickému a mechanickému po-
škodeniu

 Dostupný ako jedno- aj dvojvrstvový systém.

Sherwin-Williams predstavuje 
práškové materiály na MDF

Zvýšte efektivitu procesu povrchovej úpravy 
nábytkových dielcov použitím práškových mate-
riálov Powdura® Sprint™ od Sherwin-Williams. 

Tento práškový systém povrchovej úpravy MDF a HDF reagujúci pri nízkych teplotách poskytuje 
nekompromisne odolný povrch v širokej škále odtieňov a kvalít povrchu od textúrovaných po hladké.

Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o.
Družstevní 56, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: +420 566 501 411
e-mail: info.cz@sherwin.com
www.sherwin-williams.eu

http://www.sherwin-williams.eu


http://www.hettich.com
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DST – D jako dekor, S jako struktura, 
T jako Trägermaterial, tedy nosný mate-
riál. Osvědčený systém DST je ve svě-
tě materiálů na bázi dřeva jedinečný: 
S jeho pomocí lze kombinovat produkty 
koncernu Pfleiderer – dekor, struktu-
ru a nosný materiál – jako například 
laminované desky, HPL a HPL prvky. 
K tomu máte k dispozici rozsáhlý deko-
rativní sortiment jednobarevných, dřevo 
reprodukujících, kamenných a kreativ-
ních dekorů, které je možné pomocí 
struktur orientovaných na design a pou-
žití kombinovat do velkého počtu variant 
nosných prvků – od DTD a HPL pro 
tradiční výrobu nábytku a provedení in-
teriérů přes protipožární desky a desky 
odolné proti vlhkosti až po speciální 
nosné prvky, jako jsou BalanceBoard 
pro lehkou stavbu a LivingBoard pro 
ekologické stavby. S hojným počtem 
materiálů a nepřebernými kombinační-
mi možnostmi vám sortiment koncernu 
Pfleiderer nabízí téměř neomezenou 
tvůrčí svobodu při vybavení interiérů. 
Je ale nutné mít na zřeteli, že dekor, 
struktura a nosný materiál ovlivňují vněj-
ší vzhled a barvu konečného produktu. 
Tak může při určitých kombinacích vý-
robků v závislosti na výrobě docházet 
mezi DBS/HPL přes stejné označení 

dekoru a struktury a při výběru různých 
formátů a/nebo jakostí i v rámci stejné-
ho druhu výrobku (HPL/DBS) k nepatr-
ným rozdílům ve struktuře dekoru. Tyto 
odchylky nejsou vadou. U některých 
struktur (lesklých a matných) to vyplývá 
z obzvláštní citlivosti. Abyste s produkty 

Pfleiderer vždy dosáhli toho nejlepšího 
výsledku a abychom předem vyjasnili 
případné odchylky, jsou naši odborníci 
připraveni vám individuálně poradit.

Výrobce: Pfleiderer
Prodejce: viz www.pfleiderer.com

Kombinování pomocí systému DST

Pfleiderer představil novou designo-
vou kolekci pro období 2017–2020. 
Díky mimořádnému partnerství s fir-
mou Pfleiderer je Ostermann schopen 
nabídnout k této nové kolekci vhodné 
identické hrany. Nová Pfleiderer „One-
Collection“ je prezentovaná mottem 
„Inspirations close to you“ a obsahu-
je 162 dekorů DST-Xpress, které má 
Pfleiderer skladem. S dalšími 138 de-
kory tvoří komplet 300 DST dekorů. 
Díky úzké spolupráci mohl dodavatel 
hran, firma Ostermann (sídlem Bocholt, 
Německo), hrany k nové kolekci vyvzo-
rovat. Svým rychlým servisem dodává 
Ostermann ABS, papírové, akrylátové, 
hliníkové a dýhové hrany v délce od 1 m 
a v libovolné šířce až do 100 mm. Nej-
větší sortiment hran v Evropě zahrnuje 
více než 120 000 hran k povrchům od 
více než 70 dodavatelů desek. Stále dr-
žíme krok s dobou: máme vhodné hrany 
k aktuálním nábytkovým trendům!

Identické hrany Ostermann k více než 300 dekorů Pfleiderer

DEKORY

STRUKTURY

NOSNÉ MATERIÁ LY

Výrobce a prodejce: Rudolf Ostermann GmbH

http://www.pfleiderer.com
http://www.ostermann.eu
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Firma IMA – materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o. je výhradním zástupcem 
švédské firmy MUNKSJO PAPER – 
SPANTEX pro Českou a Slovenskou 
republiku. Díky tomu jako jediná firma 
na našem trhu může nabídnout originál-
ní švédskou protitahovou fólii s vesta-
věnou zábranou proti vodě, vhodnou 
na produkty citlivé na vlhkost, jako jsou 
podlahové desky, pracovní desky do 
kuchyní, parapety a desky, na které se 
lisuje CPL nebo HPL laminát.
Tato speciální fólie se dodává v plošné 
gramáži od 140 až do 425 g/m2 a je 
složena ze tří vrstev. Mezi dvě vrstvy 
fólie je zalisovaná vrstva polyethylenu, 
která působí jako bariéra proti vlhkosti. 
Vnější vrstvy mohou být klasická protita-
hová fólie nebo základovací fólie anebo 
kombinace obou.
Nejprodávanější varianta na českém 
trhu je protitahová fólie 425 g/m2, kte-
rá se dá využít právě proti velmi silným 
materiálům, jako jsou HPL lamináty. 
Vhodná je jako zadní strana obložení, 
nábytkových dílců atd. Oproti standard-
ním na trhu nabízeným HPL protitahům 

je cenově mnohem přijatelnější a ne-
srovnatelně jednodušeji se zpracovává. 
Je vysoce kvalitní a zaručuje bezprob-
lémové zpracování, protože nezanáší 
filtry, nepropouští lepidlo, nezatrhává 
se při frézování do plochy a má velmi 
dobrou přilnavost.
Standardní šíře role je 130 cm, v návinu 
dle potřeby zákazníka. Vzhledem k tomu, 

že máme své řezací a formátovací stroje, 
můžeme nabídnout jakékoli šíře, náviny, 
popř. formáty. Samozřejmostí je, že na 
tuto fólii můžeme poskytnout certifikace, 
jako FSC CONTROLED WOOD, IOS 
deklarace, Test reporty.
Výrobce: MUNKSJO PAPER – SPANTEX
Výhradní zástupce: IMA – materiál 
pro nábytkový průmysl s.r.o., Brzkov

Protitahová folie SPANTEX s vestavěnou zábranou proti vodě

Pro zpracování individuálních zaká-
zek vyžaduje výrobce nábytku hrany 
nejrůznějších barev a dekorů a s nej-
různějšími reliéfy. Pokud se mají hrany 
zpracovávat bezespárovou technolo-
gií, záleží mu na tom, aby mohl odebrat 
co nejmenší možné množství zboží 
a aby bylo co nejrychleji dostupné. 
Ostermann se považuje za specialistu 
na malé dodávky zboží. Proto dodá-
vá své hrany pro olepování laserem 
– technologií Airtec a Infratec, již od 
1 role. A protože v řemesle musí jít 
vždycky všechno jako po másle, jsou 
hrany připraveny k odeslání nejpozději 
do 4 pracovních dnů.
Hrany pro olepování laserem, moder-
ní horkovzdušnou nebo Near Infrared 
Radiation (NIR) technologií lze objed-
návat 24 hodin denně v novém e-sho-
pu Ostermann. E-shop je k dispozici 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na on-
line objednávky poskytuje Ostermann 
navíc slevu ve výši 2 %.
Kromě rychlých dodávek jsou další 
důležitou službou firmy Ostermann 
poradenské služby zákazníkům. Na 

tomto poli se stal z firmy Ostermann 
za poslední roky specialista na beze-
spárovou technologii, který dokáže po-
radit nezávisle a o všech technologiích. 
V oddělení vývoje výrobků Ostermann, 
v produktovém managementu, ale 
i mezi interními pracovníky a obchod-
ními zástupci má Ostermann k dispozici 
celou řadu odborníků pro zodpovězení 
základních otázek. Ostermann vlastní 
po jednom stroji pro olepování hran 

laserem, infračervenou a horkovzduš-
nou technologií. Neustálé testy zaručují 
vysokou kvalitu výrobků. Vývoj beze-
spárových hran pokračuje plynule dál. 
Navíc mohou vlastní firemní aplikační 
technici ve vlastní dílně neustále sle-
dovat aktuální aplikace z praxe.

Výrobce a prodejce: 
Rudolf Ostermann GmbH

Bezespárové „laserové“ hrany od 1 role do 4 pracovních dnů

http://www.ima-czech.cz
http://www.ostermann.eu


DM 3/2017

novinky

24

Pravidla pro 
představování novinek

Služba je bezplatná a je určena klien-
tům, kteří mají objednán barevný plošný 
inzerát od ¼ strany. Spočívá v před-
stavení 1 až 2 novinek (podle velikosti 
objednané inzertní plochy) v pravidelné 
rubrice NOVINKY, a to formou fotogra-
fií a technického popisu nově na trhu 

nabízených strojů, nástrojů, materiálů 
aj. výrobků pro dřevozpracující a ná-
bytkářské firmy. 

Podklady: Ke každé novince je nutné 
zaslat barevnou fotografii představova-
ného produktu a technické informace 
(prospekt s obsaženými údaji, tech-
nický list, heslovitý výčet parametrů 
nebo odkaz na internetovou stránku 

s popisem). Finální text z těchto pod-
kladů zpracuje redakce.
Uzávěrky: jsou totožné s uzávěrkami 
inzerce.
V představování novinek redakce DM 
pokračuje za nezměněných podmínek 
i v roce 2017.
Pro více informací pište na: 

 cz@drevmag.com,
 sk@drevmag.com.

Velkoplošné prosklené plochy, předělu-
jící, respektive spojující obytný interiér 
a exteriér, nabízí nejen velmi atraktivní 
vzhled, ale i vysoký komfort bydlení. 
Vedle požadavků na design, odolnost 
a tepelnou izolaci ale musí splňovat 
i vysoké požadavky na bezpečnost 
a celkovou funkčnost posuvného sys-
tému. Systém PORTAL od společnosti 
Siegenia nabízí vizuálně estetické a vy-
soce funkční řešení pro posuvné prvky 
až do hmotnosti 400 kg. To umožňu-
je vytvářet velkoplošné prosklení i při 
použití kvalitního izolačního trojskla při 
celkové šířce prosklené plochy téměř 
20 m a šířce otevření až 12 m. I při 
těchto velkých rozměrech a vysoké 
hmotnosti je systém tichý a bezpečný 
díky nové funkci SOFT CLOSE. Jde 
o kombinaci vodicí lišty a tlumiče, která 
i nejtěžší křídla před úplným otevřením 
nebo zavřením přibrzdí a pomalu do-
táhne, čímž zabezpečí jemný a měkký 
dojezd do koncové polohy. To posky-
tuje ochranu před riziky zranění, chrání 
okenní elementy a zabraňuje vzniku 
stavebních škod.
Nový tlumič SOFT CLOSE je zcela 
skrytý a díky tomu je optickým hitem 
pro vysoké nároky. Maximální komfort 
ovládání zajištuje plošně zafrézovaná 
vodicí lišta SOFT CLOSE, která spoju-
je lehký posuvný pohyb s elegantním, 
skrytým vzhledem. Do vodicí lišty SOFT 
CLOSE je integrováno nové a jedi-
nečné rolničkové vedení, které vede 
křídlo harmonicky a výrazně jemněji. 
Výsledkem této konstrukce je zcela 
nový pocit při posouvání.
Výhody pro zpracovatele:

 Výrobek s přidanou hodnotou: pro 
kvalitní standardní vybavení nebo 
pro dosažení dodatečného obratu

 S pružinovým uložením, automaticky 
se přizpůsobí každé poloze křídla 
a tolerancím

 Jednoduchá montáž a zavěšení křídla
 Snadno vysvětlitelná funkce, protože 
funkce tlumení je známá z každoden-
ního života (např. zásuvky, dveře atd.)

 Bezúdržbový
 Žádné kompromisy v oblasti desig-
nu, protože výrobek je zcela skrytý

Ç Pro dřevěné elementy k dispozici 
okamžitě, pro plastové profilové sys-
témy ve stadiu příprav

Užitek pro koncové uživatele:
 Zcela nový pocit při posouvání díky 
maximální lehkosti chodu

 Snadné a intuitivní ovládání
 Předchází chybám způsobeným 
neodborným ovládáním při zavírání 
nebo otevírání zdvižně-posuvného 
křídla

 Výrazně snižuje riziko zranění (ne-
bezpečí pohmoždění)

 Vysoký nárok na design díky skry-
tému umístění

Výrobce: SIEGENIA-AUBI KG
Prodejce: viz https://www.siegenia.
com/sk/00003/0004/index.html

Tlumicí systém SIEGENIA SOFT CLOSE pro posuvné portály

�
�

http://www.siegenia.com


http://www.jafholz.cz
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Byt v kontejneru

Prostorově úsporný nábytek „study-oh“, 
určený pro tzv. mikro-byty, prezentovala 
společnost Germania formou student-
ského pokoje umístěného v obytném 
kontejneru na ploše 12 m2. Jde o velmi 
jednoduchý modulární systém založený 
na jednom společném univerzálním mo-
dulu. Tímto základním modulem je skříň-
ka o rozměru cca 72x24 cm s hloubkou 
asi 30 cm, která může být použita jako 
otevřená nika nebo může být uzavřená 
dveřmi. Vnitřní prostor může být rozdělen 
jednou či dvěma přepážkami. Základní 
modul lze použít v horizontální i vertikální 
poloze a v kombinaci s několika dalšími 
plošnými dílci různých rozměrů a jinými 
komponenty můžeme vytvořit několik 
typů nábytku: šatní skříň s botníkem, ko-
modu, knihovnu, pracovní stůl, postel aj.
Jako konstrukční materiál je použita bílá 
laminovaná DTD olepená akrylovými hra-
nami s dekorem multiplexu. Podle autora 
návrhu jde o cenově dostupný nábytek 
vyznačující se modulární flexibilitou 
a snadnou montáží/demontáží, ideál-
ní pro studentské pokoje. Nejsou zde 
žádné složité konstrukční spoje, vše je 
jednoduše sešroubované pomocí spo-
jovacího kování.

Multifunkční nábytek pro malé byty

Hustota obyvatel v evropských městech se zvyšuje, náklady na bydlení rostou a prostor je čím dál 
vzácnější. Na aktuálnost tohoto problému upozorňují i migrační vlny z posledních let. Vývoj nábytku 
pro zařizování malých bytů je proto jedním ze žhavých témat dneška. Německá společnost Germania 
v reakci na tento novodobý fenomén představila na letošním nábytkářském veletrhu imm cologne 
dva koncepty nábytku pro vybavování malometrážních bytů, jejichž autorem je německý designér 
Michael Hilgers. Prvním z nich je jednoduchý nábytkový systém „study-oh“ a druhým je multifunkční 
skříň s pracovním stolem „work/dress“.

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

Jednoduchý modulární systém „study-
-oh“ je určen pro vybavování malých 
městských bytů a studentských pokojů
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Kancelář v šatní skříni

Koncept multifunkční skříně „work/
dress“ byl navržen jako univerzální ná-
bytek do malých městských bytů, stu-
dentských pokojů, ubytovacích zařízení 
typu bed & breakfast apod., kde by měl 
plnit funkci šatní skříně a domácího pra-
coviště.

Skříň o rozměru cca 120x220x65 cm je 
funkčně rozdělena na dvě části. Pravá 
část skříně, dostupná z přední strany, 
se skládá z horního prostoru pro zavě-
šování a ukládání šatstva a jiných do-
plňků (uzavřeného dveřmi) a spodního 
prostoru se třemi zásuvkami. Spodní 
zásuvka je uzavřena víkem a po vysu-
nutí slouží jako stupínek pro pohodlnější 
přístup do horní části šatníku.

Levá část skříně, dostupná zboku, 
představuje kancelářské pracoviště a je 
vertikálně rozdělena na tři sektory: hor-
ní otevřená knihovna, střední, dveřmi 
uzavřený úložný prostor a spodní úložný 
prostor. Horní a část středního prostoru 
je ve směru hloubky rozdělen svislou 
přepážkou (zády) na dvě části. Zadní 
část za přepážkou slouží jako prádelník 
a je dostupná z šatní skříně.

Spodní úložný prostor, uzavřený bokem 
výsuvného psacího stolu, v sobě ukrý-
vá jednoduchý kontejner na kolečkách. 
Deska stolu, probíhající přes celou šířku 
skříně, je v šatníkové části ukryta v uza-
vřeném tunelu. Vysunutím o cca 1 m zís-
káme na levé straně skříně kancelářské 
pracoviště. Předměty položené na stole 
při jeho zpětném zasouvání nemusíme 
příliš uklízet, stačí je pouze shromáždit 
na levé straně pracovní plochy. Prostor 
ve střední skříňce je dostatečně velký, 
aby pojmul třeba i psací stroj.

Autor konceptu použil stejný konstruk-
ční materiál jako u nábytkového systé-
mu „study-oh“, tedy bílou laminovanou 
DTD olepenou akrylovými hranami s de-
korem multiplexu. Díky tomu lze oba 
systémy při zařizování bytu či pokoje 
použít společně. Jako úchytky navrhnul 
přehnuté filcové pásky v pěti různých 
pastelových barvách: červená, žlutá, 
zelená, fialová a modrá.

Multifunkční skříň „work/dress“ představuje šatník a pracoviště v jednom

Výsuvný pracovní stůl a pod ním ve spod-
ním úložném prostoru ukrytý kontejner

Spodní zásuvka s víkem slouží jako stupínek pro pohodlnější přístup do horní části 
úložného prostoru v šatní skříni (foto: Ludvika Kanická)
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Nepotřebujeme lesnicko-dřevařský fond, 
ale kvalifikované ministerstvo

V roce 1995 vydalo Ministerstvo zemědělství (MZe) Zprávu o stavu 
lesního hospodářství České republiky za rok 1994, jako přehled 
hospodaření resortu provázaný na data národní ekonomiky. Od té 
doby vychází tzv. „Zelená zpráva“ každoročně a časovými řadami vy-
jadřuje vývoj lesního hospodářství a zčásti i zpracování dříví. Protože 
nepříznivý průběh některých trendů MZe nekoriguje, dočítáme se 
o  nich už 20 let. Z toho lze odvodit, že programy MZe, prezentova-
né na setkání Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR 4. 11. 
2016, jako opatření řešící aktuální problém, mohou sledovat jiný cíl.

Autor: Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
Kontakt: simanov@email.cz

Grafy: autor

Jak to je se snahou omezit 
export dříví?

Export surového dříví je typický pro 
rozvojové země bez infrastruktury, ne-
schopné produkovat s vyšší přidanou 
hodnotou. Přilákání zahraničních in-
vestorů do země na zpracovávání dříví 
přináší dříve či později komplikace 
v makro ekonomice státu odlivem zisku, 
dividend a úroků z úvěrů. Investiční po-
bídky vytvářejí nerovnost mezi investory 
a firmami tuzemských majitelů a daňové 
prázdniny dávají nadnárodním firmám 
možnost optimalizace, při níž provozy ve 
státech s daňovými prázdninami vydělá-
vají a ve státech s daňovou povinností 
prodělávají. Tyto zkušenosti už ČR má.
Do 60. let nedosahoval roční export 

dříví ani 300 tis. m3, poté rostl do roku 
1980, kdy dosáhl 16,4 % z dodávek. 
Tak vysoký vývoz suroviny byl označen 
za nežádoucí a současně s budováním 
dřevozpracujících kapacit byl snižován. 
V roce 1989 byl 3 %, ale při transformaci 
lesního hospodářství vyžadovali reformní 
lesníci další snížení. Aby po uvolnění trhu 
v roce 1990 nezkolabovala v tuzemsku 
dostupnost dříví, byly pro jehličnatou 
kulatinu a vlákninu stanovovány licence 
vývozu, které byly 26. 5. 1997 nahraze-
ny automatickými evidenčními licencemi. 
Regulační opatření byla zrušena přije-
tím ČR do EU 1. 5. 2004. V roce 1995 
bylo dosaženo podílu exportů jako v roce 
1980 (16,1 %), v roce 2010 dosáhl po-
díl exportů ⅓ z dodávek a v roce 2014 
45 %! Od roku 2009 je ČR na čtvrtém 

místě největších exportérů jehličnaté ku-
latiny na světě: Ruská federace, Nový 
Zéland, USA, ČR. 
Do roku 2006 se vyváželo relativně více 
listnatého dříví než jehličnatého, tedy 
dříví, na které nebyl v tuzemsku dosta-
tečný odbyt. Od roku 2006 se vyváží 
více jehličnatého dříví, o které vnitřní 
trh zájem má. Export surového dříví tak 
není nástrojem surovinové politiky stá-
tu, umístit na zahraniční trh přebytkové 
sortimenty a je ryze obchodní aktivitou. 
Jehličnatá kulatina a vláknina jsou citlivou 
skupinou sortimentů, která je po roce 
2002 sledována dohromady, protože 
při vývozu může být týž sortiment dekla-
rován jako kulatina či vláknina v celých 
délkách. Od roku 2003 kopíruje dovoz 
exporty, z čehož je zřejmé, že se do ČR 
musí dovážet zpět dříví nezbytné pro udr-
žení provozu tuzemských kapacit. 
Vývoz i dovoz jehličnatých sortimentů 
je v mil. m3, zatímco listnatého dříví jen 
v tis. m3. U jehličnatého dříví je import na 
úrovni 40–50 % vývozů, ale u listnatého 
dříví je import vyšší než export.
Import jehličnatých užitkových sortimen-
tů stagnuje na 50–60 % z vyvezeného 
množství, což naznačuje, že ekonomic-
ké podmínky tuzemských výrobců ne-
umožňují nákup suroviny v zahraničí, což 
je nutí omezit produkci. Užitkových listna-
tých sortimentů se většinou dovezlo více, 
než vyvezlo. V roce 2007 to bylo dvakrát 
více a v současnosti 120 % vyvezeného 
množství. Dovoz listnatého dříví je para-
doxem. Listnaté porosty se nedotěžují, 
protože na listnaté dříví není odbyt, ale  

Graf 1: Podíl jehličnatého a listnatého dříví na exportu dříví
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Graf 2: Vývoj exportu a importu jehličnaté kulatiny a vlákniny

Graf 3: Vývoj exportu a importu listnaté kulatiny a vlákniny

Graf 4: Vývoj relativního podílu importu z exportu jehličnatých a listnatých užitko-
vých sortimentů

http://www.aigner-werkzeuge.at
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import je vyšší než export. Růst importů 
po roce 2011 zrychluje, což může signa-
lizovat, že se dováží kulatina tak vysoké 
kvality, jakou domácí producenti nenabí-
zejí v dostatečném množství, nebo že je 
nevytříděná kulatina (levně) exportována 
a po vytřídění se (draze) vrací. U listnaté 
kulatiny je na domácím trhu zájem jen 
o vyšší kvalitu (které je nedostatek, pro-
tože podíl jejího přirozeného výskytu je 
nízký) a o běžné jakosti zájem není. To 
bude hlavní problém při růstu listnatých 
těžeb.

Dováželo se dříví i dříve?

V řízené ekonomice byl objem impor-
tů dříví ve stovkách, max. tisících m3, 
protože se dovozy realizovaly zpravidla 
jen pro exportní souběhy. Sportovní 
potřeby pro tuzemsko byly z jasanu, na 
export z hickory. Nábytek na export byl 
dýhován (dýhami z dováženého ořešá-
ku, jilmu, očkového javoru nebo plame-
nité břízy), na tuzemský trh fládrován. 
Hmatníky a ladicí kolíčky exportních ky-
tar byly z ebenu (Diospyros ebenum), 
pro tuzemsko se používalo mořené 
dřevo. Exportní smyčce se vyráběly 
z massaranduby (Mimusops huberi), 
exportní kytary z palisandru (Dalbergia 
nigra, D. latifolia, D. baronii) a wengé 
(Millettia laurentii). Tužky pro tuzemsko 
byly z lípy a pařeného buku, exportní byly 
z „cedru“ (Thuja plicata). Dýmky pro tu-
zemsko byly z olše a buku, na export 

z briéru (Erica arborea). Pro výrobu 
hraček a modeláře byla dovážena balsa 
(Ochroma pyramidce).

Jak to bude s dodávkami 
dříví v budoucnu?

Nejvyšší těžby dříví byly v roce 2007 a od 
něj klesají následkem prodlužování ob-
mýtní doby, vyjímání lesů z produkce, ne-
rovnoměrného zastoupení věkových tříd 
a změn druhové skladby. Od roku 1950 
bylo zastoupení smrku záměrně sníže-
no o 9,3 %, borovice o 4,7 % a jedle 
o 1,8 %. Zastoupení listnáčů bylo zvý-
šeno o 13,8 % (na dvojnásobek z roku 
1950) při nejvyšším nárůstu zastoupení 
(+4 %) ostatních listnáčů (habr, olše, 
osika, jasan, lípa, akát, třešeň, vrby, 
topoly). Do roku 2048 klesne přípust-
ná výše těžeb na necelých 75 % roku 
2007 a zásadně se změní podíl jehlična-
nů a listnáčů na těžbách. Nejnižší podíl 
listnáčů na celkových těžbách byl 4,7 % 
(rok 1995), v současnosti se pohybuje 
kolem 11 % a bude přes 19 %.

Závěry

Z prognózy Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů je zřejmé, že začíná období 
nedostatku dříví, zejména jehličnatého. 
Proto si nelze myslet nic jiného, než že 
vytvoření lesnicko-dřevařského fondu 
k propagaci spotřeby dříví (k již existu-
jícím nadacím a platformám) sleduje vy-

tvoření zcela zbytečné instituce s dobře 
placeným personálem. Takové instituce 
lesnictví ani dřevozpracující sektor nepo-
třebuje. Co potřebují, je ministerstvo, kte-
ré by po 25 letech začalo konečně řešit 
zásadní problémy. Intervence centrální 
banky k oslabení měny podpořila vývoz 
„všeho“, včetně dříví, a jeho zpracovatelé 
pak musí podstatnou část vyvezeného 
dříví dovézt zpět! To nesvědčí o existenci 
surovinové koncepce státu. Systém kom-
plexních zakázek dal dříví ze státních lesů 
do rukou překupníků místo zpracovatelů. 
Prodej dříví při pni zničil systém precizní-
ho druhování dříví, a tak se netříděné dříví 
vyváží, aby se vytříděné dovezlo. Podpora 
nových zahraničních investic přináší ve 
svých důsledcích zánik malých provozo-
ven a vyšší úbytek pracovních míst, než 
je vytvořeno novou investicí (na tato místa 
ale dostane investor dotaci!). Protože vět-
šina uvedených problémů vznikla v režii 
resortu, vtírá se otázka, zda to je násle-
dek nepochopení, důsledek behaviorální 
ekonomie (vyznačující se přehnaným op-
timismem – overoptimism bias, což je víra 
v to, že všechno dobře dopadne) nebo 
zda je to ukázka politiky „fait accompli“ 
(hotové věci), používané když má být 
nestandardními postupy dosaženo ne-
vratných změn. Pravé cíle se utajují tak 
dlouho, až usměrněný vývoj pokročí tak 
daleko, že není žádná korekce možná. 
Pravé důvody jsou nejasné, ale zřejmý je 
fakt, že resort „kope“ za někoho jiného, 
než by měl!

Graf 5: Dosavadní vývoj těžeb a předpoklad do roku 2048
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Riešenie má meno PORTAL
Oddelenie vnútorného a vonkajšieho prie-
storu je minimalizované na tenkú sklenenú 
stenu. Tento opticky tak príjemný predel 
však musí spĺňať vysoké technické nároky 
na bezpečnosť, odolnosť, tepelnú izoláciu
a v neposlednom rade na atraktívny dizajn. 

Systém kovania PORTAL poskytuje vizuálne 
estetické a technicky vysoko funkčné rie-
šenia pre posuvné prvky až do hmotnosti 
400 kg. Takáto vysoká nosnosť umožňuje 
vytvoriť velkoplošné presklenie i pri použití 
kvalitneho izolačného skla. Celková šírka 
presklenej plochy môže dosiahnuť takmer 
20 m a šírka otvorenia veľkorysých 12 m. 
Stačí jeden malý pohyb a stena jednodu-
cho zmizne. Systém PORTAL poskytuje 
najrôznejšie spôsoby otvárania, čím vám 
umožní vytvoriť individuálne riešenie pres-
ne podľa vašich potrieb. Kovanie je možné 
použiť na všetky pro� ly z dreva, plastu
i hliníka. 

Mäkko a tichučko
Dlhé roky práce a vylepšení prinášajú sys-
tém, s ktorým sa už viac nemusíte obávať, 
že sa vaše dieťa zobudí kvôli hluku alebo si 
ublíži, keď sa dvere pokúsi otvoriť. Funkcia 

SOFT CLOSE je kombinácia vodiacej lišty (1) 
a tlmiča (2), ktorá i najťažšie krídla pribrzdí 
pred úplným zatvorením alebo otvorením 
a zabezpečí jemný a mäkký dojazd do 
koncovej polohy. Poskytuje tak ochranu 
pred zranením a chráni i samotný systém 
pred poškodením, aké by mohlo nastať 
pri neodbornej manipulácii.  Ovládanie i 
zdanlivo náročných prvkov je tak jedno-
duché a intuitívne, že ho hravo zvládne i 
dieťa. Všetky diely sú plne skryté, dizajn tak 
zostane neporušený.  

Ani ste nezbadali a ste vonku
Aby bol prechod skutočne plynulý, nestačí 
len zladiť štýl nábytku na terase s interié-
rom či pridať zopár ladiacich doplnkov. To 
všetko sú dôležité drobnosti, ktoré atmo-
sféru umocnia, no základom je technicky 
dokonalé riešenie.

Tesniaca prahová lišta ECO PASS prevyšuje 
prah len o 5 mm, čo zaručuje komfortné 
bezbariérové riešenie a moderný dizajn. 
V oblasti tepelnej izolácie hovoríme o pro-
dukte budúcnosti – už dnes spĺňa predbež-
né požiadavky nového nariadenia o úspore 
energie (EnEV). Pod atraktívnym povrchom 
jej pro� l skrýva prepracovaný 10 komorový 
hliníkový pro� l, ktorý okrem vynikajúcej 
tepelnej izolácie zabezpečuje i dokonalú 
tesnosť a vysokú stabilitu. 

V bezpečí v teple domova
Spoľahlivé utesnenie priestoru medzi 
pohyblivým a pevným krídlom má na 
starosti tesniaca lišta C (drevené pro� ly) 
alebo tesniaca lišta C28/48. Trojkomorový 
plastový pro� l lišty zabezpečuje i tepelnú 
izoláciu. Robustné tesnenie zamedzuje 
tvorbe kondenzátu a chráni pred vetrom

a nárazovým dažďom. Uzatvorenie a 
uzamknutie dverí zabezpečuje prevodovka 
s kyvným hákom. Bezpečná, tesná a s dlhou 
životnosťou. Elegantne skrytá, uzatvára 
dvere pomocou kyvného háku z kvalitnej 
ocele, umožňuje i obľúbenú funkciu 
štrbinového vetrania. Zvyšuje tesnosť aj pri 
ľahkých krídlach, pretože kyvný hák tlačí 
krídlo nadol a na stranách do tesnenia, kde 
ho vďaka integrovanej blokovacej funkcii 
bezpečne pridržiava.

Máte to šťastie, že ste majiteľom pôdy? Tak 
túto výsadu neváhajte využiť a rozšírte 
obzory vášho bývania za hranicu deliacich 
stien domu. Slnko, zeleň a obloha sa stanú 
prirodzenou súčasťou vášho domova. Práve 
takéto prepojenie je jedných z najväčších 
privilégií obyvateľov rodinných domov.

Hoci bežne považujeme interiér a exteriér 
za protiklady, pri stavbe rodinného 

domu a vytváraní životného priestoru to 
vôbec neplatí. V modernom ponímaní 
bývania sa exteriér stáva prirodzeným 
pokračovaním, rozšírením a doplnením 
interiéru. Stačí jednoduchý pohyb a život sa 
posunie do záhrady. Už o tom nemusíte len 
snívať. Splňte si svoje predstavy a prepojte 
záhradu s terasou, obývačkou, spálňou či 
dokonca bazénom. Vďaka vyspelej technike 
SIEGENIA sa fantázii medze nekladú.

www.meesenburg.sk   www.tozan.sk    www.twd.sk www.vbaslovakia.sk www.hasta.sk www.zan.sk

riešenia pre profesionálov

importéri SIEGENIA pre SR:

SOFT CLOSE

TESNICA LIŠTA C28/48

PRAHOVÁ LIŠTA
ECO PASS

http://www.siegenia.com
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Společnost GM AGROMARKET, pů-
sobící na českém trhu od roku 1991, 
byla založena jednatelkou Ing. Martou 
Gábovou na popud manžela a sou-
časně obchodního manažera firmy 
Ing. Františka Gáby, někdejšího hlav-
ního agronoma Státního statku Mikulov 
a později ředitele Školního zemědělské-
ho podniku dnešní Mendelovy univer-
zity v Lednici. Její počáteční činnost, 
dnes prováděná z provozní kanceláře 
v Břeclavi, byla zaměřena, jak napovídá 
název, na zemědělskou výrobu, konkrét-
ně na prodej osiv a hlavně speciálních 
strojů pro pěstitele zeleniny (především 

cibule, česneku, rajčat apod.), importo-
vaných z Itálie. Prodej těchto strojů (sa-
zečky, sklízecí kombajny, třídičky, baličky 
apod.), realizovaný kromě tuzemska také 
na slovenském trhu, se však během let 
neustále snižoval a v roce 2005, kdy 
podle Ing. Gáby zelinářství jako tako-
vé u nás v podstatě skončilo, se úplně 
zastavil. Nicméně štěstím pro firmu pak 
podle něj bylo to, že se již třetí rok po 
svém založení začala postupně oriento-
vat na své současné zaměření, kterým 
je nákup pilin, štěpek, kůry a případně 
odřezků (využitelných ke štěpkování) ur-
čených k dalšímu zpracování.

Od cihel přes lisovaná paliva 
až k chovatelům

„V roce 1993 koupila akciová společnost 
Wienerberger cihlářský průmysl v České 

republice první cihelnu, a to na Moravě 
v nedaleké obci Novosedly. Ředitel této 
cihelny, mimochodem můj známý, se 
pak na mě obrátil s tím, že kvůli nově 
zavedené technologii budou pro výro-
bu cihel potřebovat piliny a zda bychom 
se tedy, s ohledem na naše zkušenosti 
v obchodě, nechtěli stát jejich dodava-
teli. Abych zjistil, co by tato činnost měla 
obnášet, zajel jsem si výrobu prohléd-
nout do firemní pobočky v Rakousku 
a bylo rozhodnuto. Přestavěli jsme dvě 
naše nákladní Tatry, dosud využívané 
pro zemědělské účely, na převoz pilin 
a začali je svážet z bližších či vzdáleněj-
ších pil. Jednak přímo do Novosedel 
a současně také do pronajatého skladu 
v Hrušovanech nad Jevišovkou, aby-
chom cihelně vytvořili dostatečné zásoby 
pro zimní období, kdy piliny většinou na 
trhu nebyly, neboť se jimi topilo, málo 

Slušně uživit se dá i obchodováním 
s takzvaným dřevním odpadem

Nejen piliny, hobliny, kůra nebo štěpky, ale také odřezky z kulatiny a nejrůznějších materiálů na 
bázi dřeva včetně laminovaných, nejsou už dlouho mezi odbornou veřejností nazývány dřevním 
odpadem, ale vedlejšími produkty vznikajícími při zpracování dřeva a dřevních materiálů. Některé 
se staly dobře zpeněžitelným sortimentem využitelným jak v našem oboru, tak i mimo něj např. ve 
stavebním průmyslu či zemědělství, a to nikoliv pouze k energetickým účelům. Na tuto skutečnost 
již před bezmála čtyřiadvaceti lety vsadila společnost s ručením omezeným GM AGROMARKET, 
vedená manželi Martou a Františkem Gábovými z Valtic.

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

… říkají Marta a František Gábovi z Valtic, obchodující 23 let 
s vedlejšími produkty zpracování dřeva

„Tuto reklamu dnes na silnicích už sice nepotkáte, ale 10 den-
ně pro nás jezdících kamiónů ano“,…
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se řezalo kvůli výpadkům v dodávkách 
kulatiny apod.,“ vzpomíná osmašedesá-
tiletý Ing. Gába na období před téměř 
čtyřiadvaceti lety a dodává, že piliny se 
při výrobě cihel přidávají do speciální 
výrobní směsi hlín, kde tvoří asi 25 % 
objemu. Při výpalu piliny vyhoří a uvnitř 
cihly na jejich místě vzniknou typické mi-
niaturní dutinky, které do sebe uzavřou 
suchý vzduch. Ten se poté chová jako 
velmi dobrý izolant a díky němu se snižu-
je tepelná vodivost cihelného materiálu. 
„Tímto způsobem se podstatně omezují 
úniky tepla zdivem. Samotné použití pi-
lin je pak vhodné také z ekologického 
hlediska. Díky nim se totiž zároveň sni-
žují nároky na množství zemního plynu 
potřebného pro samotný výpal cihel. 
Nicméně do výrobní směsi hlín mohou 
být piliny přidávány jen v takovém množ-
ství, aby se vytvořil vyvážený vztah mezi 
požadavky na pevnost výrobku, jeho 
tepelně izolační vlastnosti a řízení pro-
cesu vypalování,“ poučil nás Ing. Gába 
s tím, že s rostoucím počtem cihlářských 
provozů a.s. Wienerberger se zvyšoval 
také jimi poptávaný objem pilin až na 
360 tis. prm za rok. Na takovéto množ-
ství už ale firma GM AGROMARKET 
v té době sama nestačila, načež začaly 
vznikat další firmy působící v jejím oboru 
a v některých lokalitách jí začaly význam-
ně konkurovat. Na druhé straně se jí ale 
s požadavkem na piliny začali hlásit noví 
zákazníci z oblasti výroby lisovaných pa-
liv – dřevěných briket a pelet. K nim se 
posléze přidali ještě výrobci velkoploš-
ných materiálů na bázi dřeva (DTD, DVD 
a OSB desek), požadující vedle pilin také 
dřevěnou tzv. bílou (papírenskou) štěp-
ku z odkorněné kulatiny. V případě tzv. 
hnědé štěpky (s příměsí kůry nad 1 %) 
pak také provozovatelé některých tepel-
ných elektráren, dodávajících vedle el. 

energie i teplo do blízkých obydlených 
aglomerací. 
„V roce 2005 jsme po oslovení skupi-
nou ČEZ rozjížděli spalování biomasy 
v elektrárnách Hodonín, Poříčí, Tisová 
a Chvaletice, kam jsme spolu s pilinami 
a hnědou štěpkou začali dodávat i ener-
getickou tzv. zelenou (lesní) štěpku, zís-
kávanou ze zbytkové hmoty po těžbě 
dřeva (tzv. nehroubí neboli dřevo do 
průměru 7 cm). Tento produkt má podle 
mne velkou budoucnost, ale za předpo-
kladu, že se změní politika s.p. Lesy ČR 
související s podmínkami pro zpracování 
nehroubí a také politika energetického 
průmyslu. Výroba zelené štěpky, pokud 
není realizována v okruhu 60–70 km od 
‚spalovny‘, je vlivem dopravy tak náklad-
ná, že ji nikdo nezaplatí. Když ji totiž vy-
robíte např. v Jeseníkách nebo středních 
Čechách a budete ji vozit do Hodonína, 

jako tomu v nedávné minulosti bylo u jis-
tého středočeského podnikatele, tak 
na každém kamiónu budete tratit 3–4 
tisíce Kč,“ vysvětluje obchodní manažer 
a dodává, že v současné době se proto 
společnost ve výkupu orientuje pouze 
na produkty cca 90 pilařských provozů 
v ČR, SR a Rakousku.

Bez reklamy, 
ale s promyšlenou logistikou

Její obchodovaný sortiment (v ročním 
objemu cca 300 tis. prm) tvoří ze 75 % 
piliny a hobliny, jejichž velkoobchodní vý-
kupní cena se aktuálně pohybuje cca od 
220 do 250 Kč/prm. Asi 25 % pak tvoří 
bílá a hnědá štěpka (v cenách 340–360 
Kč/prm respektive 260–280 Kč/prm) 
a zbylých 5 % drcená i nedrcená kůra. 
U kůry je aktuální cena odvislá od kvality 

Prvotní a dodnes klíčový sortiment firmy GM AGROMARKET 
tvoří piliny,…

…které jsou nejen osvědčeným a obnovitelným zdrojem ener-
gie, ale také výrazně zlepšují tepelně izolační vlastnosti cihel

Mezi největší odběratele firmy patří spolu s cihlářským průmyslem také výrobci 
dřevěných briket a pelet
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kulatiny dané místem těžby, kdy z oblastí 
postižených kůrovcovou kalamitou činí 
80–150 Kč/prm, zatímco kůra z tzv. 
čerstvé hmoty se prodává v rozmezí 
250–270 Kč/prm. Piliny firma nakupuje 
a následně prodává nejen již zmíněným 
výrobcům cihel, lisovaných paliv a vel-
koplošných materiálů, ale také výrob-
cům cementotřískových desek. Suché 
hobliny dodává velkochovatelům kuřat 
nebo koní, kde slouží jako podestýlka. 
Vytříděné a jinak nepoužitelné piliny 
a hnědou štěpku nadále směruje jako 
palivo do elektráren a tepláren. Kůra je 
prodávána větším zahradnickým firmám 
nebo jejich dodavatelům. Při rozvozu 
těchto produktů společnost spolupra-
cuje se třemi spedičními firmami, které 
pro ni každý týden vypravují 10 kamiónů. 

A to na základě její vlastní a léty propra-
cované logistiky, v rámci níž kromě zá-
sobování odběratelů pilinami a dalšími 
sypkými materiály zajišťuje pro mnohé 
i distribuci jejich výrobků. 
„Do dubna 2015 jsme, co se výrobků 
týče, zajišťovali logistiku také pro zmí-
něný cihlářský průmysl. Spolu s další-
mi výrobky a materiály tak firmou ročně 
‚projelo‘ kolem 6–7 tis. kamiónů. Dnes 
je tento počet menší, ale všechny kamió-
ny jsou námi stále řízeny v podstatě 24 
hodin denně a patřičně vytěžovány tak, 
aby ekonomika dopravy byla co nejefek-
tivnější. Díky tomu jsme po celou dobu 
našeho fungování nikdy neměli finanč-
ní problémy,“ informuje nás Ing. Gába 
s dovětkem, že každý kamión vyráží na 
cestu v pondělí, kdy co nejblíže své firmě 

něco naloží, a vrací se v pátek, přičemž 
je téměř celou cestu plně naložen. Takto 
probíhající spolupráce s dopravci, kteří 
se od jejího počátku nezměnili, funguje 
podle něj k oboustranné spokojenosti 
už více jak 20 let. Navzdory občasným 
zpožděným platbám od odběratelů se 
firma po celou dobu své existence snaží 
být maximálně korektní nejen k posky-
tovatelům služeb, ale i k dodavatelům. 
Proto nikdy neměla a ani dnes nemá 
nouzi o zákazníky, ačkoliv se už léta 
brání, podle Ing. Gáby cíleně, jakékoliv 
reklamě, s výjimkou internetových strá-
nek s velmi stručným popisem činnosti 
a nezbytnými kontakty. 
„V prvních několika letech jsme pro 
propagaci naší činnosti využívali mobilní 
reklamu na návěsech kamiónů. Poté, co 
se na nás stále více začali na straně do-
davatelů obracet i drobní dřevozpraco-
vatelé a potažmo maloodběratelé včetně 
zahrádkářů, jsme ji odstranili, neboť ta-
kové zákazníky neumíme obsloužit. Pro 
naše zaměření na velké přepravované 
objemy potřebujeme takové pilařské 
provozy, které disponují zásobníky, pod 
které je možné podjet, a nebo speciál-
ními nakladači typu Volvo s výklopnou 
výškou 475 cm, aby dosáhly přes návě-
sové bočnice s výškou horní hrany 405 
cm. U takovýchto pil pak už sázíme na 
to, že nás za tu dobu, co jsme na trhu, 
znají,“ konstatoval Ing. Gába a v závěru 
našeho rozhovoru se nám ještě pochlu-
bil několika velmi zajímavými čísly. Za ob-
dobí 1993–2016 firma jen na sypkých 
materiálech (piliny, štěpky, hobliny, kůra) 
vytvořila čistý obrat 916 mil. Kč. S pomo-
cí svých speditérů přepravila 1 825 593 
prm (420 tis. tun) dřevní suroviny a v rám-
ci vytížení kamiónů ještě 1 728 205 tun 
cihel.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: GM AGROMARKET, spol. s r.o.
Místo: Valtice (Břeclav)
Rok založení: 1991
Počet zaměstnanců: 5
Obrat: 50–60 mil. Kč
Web: www.gm-agromarket.cz

Valtice 
●

Obslužitelnými zákazníky jsou provozy přizpůsobené pro naložení návěsů s horní 
hranou bočnic ve výšce 405 cm

Na dobrou zpeněžitelnost „odpadních“ produktů dnes reagují i menší pilařské pro-
vozy jejich pečlivým tříděním
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Rizika v dřevařském průmyslu a jejich řízení

Zpracování dřeva je obecně považováno za rizikovou činnost. 
V závislosti na tom, kterou fází zpracování dřeva se zabýváme, 
se rozsah i míra rizik významně mění. Zatímco u těžby dřeva se 
významně projevují především rizika přírodního charakteru, rizika 
poškození těžební techniky či pracovního úrazu, v dalších fázích 
klesá míra přírodních rizik a naopak stoupá riziko požáru a rizika 
technického charakteru, například strojní škody.

Pokud bychom se měli zabývat všemi 
typy rizik, vydalo by to možná na ma-
lou knihu, zaměřme se proto na riziko, 
které je pro dřevařský a nábytkářský 
průmysl nejtypičtější, a tím je riziko po-
žáru. Právě toto riziko významně roste 
s úrovní zpracování dřeva. 
U hrubého zpracování dřeva na pilách je 
zpracováváno dřevo čerstvé s vysokým 
poměrem vlhkosti. Vlhkost ale může pa-
radoxně u starých nánosů vést k fermen-
taci pilin, která je doprovázená produkcí 
tepla, což může vést až k jejich zapále-
ní. Dřevo je pro další zpracování sušeno 
a zbavuje se značné části své vlhkosti. 
V dalších fázích zpracování je dřevo stále 
jemnější, a je proto doprovázeno stále 
sušším a jemnějším prachem. Jinými 
slovy zpracování dřeva a ochrana před 
požárem by se dala popsat jako neustálý 
souboj s prachem. 
Nánosy prachu na elektroinstalaci jsou 
významným pomocníkem při šíření 
požáru a je-li prach zvířen, vytváří se 
vzduchem výbušnou směs. Ve většině 

dřevařských provozů se proto setkává-
me s odsáváním prachu buďto lokálním, 
nebo centrálním. Jedná se o účinnou 
zbraň při souboji s prachem, ovšem 
pouze v případě, že je zde dostatečná 
prevence proti iniciaci výbuchu static-
kou elektřinou, která vzniká prouděním 
vzdušné směsi potrubím a ochraně filtrů 
a zásobníků prachu proti výbuchu.
Co znamená řízení rizik v dřevařském 
a nábytkářském průmyslu? V ideálním 
případě je provoz postaven z nehořla-
vých, požárně odolných konstrukcí, je 
rozdělen do požárních úseků, vybaven 
potřebnými detekcemi a automatickými 
systémy hašení. Dosáhnout rozumné 
úrovně řízení rizik však často nemusí zna-
menat významné investice. Významné 
snížení rizika znamená již to, že:

 V provozu je vyhodnoceno riziko vý-
buchu a tomu odpovídá kvalita elek-
troinstalace a intervaly jejich revizí.

 Prach je pravidelně uklízen, a to i na 
málo přístupných místech. Ovšem 
pozor úklid formou sfoukávání pra-

chu z konstrukcí není nejvhodnějším 
způsobem, neboť tímto způsobem 
vytváříme výbušnou směs.

 Centrální odsávání prachu je vybave-
no funkčním uzemněním.

 Pravidelně jsou odklízeny vlhké piliny.
 Všechna požárně bezpečnostní zaří-
zení jsou přístupná a funkční.

RENOMIA má tým vlastních, zkušených 
rizikových inženýrů, jejichž úkolem je 
nejen riziko popsat a vyhodnotit, ale 
také poradit klientům a partnerům jak 
lze riziko daného provozu efektivně sní-
žit. RENOMIA je pojišťovacím maklé-
řem, chápeme však, že pojištění je sice 
velmi významným, ale pouze jedním 
z mnoha nástrojů řízení rizika v dřevo-
zpracujícím provozu. Proto naši rizikoví 
inženýři průběžně navštěvují provozy 
klientů a snižují jejich rizika.

Ing. Tomáš Tragan, Ph.D., MIFireE (člen Institute 
of Fire Engineers ve Velké Británii)
ředitel oddělení risk managementu

Kontakty:

RENOMIA, a. s.
Holandská 8
639 00 Brno
tel.: +420 222 390 888
e-mail: info@renomia.cz
www.renomia.cz 

RENOMIA, s.r.o.
Panenská 7
811 03 Bratislava
tel.: + 421 907 781 621
e-mail: info@renomia.sk
www.renomia.sk 

Hlavný partner ZSD SR
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Dirk-Uwe Klaas, ředitel Spolkové aso-
ciace německého nábytkářského prů-
myslu, byl s výsledky rovněž spokojen. 
„Kolínský nábytkářský veletrh byl úžas-
ným summitem pro zařizování interiérů. 
Německý nábytkářský průmysl je na-
prosto spokojen s imm cologne. Byl to 
ideální start do roku 2017, jenž bude 
nepochybně vynikajícím rokem pro 
průmysl,“ uvedl Klaas. V podobném 
duchu zhodnotil výsledky veletrhu také 
prezident Německé spolkové asociace 
prodejců nábytku, kuchyní a vybavení 
(BVDM) Hans Strothoff.
Z celkového počtu 104 000 odbor-
ných návštěvníků přišlo kolem 56 000 
z Německa a přibližně 48 000 ze za-
hraničí (což oproti roku 2015 předsta-
vuje nárůst o 4 %). V rámci Evropy byla 
zvýšená návštěvnost zaznamenána ze-
jména ze Španělska (o 25 %), z Ruska 
(o 26 %), Itálie (o 19 %) a z Velké Británie 
(o 13 %). Zvýšil se i počet návštěvníků 
z Holandska a Polska. Vzrostl také po-
čet zámořských odborných návštěvní-
ků, zejména z Číny (o 5 %), Jižní Koreje 
(o 12 %) a Indie (o 5 %). Nárůst byl za-
znamenán i u návštěvníků ze Středního 
východu (o 19 %) s obzvlášť silným 
růstem ze Spojených arabských emirá-
tů. Silná účast zahraničních obchodníků 
zcela jistě podpoří export vystavovatelů.
Na obou veletrzích se podle seznamu 

imm cologne + LivingKitchen 2017: 
Padesát odstínů šedi

Letošní ročník souběžně konaných veletrhů imm cologne a LivingKitchen v Kolíně 
nad Rýnem (16.–22. 1. 2017) zaznamenal rekordní počet návštěvníků. „Dosáhli 
jsme našeho cíle a poprvé v historii prolomili hranici 150 000 návštěvníků (včetně 
široké veřejnosti během víkendu),“ řekl Gerald Böse, prezident a generální ředitel 
Koelnmesse GmbH, viditelně potěšený tímto výsledkem. Zhruba každý druhý odborný 
návštěvník přijel ze zahraničí, takže jejich podíl tvořil téměř 50 %. S vývojem počtu 
vystavovatelů to již tak slavné nebylo, a to i přesto, že všechny haly byly zaplněny 
do posledního místa. Domácích firem ubylo, o to víc jich přijelo z Číny.

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

V kategorii úložného nábytku, a to jak dřevěného tak i foliovaného, výrazně dominuje 
trend tmavě šedé nebo naopak bílé barvy v kombinaci se dřevem resp. dřevěným 
dekorem (CS Schmal, Venjakob)
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vystavovatelů prezentovalo cca 1300 
firem z 50 zemí (z toho na LivingKitchen 
200 firem z 21 zemí). Je to zhruba stej-
ný počet jako předloni, kdy se na imm 
cologne/LivingKitchen 2015 představi-
lo 1298 vystavovatelů z 50 zemí (z toho 
na LivingKitchen 215 firem z 22 zemí). 
Vedle toho, že se mírně změnil poměr 
vystavovatelů na obou veletrzích ve pro-
spěch imm cologne, se poněkud výraz-
něji změnil celkový poměr domácích 
a zahraničních firem. Zatímco v roce 
2015 tvořili němečtí účastníci 35 % 
všech vystavovatelů (452), letos to bylo 
31 % (403). Prostor po necelých pěti de-
sítkách chybějících německých vystavo-
vatelů zaplnily zahraniční firmy. Zejména 
z Číny, kterých oproti roku 2015 přibylo 
61 (nárůst o 145 %) a z Itálie 27 (+27 %). 
Čína se tak z hlediska počtu zahranič-
ních účastníků se svými 103 vystavo-
vateli zařadila na 2. pozici hned za Itálii 
(128). Obě země tvořily společně více 
než čtvrtinu zahraničních vystavovatelů. 
Významný procentuální nárůst jsme za-
znamenali také u vystavovatelů z Indie 
(+209 %), Ukrajiny (+300 %), Ruska 
(+700 %) a Kanady (+800 %).
Českou republiku letos v Kolíně nad 
Rýnem reprezentovalo 5 firem: Brokis, 
Dřevotvar, SkLO studio, Todus a TON. 
Slovensko tentokrát na imm cologne 
neměla žádného přímého vystavovatele.

Novinky a trendy

I když na první pohled se zdálo, že od 
loňského ročníku se nic významného 
nezměnilo a že většina trendů přetrvává 
anebo se mění jen velmi pozvolna, při 
detailnějším pohledu bylo možné zazna-
menat řadu zajímavých detailů a novinek. 
Ostatně na některé z nich upozorňovali 
pořadatelé veletrhů již ve svých předběž-
ných tiskových zprávách.
Z interiérů se již delší čas vytrácí jasný 
řád v podobě stylové a materiálové jed-
notnosti. Důležitou roli hraje mix. Kůže 
je umístěna vedle plastu, úsporný strohý 
design vedle nostalgických klasických 
věcí. Vše je doplněno zdobnými deko-
račními předměty a doplňky spadajícími 
často do kategorie kýče.
V barvách jednoznačně dominuje šedá 
v celé škále odstínů od téměř černé až 
po světle šedou (často imitující přírodní 
kámen) – a to ve všech obytných zónách 
včetně kuchyně. Vedle ní ale hraje důle-
žitou roli i bílá. Tyto studené tóny jsou 
však často oživovány barevnými nebo 
dřevěnými prvky. Vedle tohoto „velké-
ho šedého tématu“ jsou letos populární 
i různé červené a zelené variace. I když  

Země 2015 2017
Srovnání 
[počet]

Srovnání 
[%]

Německo 452 403 -49 -10,84

Itálie 101 128 27 26,73

Nizozemsko 61 51 -10 -16,39

Dánsko 59 64 5 8,47

Belgie 42 34 -8 -19,05

Švýcarsko 35 33 -2 -5,71

Rakousko 27 24 -3 -11,11

Španělsko 23 26 3 13,04

Portugalsko 19 15 -4 -21,05

Francie 18 19 1 5,56

Polsko 45 29 -16 -35,56

Rumunsko 31 18 -13 -41,94

Bulharsko 24 20 -4 -16,67

Bosna a Hercegovina 13 14 1 7,69

Ukrajina 5 20 15 300,00

Česká republika 4 5 1 25,00

Rusko 2 16 14 700,00

Slovensko 1 0 -1 -100,00

Čína 42 103 61 145,24

Indonésie 29 29 0 0,00

Hong Kong 28 28 0 0,00

Turecko 20 31 11 55,00

Taiwan 21 13 -8 -38,10

Vietnam 13 7 -6 -46,15

Indie 11 34 23 209,09

USA 0 8 8 800,00

Tabulka: Vývoj účasti vybraných zemí za poslední dva roky. Počty vystavovatelů jsou 
převzaty ze seznamů vystavovatelů 2015 a 2017

„Udělejte si život trochu zelený,“ vyzývá současný životní styl, který lze charakteri-
zovat jako život s high-tech a s přírodou (Tvilum)
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obě barvy byly již před veletrhem hodně 
vyzdvihovány, nedá se říci, že by ty os-
tatní nějak výrazně převyšovaly. K vidění 

byly i různé odstíny dalších pastelových 
barev v celém spektru barevné škály.
Co se týká dřeva jakožto asi nejrozšíře-

nějšího přírodního materiálu, podobně 
jako loni, tak i letos jednoznačně domi-
noval dub ve všech jeho podobách: čistý 
i sukatý, ale hlavně v přírodním provede-
ní příp. mořený do světlých medových 
tónů. Tento trend přetrvává u všech typů 
materiálů: masiv, dýha i fólie. Zhruba na 
stejné pozici jako loni se drží obliba 
strukturovaných povrchů, a to jak v po-
době hrubého drásání, tak strukturálního 
frézování. Vedle toho si své stálé „místo 
na výsluní“ drží standardní drásané (kar-
táčované) povrchy. Naopak svůj zenit má 
již zřejmě za sebou struktura napodobu-
jící příčné řezání na katru.
Hluboce strukturované povrchy jsou ob-
líbené i na plošných materiálech dokon-
čených fóliemi imitujícími přírodní dřevo.
Moderní útulnost v obytném prostředí 
vede k oživení tapet, koberců a textilií 
z přírodních materiálů – zejména ovčí 
vlny. Kombinací těchto doplňků se z dří-
ve strohých a „chladných“ minimalistic-
kých interiérů stává mnohem přátelštější 
„prostor pro život“.
Různé kombinace se ale prolínají celým 
současným životním stylem, který lze 
charakterizovat jako život s high-tech 
a s přírodou. Obrazně řečeno: život ve 
srubu, přesto s chytrým telefonem, po-
tažmo „chytrou domácností“. Ale na roz-
díl od 90. let už to není jen uzavírání se 
ve svém království ve smyslu „můj dům, 
můj hrad“. Současný životní styl má mno-
hem více sociální podtext. Chceme trávit 
více času s přáteli a s rodinou a těšíme 
se z dobrých věcí v životě. Tento styl je 
označován jako „hygge“. Slovo pochází 
z dánštiny a vyjadřuje pohodu, pohod-
lí, dobrou náladu. Hitem v tomto směru 
je nábytek ve skandinávském stylu ve 
světlých, přátelských pastelových bar-
vách a přírodních zelených odstínech. 
Malé, přírodní, nenáročné a přesto neob-
vyklé krásné věci, které umožňují vytvořit 
útulné prostředí z každého interiéru.

Přírodní zelená je jednou z letošních trendových barev (Ginger 
& Jagger)

Loňská růžová letos plynule přechází v červenou (COR)

Mezi dřevinami kraluje dub ve všech možných podobách: čistý i sukatý, hladký, 
drásaný i hluboce strukturovaný (Venjakob, Voglauer)

I bydlení v kontejneru vyžaduje nějaký řád a kulturu. Malé byty představují velkou 
výzvu pro designéry (Germania)
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Retro-styl poloviny století

Stále více je v módě retro nábytek ve 
stylu poloviny minulého století. Tehdejší 
styl představoval víru v pokrok, prospe-
ritu a domov vymezený tradičními rodin-
nými strukturami. Jeho hlavními rysy byla 
tmavá vzácná dřeva a kůže v moderních 
redukovaných tvarech doplněné prvním 
plastovým nábytkem v jasných veselých 
barvách. Tento styl vychází z velké části 
z prostředí moderního dánského designu.
Na tento trend reagují jak tradiční, tak 
i noví výrobci, kteří oživují nejen z mi-
nulosti známé ikony, ale i zapomenuté 
nebo nikdy nerealizované návrhy.

Bydlení (nejen) pro „singles“

Velmi populární jsou malé kusy nábytku, 
jako např. odkládací stolky, malé poli-
ce a regály, stoličky, proutěný nábytek, 
malá „koktejlová“ křesla. Souvisí to se 

současným a stále sílícím trendem indivi-
duálního zařizování malých bytů. Náklady 
na bydlení ve městech rostou a prostor je 
čím dál vzácnější. Vývoj nábytku pro tyto 
účely se v současné době zdá být pro 
designéry zajímavější, než navrhování 
luxusních kusů. 
Avšak nejen malé městské byty skýtají 
zajímavý tržní potenciál pro „úsporný“ ná-
bytek. Vznik „nového“ segmentu v této 
kategorii bydlení vyvolala loňská uprch-
lická krize v podobě kontejnerových 
bytových buněk. Jeden z vystavovatelů 
v reakci na tento novodobý fenomén 
představil ukázku tzv. kontejnerového 
studentského pokoje na ploše 12 m2 
v reálném kontejneru.

V exteriéru nebo v interiéru: 
obě varianty jsou možné

Nábytek pro venkovní použití se stává 
více a více flexibilní a dekorativní. Časy 

„uniformních“ plastových židlí pro balkony 
a zahradní terasy jsou dávno pryč. Vývoj 
nových materiálů přináší stále více desig-
nu a dekorativních prvků do venkovního 
prostoru a nabízí další možnosti jejich vy-
užití pro venkovní nábytek. Podobu sou-
časného outdoorového nábytku, který je 
však stejně dobře použitelný i v interiéru, 
tak ovlivňují např. moderní, povětrnost-
ním vlivům odolné materiály zpracované 
resp. aplikované formou původních ven-
kovských proutěných výpletů. Komfort 
zajišťuje povětrnostním vlivům odolné 
volné čalounění a polštáře.

Levitující nábytek

Nábytek vznášející se několik desítek 
centimetrů nad podlahou působí od-
lehčeně. Dosud jsme toto řešení vídali 
především u postelí, u nichž designéři 
dojmu levitace docilují jednoduchým 
způsobem: Podnož či sokl zepředu a ze 

Levitace láká i výrobce kuchyní. Tajemství vznášejících se robustních kuchyňských ostrůvků spočívá v hluboce podsazeném 
soklu (Zeyko)

Kuchyně tvoří komunikační centrum domova. Jsou navrhovány jako společenský prostor pro společné vaření a společnou 
konzumaci (Nobilia)
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stran zasunou hlouběji pod lůžko tak, 
aby až do určitého úhlu, odpovídajícího 
výšce očí a vzdálenosti od postele, nebyl 
vidět. Tento „trik“ se zalíbil i některým 
výrobcům kuchyní. Nadzvednutím od-
lehčili např. mohutné rozměrné ostrův-
ky, jejichž robustnost navíc často opticky 
zvyšuje i použitá moderní tmavě šedá 
barva, nezřídka kombinovaná s povrcho-
vým strukturovaným dezénem napodo-
bujícím přírodní kámen. Dojem levitace 
ještě umocňuje podsvícení objektu. Má 
to ale i svůj praktický význam z hlediska 
ergonomie a hygieny: snadnější přístup 
k pracovní ploše a úklid podlahy.

Některé trendy v kuchyních

Silný sociální podtext, který jsme již 
zmínili v odstavci „Novinky a trendy“, se 
promítá zejména do oblasti kuchyní. Ty 
jsou navrhovány jako velký, společen-
ský „gastroprostor“ pro společné vaření 
a společnou konzumaci. Kuchyň je opět 
vnímána jako srdce a hlavní komunikační 
centrum domova.
Pracovní deska kuchyňského ostrůvku 
slouží nejen k přípravě surovin a díky 
zabudované varné desce i k vaření, ale 
zpravidla na ni přímo navazuje i jídelní či 
barová deska, doplňující nebo nahrazují-
cí samostatný jídelní stůl – anebo samot-
ná pracovní deska slouží zároveň jako 
jídelní, čímž plní funkci 3 v 1. Zde je ale 
nutné zohlednit ergonomické požadav-
ky na výšku desky, což někteří výrobci 
řeší např. zabudováním motorických 
pohonů pro snadné a rychlé nastavení 
výšky stolu. 
Díky rozšiřujícímu se používání spodního 
odtahu, zabudovaného přímo ve varné 
desce nebo v její bezprostřední blízkos-
ti, místo samostatné horní digestoře je 

Netypické uspořádání ostrůvku do „Y“ umožňuje jiné dispoziční řešení kuchyně 
(Ballerina Küchen)

Přírodní ořech a antracit (samozřejmě matný s „nešpinivou“ úpravou) představuje 
kombinaci, která kuchyni dodává eleganci a noblesu. Jídelní stůl připojený k ostrůvku 
šetří prostor v místnosti (TEAM 7)

Ke stolování může sloužit i samotný kuchyňský ostrůvek s přesazenou deskou. Výškovou nastavitelnost pro práci a pro stolování 
v rozsahu 74–114 cm umožňuje zabudovaný elektrický pohon (TEAM 7)
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možné ostrůvek umístit kamkoli a později 
dispoziční řešení kuchyně změnit podle 
potřeby.
Moderní digestoře umí ale víc, než jen 
odsávat podle ručně nastaveného výko-
nu. S novým plně automatickým řízením 
výkonu zcela odpadá manuální regula-
ce. Zabudovaný senzor, měřící inten-
zitu páry, zajišťuje, že odsávací modul 
je vždy nastaven na optimální hodnotu 
svého výkonu.
Důležitou roli v kuchyni hraje ergonomie. 
K nejméně komfortním z tohoto hlediska 
patří spodní zásuvky a úložné prostory, 
k nimž se musíme shýbat. Proto např. 
někteří výrobci myček nádobí přišli 
s komfortním řešením, kdy spodní zá-
suvku můžeme po vysunutí zvednout do 
výškové úrovně horní zásuvky. Alespoň 
při jejím vyklízení se tak nemusíme shý-
bat ke každému kusu nádobí.
Zajímavou novinkou v kuchyních je tzv. 
skrytá indukce. Jde o varné indukční 
jednotky, umístěné pod deskou stolu, 
ať už pracovního nebo jídelního. Plocha 
tak zůstává celistvá, opticky ani fyzicky 
ji nenarušuje varná deska, což rozšiřuje 
její využitelnost a především zlepšuje její 
udržitelnost v čistotě.
Další novinkou, kterou nebylo možné 
přehlédnout, je přenosný miniprojektor 
s vestavěným „chytrým telefonem“, na-
hrazující tablet v kuchyni. Projektor pro-
mítá na přilehlou plochu (vodorovnou 
nebo svislou) interaktivní obraz, jenž se 
chová podobně jako displej tabletu, tedy 
reaguje na dotyk, takže ho můžeme ovlá-
dat prsty. Jednotlivé funkce aktivujeme 
dotykem, můžeme mezi stránkami listo-
vat zprava doleva a naopak, posouvat je 
nahoru a dolů, pro získání většího detailu 
obraz zvětšovat nebo naopak zmenšovat 
atd. Na rozdíl od tabletu se však v tom-

to případě nemusíme bát „listovat“ i se 
zamaštěnýma nebo mokrýma rukama, 
zvláště když si obraz promítáme na pra-
covní kuchyňskou desku.
Obě zmíněné novinky, tedy skrytou in-
dukci i miniprojektor, představíme de-
tailněji v samostatných článcích.

Jako alternativa komplikovaného řešení odsávání nad ostrův-
kem jsou stále více využívány digestoře se spodním odtahem, 
a to jak zabudované přímo do varné desky, tak samostatně 
v její bezprostřední blízkosti (Bosch)

„Inteligentní“ digestoře s vestavěným senzorem automaticky 
upraví výkon odsávání podle intenzity páry (Bosch)

Vaření přímo na pracovní desce umožňují pod deskou skrytě uložené varné indukční 
jednotky (Nolte)

Tablet v kuchyni nahradí speciální mini-
projektor (Nolte)

Další obrazové postřehy 
z imm cologne 2017 najdete 
v pdf verzi článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY
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Celkový dojem

Před 50 lety, 14. ledna 1967 začala éra 
Hippies – květinových dětí. Jednalo se 
o revoltu mladých lidí z převážně dobře 
situovaných rodin proti konvenčnímu 
životnímu stylu. Mládež utíkala před ro-
dičovskou posedlostí blahobytem, před 
povinnostmi a vzděláváním. Mladí chtěli 
svobodu, přátelství, všeobjímající lásku 
a sex, mír a volné užívání drog. Byli fas-
cinováni východními filosofiemi. I když 
hnutí bez hlubších idejí za několik málo 
let zaniklo, Hippies celosvětově zane-
chali jasnou stopu v muzice, rockových 
festivalech, ale i v bydlení. Neboť pro 
ně, pro lásku a sex, bylo vytvořeno první 
vodní lůžko. Letos, na IMM v Kolíně nad 
Rýnem, se zdá, že se revolta opakuje 
a to v odmítání diktátu trendů, které do-
poručují „méně je více“. V expozicích jen 
mála firem byl prezentován minimalismus 
a stylová čistota = purismus. 

Kýč se stal uznávanou zdobností

Interiéry jsou přeplňovány zejména 
doplňkovými drobnými věcmi, což vše 

je označováno za „zabydlenost“. Nová 
zdobnost, které se říká útulnost, umož-
ňuje dekorovat byt vším, co se obyvateli 
líbí, po čem touží, i kdyby to byli sádroví 
trpaslíci v květináči. Opět je fascinace 
orientem, ručními pracemi, přírodními 
materiály a tvary a vzory z přírody pře-
vzatými. I velmi tradiční výrobci, jako 
je německá firma Schramm, předsta-
vil křesla s odnímatelným čalouněním 
a ručně pletenou nosnou kostrou. 

Útulné pohodlí

Součástí probíhající revolty je požada-
vek na maximální pohodlí a neformální 
polehávání místo sezení. Výrobci rea-
gují zvětšenými rozměry, individuálním 
polohováním, komfortními čalounickými 
materiály. Pohovky doplnily hromady pol-
štářů různých tvarů, velikostí, druhů pota-
hových materiálů, jednobarevných nebo 
se vzory navrženými předními designéry. 
V nabídce německé firmy HIMOLLA jsou 
nově křesla a pohovky s prodlouženou 
hloubkou sedací plochy. Jde o snahu 
ušetřit zákazníkovi náklady na systé-
my, které u ostatních křesel a poho-

vek umožňují zvětšování hloubky sedu 
posunováním sedadla nebo opěradla, 
mechanicky či elektricky. HIMOLLA 
patentovaný elektrický akumulátor pro 
polohování křesel a pohovek, o kterém 
jsme vloni informovali, úspěšně využívá 
na dalším novém čalouněném nábytku, 
volně umístěném v obytném prostoru. Je 
to velmi šikovné – žádné vodiče se ne-
válí po zemi, křeslo, šézlong či pohovku 
lze bez ohledu na elektrickou zásuvku 
umístit v místnosti kdekoliv.

Materiály, tvary, barevnost, 
vzorování

Na potahy se, kromě usní a tkanin z kva-
litní vlny, stále více uplatňují luxusní vlaso-

Trendy nejen čalounění 
na imm cologne 2017

Útulnost, zabydlenost a zdobnost (i tím, co včera 
bylo kýčem) – svoboda – konec minimalismu 
a purismu? – inspirace přírodou a etnickými 
vlivy – ruční práce – nové způsoby zpracování, 
nové nápady a technologie.

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

Foto: archiv autorky

Taburety, koberce a ostatní doplňky 
nezapřou inspiraci kubismem. LEOLUX

Elektricky polohovatelná jednotlivá mís-
ta pohovek – zdroj elektrického proudu 
akumulátor
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vé textilie, tedy nízké osnovní i útkové ply-
še a Alcantara. Velice zajímavé, pískov-
covými skalními útvary inspirované, bylo 
dílo průkopníka biomorfické estetiky, 
produktového londýnského designéra 
Ross Lovegrove, vystavené v jednom 
z bulvárů výstaviště. Z dálky vypadalo 
„dřevěně“, až zblízka znalci poznali, že 
pruhy v barvách zlatavých až hnědavých 
pískovců jsou z Alcantary. Umělec uvádí, 
že nápad na takovou realizaci dostal při 
zhlédnutí barevnice materiálu Alcantara, 
kvalitní náhrady živočišných produktů, se 
kterým pro něj bylo potěšení pracovat. 
Jeho přáním je, aby návštěvníci shlédli 
současné sochařství vytvořené digitálním 
procesem a potěšili se vysoce inteligent-
ním materiálem. 
Současně stále vládnoucí odstíny šedé 
a hnědé barvy, i když již někde přecháze-
jí do zelených a modrých temných tónů 
doplněných pastelovými i výraznějšími 
barvami, byly zřejmě kubistickou inspi-
rací designéra Edward van Vliet, firma 
LEOLUX. Na pozadí bílého závěsu 
s pestrou „zahradou“ plnou květů a ptá-
ků z tvorby Olafa Hájka (1965), umělec-
kého ilustrátora českého původu žijícího 
v Berlíně, vynikaly krystalické tvary sví-
tidel, čalouněných taburetů a „buněč-
ného“ vzorování na kobercích, plédech 
a polštářích. Olaf Hájek čerpá inspiraci 
z práce Fridy Kahlo, Boticelli a z kubán-
ských reklamních plakátů 60. let. 

Nové nápady a technologie

Švýcarský designér Alfredo Häberli 
našel na bleším trhu koženého slona, 
který je prostorově složen z plochého 

kusu usně a získal tak trojrozměrný tvar. 
Slon se stal inspirací pro návrh kožené-
ho křesla z jednoho kusu umně střižené 
a zajímavě výborně sešité býčí kůže pro 
firmu de Sede. Systém provedení je 
chráněn patentem.
Dalším zajímavým nápadem je u firmy 
Rummel Matratzen rozpojitelné spo-
jování zdrhovadlem (zipem) pěnových 
dílců matracového jádra. Důvodem je 
možnost individuálního výběru tuhosti 
jednotlivých částí matrace. Ve výrobě 
čalounění včetně matrací se sice zdr-
hovadla používají již dlouhou řadu let, 
ale vždy jen v oblasti potahů. Proto spo-
jování měkkých polyuretanových pěn 
vlepeným rozpojitelným zdrhovadlem 
je překvapivé. (Pozn.: první skutečné 
zdrhovadlo bylo vynalezeno v roce 
1913 – patentováno 1917 – Švédem  
Gideonem Sundbackem, který emig-
roval do Kanady. Svůj název „zipper“ 
získalo zdrhovadlo podle svého zvuku 
při zavírání až v roce 1923). 

Další nápad je zdobné uzavírání pota-
hů křesel a židlí, který měl LEOLUX již 
vloni, ale nám se tehdy nedařilo zjistit, 
jak to celé vzniklo. Postup je zvláštní: 
uzavření je pomocí všitého OKE prvku 
(místo zdrhovadla). A aby to bylo zdob-
né, tak se ručně propojují strojové švy 
ručním proplétáním. Je to úsměvně pře-
kvapivé napodobit zdobné strojové šití, 
které samo napodobuje náročné umné 
rukodělné vyšívání, takto kombinovaným 
strojově ručním způsobem.

Obrazovou přílohu s novinkami 
čalounění na imm cologne 2017 

najdete v pdf verzi článku 
na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY

Rozpojitelné spojení zdrhovadly dílců matracového jádra z měkké polyuretanové 
pěny

Uzavření potahu OKE prvkem a zdobné 
ruční propojení strojových švů pro zvý-
šení zdobnosti

Křeslo z bůvolí usně, design Alfredo Häberli, výrobce de Sede
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Souboru veletrhů, provázeného společ-
nými tématy „Komfort bydlení a komfort 
vytápění“, se podle hlavního manažera 
veletrhu DŘEVOSTAVBY Víta Nohejla 
z pořádající společnosti Terinvest zú-
častnilo celkem 364 vystavovatelů, což 
je o 8 více než v loňském 11. ročníku 
(356). O toto mírné navýšení se přede-
vším postaraly mezi veřejností stále ob-
líbenější dřevostavby respektive s nimi 

spojený veletrh, pro který se letos roz-
hodlo 190 subjektů z řad projekčních 
ateliérů, výrobců roubených, srubových 
a montovaných domů, stavebně truhlář-
ských výrobků, dodavatelů technologií 
a mate riálů, odborných médií a dalších. 
Nemalou měrou k němu přispělo také 
140 vystavovatelů zúčastněných na vý-
stavě MODERNÍ VYTÁPĚNÍ, prezentují-
cích se samostatně v montovaném pavi-
lónu před středovou halou Průmyslového 
paláce, kde mezi nejrůznějšími novin-
kami z oblasti topenářských technologií 
byly k vidění např. pyrolytické kotle Rojek 
PK Bio pro ruční přikládání, určené ke 
spalování palivového dříví a splňující 

požadavky Ekodesignu (možnost žádat 
o kotlíkové dotace).

Nikoliv do počtu, ale jako 
širší nabídka Dřevostaveb

V neposlední řadě pak nelze opomenout 
34 vystavovatelů (především živnostní-
ků a několika firem), kteří pro svoji pre-
zentaci využili 2. ročník výstavy UMĚNÍ 
DŘEVA, jejímž cílem bylo představit tento 
přírodní materiál v uměleckém, designo-
vém, historickém i mytologickém pojetí. 
K vidění zde byly vedle nejrůznějších 
uměleckých děl, jako jsou např. sochy, 
obrazy či šperky, také dřevěné loutky, 
hračky, interaktivní pomůcky, tradič-
ní i netradiční hudební nástroje a také 
nábytek. V případě nábytku vyrobený 
nejen z hrubě opracovaného masivu, 
větví nebo samorostů, ale také z exotic-
kého teaku (zahradní nábytek FaKOPA) 
nebo recyklovaných nevratných palet, na 
kterých je k nám dováženo nejrůznější 
zboží např. z Japonka. Tyto palety, zho-
tovené z řady exotických dřevin, jsou vy-
kupovány pražskou společností Ateliér 
Paletky, která z nich od roku 2014 vyrábí 
nábytek a doplňky pro vybavení různých 
typů interiérů. Tato výstava zaplnila stejně 
jako loni celé první patro pravého křídla 
Průmyslového paláce a několik expo-
zic se pak nacházelo i v přízemí mezi 
stánky vystavovatelů hlavního veletrhu 
DŘEVOSTAVBY. A to i přes menší počet 
účastníků (34, loni 48), ale díky naopak 
větším expozicím. Větší oproti loňsku 

DŘEVOSTAVBY 2017 ukázaly na blízkou 
budoucnost vícepodlažních domů v ČR

Na výstavišti v Praze – Holešovicích se počátkem února (2.–5. 2. 2017) usku-
tečnil 12. ročník mezinárodního veletrhu DŘEVOSTAVBY společně se souběžně 
pořádanými výstavami MODERNÍ VYTÁPĚNÍ a UMĚNÍ DŘEVA, která již podruhé 
v řadě tvořila doprovodnou akci hlavního veletrhu DŘEVOSTAVBY. Celkem 364 
vystavovatelů a zejména pak téměř 28 tis. návštěvníků je tak jasným potvrze-
ním vzrůstající obliby dřevostaveb mezi českou veřejností, jejichž podíl na trhu 

rodinných domů se meziročně stále zvyšuje, a který se loni pohyboval nad hranicí 13 %. Do roku 
2030 by se podle odhadů Asociace dodavatelů montovaných domů mohl přiblížit bezmála k 20 %, 
přičemž kromě dnes převládajících bungalovů a jednopatrových domů bude přibývat, jak veletrh 
naznačil, také vícepodlažních staveb, jak obytných, tak i komerčních.

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

Městu budoucnosti dominovala čtyřpodlažní dřevostavba, v přízemí s kavárnou…
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byl také zájem návštěvníků, zaměřený 
kromě již zmíněného nábytku předev-
ším na exteriérové dřevořezby vytvořené 
motorovou pilou. A to např. z produkce 
Ing. Josefa Heřmanského z Nymburku, 
Libora Belfína z Klatov či Pavla Heráka 
z Orlové – Lutyně, jejichž některé za-
hradní skulptury, nezřídka sloužící i jako 
ozdobné obaly květináčů, si návštěvníci 
již první den výstavy zarezervovali a po 
jejím skončení odvezli.

Už nejde jen o sen, 
ale reálnou skutečnost

Na hlavním veletrhu DŘEVOSTAVBY se 
návštěvníkům (27 600) dostalo spolu 
s odbornými informacemi ze všech ob-
lastí dřevěného stavění také příležitosti 
projít se ve středové hale tzv. Městem 
budoucnosti. Městem, kde budou stát 
domy s dřevěnou konstrukcí, které 
se díky tomu nebude v létě přehřívat 
a v zimě bude spotřebovávat minimum 
energie, kde bude méně hluku díky 
elektromobilům, dostatek kultivované 
zeleně a kde bude radost posedět na 
ulici díky dobře zpracovanému urbanis-

tickému řešení. O tuto dnes již reálnou 
představu se návštěvníkům spolu s 27 
partnery postaralo pražské architek-
tonické a realizační studio PRODESI/
DOMESI, které počínaje letošním rokem 
rozšiřuje záběr činnosti o vícepodlažní 
objekty s cílem dát dřevostavbám u nás 
nový impulz. Tento svůj záměr zde pre-
zentovalo již zmíněným Městem budouc-
nosti, jemuž dominovala čtyřpodlažní 
dřevostavba v měřítku 1:1, zhotovená 
jako těžký dřevěný skelet z BSH prvků 
v kombinaci s ocelovými styčníkovými 
deskami a CLT panely stavebního sys-
tému Novatop. V každém podlaží toho-
to 12 m vysokého objektu byla k vidění 
(na ploše 40 m2) kompletně zařízená 
zóna charakterizující podle jednatele 
Ing. arch. Pavla Horáka čtyři základní 
symboly současného života. „Přátele 
a zábavu symbolizuje otevřená přízemní 
zóna s kavárnou. První patro zosobňuje 
práci a představuje moderní kancelář, 
druhé patro zrcadlí naši soukromou zónu 
v podobě bytu. Poslední třetí patro je vě-
nované odpočinku formou hotelového 
pokoje,“ představil nám novou firemní 
vizi Ing. arch. Pavel Horák před vstupem 

do objektu s tím, že skutečnou dřevěnou 
dvanáctimetrovou stavbu tohoto typu za-
tím v ČR nenajdeme. 
Tématu vícepodlažních obytných či ko-
merčních dřevostaveb byl v zahajovací den 
veletrhu věnován i celodenní doprovodný 
program. V jeho úvodu zazněla přednáš-
ka obchodního ředitele RD Rýmařov Ing. 
Jiřího Pohloudka, zaměřená na součas-
nou legislativu povolující max. čtyřpod-
lažní stavby a prezentaci realizovaných 3 
a 4podlažních bytových domů v polské 
Lodži a vídeň ské Seefeldergasse. Poté 
bylo možné se seznámit se zástup-
ci Architektonické hutě Martin Rajniš 
a společnosti TIMBERDESIGN+. Jde 
o autory unikátní architektonické inter-
vence, inspirované elegantními tvary 
vzducholodí z počátku 20. století, která 
v podobě 42,2 m dlouhé ocelovo-dřevě-
né konstrukce nazvané Gulliver vyrostla 
během loňského roku nad střechami 
Centra současného umění DOX v Praze 
Holešovicích, kde slouží jako nové místo 
pro setkávání sou časného umění a lite-
ratury. Vrcholem tohoto programového 
bloku pak byla 3,5 hodiny trvající meziná-
rodní konference o vícepodlažních budo-

…v 1. a 2. patře s kanceláří a bytem a ve 3. patře s hotelovým pokojem

Objekt byl zhotoven jako těžký dřevěný skelet z BSH prvků v kombinaci s ocelovými styčníkovými deskami…



DM 3/201748

výstavy
vách ze dřeva Grow UP. Za mimořádného 
zájmu publika na ní spolu s již zmíněným 
Ing. arch. Horákem vystoupili také zá-
stupci architektonických studií z Francie, 
Rakouska, Norska a Slovenska, kteří 
představili zajímavé vícepodlažní dře-
vostavby ze svých zemí, na nichž se po-
díleli coby autoři návrhů.

Také ostatní měli co ukázat

Novinkami ve své činnosti nebo vyrábě-
ném sortimentu se na veletrhu pochlu-
bili i další vystavovatelé. Např. poprvé se 
prezentující a.s. MATRIX z Třebešova 
u Rychnova nad Kněžnou zde předsta-
vila originální konstrukci Grid shell (mří-
žová skořepina) z modřínových latí, vy-
tvořenou pro vybudování víceúčelového 
celodřevěného pavilonu v nově budova-
ném přírodním parku ve firemním areálu, 
sloužícímu pro kulturní a společenské 
akce. Lze ji však použít také pro vytvoře-
ní pergoly nebo k zastřešení (zastínění) 
teras, zahradních sezení, venkovních vý-
stavních stánků či vstupních prostor do 
objektů. „Princip této lehké konstrukce 
je založen na použití průběžných latí ve 
dvou směrech spojených v jejich průse-
čících (pomocí šroubů). Finálního tvaru 
se docílí vztyčováním celé konstrukce, 
kdy při ohýbání se čtverce z půdorysné 
ortogonální mřížky mění v kosočtverce 
v prostoru, což umožňuje spolu s pruž-
ností latí tvarování povrchu dvojí křivosti. 
Po vztyčení se provede diagonální ztuže-
ní, zafixování obvodu půdorysu a dotaže-
ní spojů, čímž vznikne tuhá skořepina,“ 
vysvětluje jeden z autorů Ing. arch. Aleš 
Vaněk, M.Eng. z ČVUT Praha.
Stranou pozornosti návštěvníků, a to 
především z řad výrobců drobných za-
hradních dřevostaveb, pak nezůstala 
ani expozice jednoho z dodavatelů kon-
strukčních spojovacích prvků, který kon-
cem loňského roku uvedl na trh novou 
variabilní trámovou botku. Při použití dává 
možnost ukotvení ve sklonu až do 45°, 
přičemž požadovaný úhel si montážník 
sám natvaruje (ohnutím přes ostrou 
hranu). Vyrábí se v šířkách 60–140 mm 
a výškách 100–400 mm, v případě obou 
rozměrů s odstupem 20 mm.

…a CLT panely Novatop, v případě některých stropů v provedení ACOUSTIC opti-
malizujícím akustické vlastnosti prostoru

Značná pozornost odborníků i laiků byla věnována představení „vzducholodi“ Gulliver 
v pražském DOXu se 42,2 m dlouhou ocelovo-dřevěnou konstrukcí o vnějším prů-
měru 9,35 m

Další obrazové postřehy z veletrhu 
DŘEVOSTAVBY 2017 můžete najít 
v příloze tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY
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Souboru veletrhů se zúčastnilo celkem 
290 vystavovatelů (loni 267), z toho 20 
zahraničních z 10 zemí (Česká republika, 
Belgie, Bělorusko, Finsko, Maďarsko, 
Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 
a Slovinsko), kteří dohromady stejně jako 
v loňském ročníku obsadili 12 600 m2 
výstavní plochy. Na její více než polovině 
(6820 m2, loni 6530 m2) se prezento-
valo 162 (loni 147) účastníků veletrhu 
Střechy Praha a doplňujících výstav 
Solar Praha, Řemeslo Praha a Purpo. Na 
5780 m2 (loni 6070 m2) pak své expozi-
ce postavilo 125 (loni 120) vystavovatelů 
na veletrzích For Pasiv a Cesty dřeva, 
jehož cílem nebylo pouze přiblížit lidem 
dřevo jakožto vysoce efektivní materiál 
ze všech úhlů pohledu, ale také podpořit 

v nich lásku ke dřevu a úctu k přírodě, 
s níž jsou člověk a strom od nepaměti 
spojeni. To, že sloučit všechny tyto více 
či méně příbuzné obory v jeden celek 
byl opravdu dobrý tah, potvrdilo pořáda-
jícím společnostem (Střechy Praha s.r.o. 
a ABF a.s.) celkem 21 348 návštěvníků 
(loni 19 705) a kolem stovky novinářů. 
Reálnost překročení dvacetitisícové hra-
nice návštěvnosti avizovali organizátoři již 
první den veletrhu, s ohledem na velký 
počet příchozích a jejich zájem o nabíze-
né produkty a služby vystavovatelů, který 
se opakoval i v dalších dvou veletržních 
dnech, zejména pak v závěrečnou so-
botu.

Střechy, Solar, Řemeslo, 
Purpo nejen s teorií…

Soubor veletrhů zaměřených na střeš-
ní pláště a částečně i fasády, s širokou 
nabídkou střešních materiálů, oken, 
nosných konstrukcí, izolací, fasádních 

systémů, nářadí a vybavení pro profe-
sionály i kutily, byl již tradičně provázen 
zajímavým a především aktuálním dopro-
vodným programem s účastí předních 
specialistů a uznávaných odborníků, 
sestavený z řady konferencí, odborných 
fór a praktických ukázek. Jeho součástí, 
určenou především odborné veřejnosti 
z řad projektantů a realizačních firem, 
byla např. konference Izolace 2017 
s nosným tématem ploché střechy či 
tradiční fórum Dřevěné konstrukce 
střech. To bylo letos zaměřeno, kro-
mě prezentace některých zajímavých 
dřevěných staveb (např. v DM 6/2016 
představené dřevěné pavilony na Expo 
2015 v podání Prof. Ing. Josefa Chybíka, 
CSc. z VUT Brno), zejména na novou po-
žární normu ČSN 73 0810 a její změny 
oproti původní normě v oblasti navrho-
vání dřevěných konstrukcí, dřevostaveb 
a střech. V rámci vlastního navrhování 
dřevěných konstrukcí se pak fórum za-
bývalo aktuálními poznatky v navrhování 

Veletrhy úsporného bydlení, dřevostaveb 
a střech s rekordní účastí i návštěvností

V první polovině února (9.–11. 2. 2017) se na výstavišti v Praze – Letňanech konal 19. ročník veletrhu 
materiálů pro stavbu a renovace střech STŘECHY PRAHA, spolu s veletrhem obnovitelných zdrojů 
a úspor energií SOLAR PRAHA a veletrhem pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků 
ŘEMESLO PRAHA, doplněný novým projektem z oblasti profesionální údržby povrchů střech a fasád 
PURPO. Souběžně s nimi proběhl také 5. ročník veletrhu nízkoenergetických, pasivních a nulových 
staveb FOR PASIV a 2. ročník veletrhu CESTY DŘEVA. Poprvé v historii překonaná dvacetitisícová 
návštěvnost ukázala, že kvalitní střecha, nízké náklady na energie a přírodní materiály jsou pro lidi 
čím dál větším tahákem, zvláště pak, když co nabídnout jim mělo bezmála 300 vystavovatelů.

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

Odborné rady z oblasti nízkoenergetických, pasivních či nulových domů byly kromě Centra pasivního domu k mání i na stáncích 
firem Domy Atrea, Xella cz, Porsenna stavební a dalších
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spojů, výměny a zesilování krovů, včetně 
novinek v oblasti navrhování dřevěných 
konstrukcí pozemních staveb. Nemalý 
prostor v doprovodném programu byl 
také věnován fotovoltaice a energe-
tické soběstačnosti budov. Sobotní 
přednášky pak byly zaměřeny hlavně 
na širokou veřejnost a zabývaly se nej-
častějšími chybami ve střešním plášti, 
ochranou a sanací půdních trámů a kro-
vů a aktuálními informacemi k programu 
Nová zelená úsporám.

…ale i s praxí

V neposlední řadě pak nelze opomenout 
v rámci projektu Purpo proběhnuvší od-
borný seminář Údržba a čištění střech 
a fasád. Věnoval se základním informa-
cím o nezbytnosti údržby a čištění střech 
a fasád objektů a v přehledu definoval 
povinnosti realizátorů a vlastníků objek-
tů z hlediska právních předpisů. V jed-
notlivých přednáškách, zaměřených 
na šikmé a ploché střechy, byla pod-
robně rozebrána problematika údržby 
s ohledem na předpisy, technologie 
a postupy a rovněž i specifická údržba 
v zimním období. V části fasád byla zmí-
něna specifika údržby jednotlivých kon-
strukcí neprůhledných a prosklených 
fasád a možnosti jejich ochrany proti 
základním typům znečištění, včetně ne-
zbytného zabezpečení a ochrany zdraví 
při práci. Výše zmíněná témata se pak 
po praktické stránce zobrazovala na vý-
stavních stáncích zúčastněných firem. 
V případě střešních systémů např. v ex-
pozici společnosti Stav-Invest, prezen-
tující se návštěvníkům jako střešní am-
bulance. V oblasti dřevěných střešních 
konstrukcí v expozicích výrobní divize 
Tesario společnosti První Chodská či 
tesařských mistrů Martina a Bohumíra 
Šnajdrových z Komařic, zabývajících se 
i krovy památkově chráněných objektů, 
kteří zde předvedli ukázku soutěžního 
modelu krovu z Evropského mistrovství 
tesařů 2016 v Basileji. Těm zde úspěšně 

sekundovali žáci učebního oboru tesař 
SŠ řemeslné Jaroměř při výrobě modelu 
středověké konstrukce střechy.

Stranou v informacích 
nezůstal ani For Pasiv

Zajímavá odborná témata nabídnul náv-
štěvníkům i veletrh For Pasiv s letošním 
hlavním tématem „Život v pasivním domě 
a řízené větrání“. Návštěvníci zde mohli 
využít např. služeb bezplatného poraden-
ského centra, zřízeného ve spolupráci 
s Centrem pasivního domu, v němž se 
po celé tři dny střídali odborníci z nej-
různějších oborů (architekti, stavitelé, 
energetičtí poradci, experti na větrání 
apod.), k nimž se mohli zájemci o radu 
předem objednat na konkrétní hodinu 
a dostat odpověď na dotazy spojené se 
stavbou domu, výběrem vhodné techno-
logie a materiálu nebo se získáním dotací 
a dostupného financování. Nejednu zod-
povězenou otázku nabídly návštěvníkům 
i z minulých ročníků osvědčené Příběhy 
pasivních domů v podání nejen zá-
stupců realizačních firem, ale i majitelů 
prezentovaných objektů, od kterých se 
zájemci mimo jiné mohli dozvědět i to, 
zda je lepší zvolit pasivní dům z cihel 
nebo jej zrealizovat jako dřevostavbu.

Cesty dřeva s odborným 
poučením i zábavou

Většina návštěvníků při procházení sou-
borem veletrhů neminula ani plochu 
určenou Cestám dřeva. Zájemci o rou-
bené dřevostavby pak konkrétně expo-
zici společnosti Stavebniny DEK s prů-
čelím v podobě skutečné roubenky ze 
sušených lepených prvků, postavenou 
ve spolupráci se studenty VOŠ a SPŠ 
Volyně, která sloužila i jako přednáškový 
sál. Firma ji v rámci představení činnos-
ti své divize DEKWOOD využila každý 
den vždy dopoledne a odpoledne pro 
cca půlhodinovou přednášku s názvem 
„Cesta k Vaší roubence“, při níž před-

stavila celý proces výběru a realizace 
stavěných roubenek. A to od architek-
tonického návrhu, přes projektovou do-
kumentaci, výběr vhodného materiálu 
a typu stěn až po samotnou realizaci. 
Kromě roubenek pro rekreační využití 
má totiž v nabídce i zdvojenou roube-
nou konstrukci s vloženou tepelnou izo-
lací, splňující požadavky tzv. „Průkazu 
energetické náročnosti budovy“, kdy z ní 
postavený objekt může být zkolaudován 
jako celoročně obývaný rodinný dům.
Značný zájem návštěvníků všech věko-
vých kategorií pak vzbudila rozsáhlá ex-
pozice Fakulty lesnické a dřevařské ČZU 
v Praze, podrobně mapující komplexní 
péči o les po celou dobu jeho růstu. 
Tedy od prvotních semínek přes saze-
nice stromů, následnou výsadbu lesa 
a pěstební zásahy až po vlastní těžbu 
a finální využití surového dříví realizova-
né Školním lesním podnikem v Kostelci 
nad Černými lesy, přičemž zmíněnou 
těžbu si zájemci mohli sami vyzkoušet 
na harvestorovém trenažéru. Tento ve-
letrh pak nezapomněl ani na návštěvní-
ky z řad mladých rodin s dětmi. Pro ně 
organizátoři ve spolupráci s královéhra-
deckou společností Awocado připravili 
zajímavý vzdělávací program s názvem 
„Lesní svět“, kde si děti mohly vyzkou-
šet různé interaktivní dřevěné pomůcky, 
určené pro environmentální výchovu 
a lesní pedagogiku (např. naučné tabule, 
ekologické hry a pomůcky jako pexeso, 
dendrofon či xylofon) nebo se s rodiči 
projít po naučné stezce propojené s apli-
kací pro mobilní telefony s názvem „Les 
poznání“.

Další obrazové postřehy 
z veletrhů můžete najít v příloze 

tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY

Pozornost zájemců o roubenky budila expozice divize DEKWOOD s ukázkou dvojitého roubení obvodových stěn
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Veľtrh Nábytok a bývanie 2017 
s čiastkovými úpravami

Nová koncepcia 27. ročníka veľtrhu Nábytok a bývanie 2017 (7. – 12. marca 2017) 
nadväzuje na úspešné prehliadky výroby nábytku a bytových doplnkov, tvorby 
dizajnu a architektúry. Keďže sa mení zameranie výstaviska, nový realizačný tím 
čiastočne upravil aj nomenklatúru a rozmiestnenie vystavovateľov v jednotlivých 
pavilónoch. Úpravy sa ešte len realizačne dolaďujú a konečná podoba bude známa 
až pred oficiálnym otvorením. Očakávajú účasť cca 450 vystavovateľov, pre kto-
rých je pripravená plocha 24 tis. m2 v 13 halách a na priľahlých voľných plochách.

PANTONE 7502

C      M      Y      K
6     14     35     7

PANTONE 137

C      M      Y      K
0      46   100    0

Zameranie pavilónov, hál a voľnej plo-
chy sa tiež čiastočne prispôsobilo: 

 A – Štýlový nábytok a doplnky interié-
rov, bytový a záhradný nábytok

 B – Bytový nábytok
 C – Bytový nábytok, matrace
 N – Pavilón slovenských výrobcov 
nábytku a moderných drevodomov

 F – Nábytok do obývacích izieb, spální
 M1 – Krby, okná, dvere, podlahy, do-
plnky interiérov

 M2 – Bytový nábytok

 M3 – Fórum dizajnu
 M4 – Kuchyne, spotrebiče, nábytko-
vé kovanie, bytový nábytok

 M5 – Bytový nábytok
 S – Predaj bytových doplnkov
 Voľná plocha – Záhradný a bytový ná-
bytok

Pavilón slovenských 
výrobcov nábytku 
a moderných drevodomov

Návštevn íc i 
najväčšieho 
nábytkárske-
ho  ve ľt r hu 
v SR, ktorých 
sa aj tento rok 
očakáva viac 
ako 60 000, 

sa môžu tešiť na prezentáciu nábytku 
a vybavenia pre domácnosti aj od člen-
ských spoločností ZSD SR, ako aj na 
prezentáciu najmodernejších technoló-
gií a spracovaní v oblasti drevostavieb.
Na základe pozvania ZSD SR bude čest-
ným hosťom tohtoročného veľtrhu pán 
Georg Oehler, Design Studio|London 
(www.georgoehler.co.uk).
Slovenských výrobcov nábytku spolu 
so stavebnými firmami, ktoré sa venujú 
výstavbe moderných drevostavieb, náv-
števníci nájdu predovšetkým v spoloč-
nom pavilóne N pod názvom „Pavilón 
slovenských výrobcov nábytku a moder-
ných drevodomov“. Dynamický a konti-
nuálny rozvoj výstavby rodinných domov 
na báze konštrukcií z dreva dáva jedineč-
nú príležitosť spojiť svoje sily a využiť sy-
nergický efekt spolupráce Nábytkárskej 
sekcie a Sekcie drevostavieb ZSD SR. 
Nebude to však len obyčajný pavilón 
s vystavovateľmi. Jeho návštevník získa 
bližší pohľad a informácie na fungovanie 
nábytkárskeho i drevostavbárskeho prie-
myslu na Slovensku, bude mať možnosť 
oboznámiť sa s príbehmi úspešných mla-
dých ľudí, študentov a budúcich dizajné-
rov, alebo úspešných nábytkárskych či 
drevostavbárskych firiem. 
V tomto pavilóne bude umiestnené aj 
žrebovacie osudie spotrebiteľskej 
tomboly, do ktorej členské spoločnosti 
ZSD SR opäť ponúknu atraktívne ceny 
pre držiteľov zlosovateľných vstupeniek. 
Súčasťou expozície ZSD SR bude aj 6. 
ročník súťaže DREVOSTAVBA ROKA 
2016, v rámci ktorej sa budú môcť náv-
števníci zapojiť do hlasovania a tým aj 
do súťaže o hodnotné ceny. 

Autori: Dr. Anton Mrník
  PhDr. Peter Zemaník
Kontakty: tmsm.mrnik@gmail.com
  peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto:  archív organizátora
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Spolupráca so strednými odbornými 
školami a členskými spoločnosťami 
ZSD SR, ktoré pre svoju prax potrebu-
jú z roka na rok viac odborných kvali-
fikovaných mladých ľudí, vyústila do 
spoločnej prezentácie SOŠ drevárskej 
v Topoľčanoch, SOŠ drevárskej vo 
Zvolene, SOŠ lesníckej a drevárskej 
v Liptovskom Hrádku a SOŠ drevár-
skej v Spišskej Novej Vsi v rámci stánku 
ZSD SR. V tomto priestore môžu školy 
predstaviť nielen niektoré zo svojich troj-
rozmerných exponátov – prác študentov 
– ale aj svoje študijné a učebné progra-
my, aby tak pred návštevníkmi prezen-
tovali svoje zameranie a možnosti štúdia 
na školách. Remeslo má dnes opäť zlaté 
dno a práca v nábytkárskom priemysle 
už dávno nie je len práca s hoblíkom 
a dlátom. Uspokojí aj náročných a po 
špičkovej technike túžiacich mladých 
ľudí.

Sprievodné odborné podujatie Diskus-
né fórum sa v tomto roku bude venovať 
téme: „Pomáha predávať dizajn – áno 
či nie?“ Zúčastnia sa na ňom poprední 
odborníci z praxe, ale aj z akademickej 
obce, ktorí sa budú zamýšľať nad otáz-
kou, ako sa môžu presadiť naši dizajnéri 
a ako z toho môže profitovať podnika-
teľské prostredie. Sme presvedčení, že 
základom oživenia pre nábytkárov musí 
byť aj oživenie stavebníctva – napríklad 
rozvoj drevostavieb, zlepšenie podnika-
teľského prostredia a obrat v spotrebi-
teľskej nálade obyvateľstva. Dôležité je 
pritom upriamenie pozornosti spotrebi-
teľa na produkty domácej výroby.

Fórum dizajnu

Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu je 
20. ročník prehliadky Fórum dizajnu. 
Tvorcom koncepcie je Slovenské cen-

trum dizajnu s mottom „Výzvy a inšpi-
rácie – 20 rokov Fórum dizajnu“. 
Kurátorky tejto časti – Mgr. Katarína 
Hubová, Mgr. Adriena Pekárová a Mgr. 
Helena Veličová – sústredili do stredu 
pavilónu M3 práce profesionálnych di-
zajnérov  a študentov stredných a vy-
sokých škôl  so zameraním na dizajn 
formou pozoruhodných a inšpiratívnych 
exponátov pre interiérové riešenia. 
V rámci expozície bude aj auditórium 
pre organizovanie diskusných podu-
jatí, schôdzok a stretnutí výrobcov 
s tvorcami, predstavenie inovatívnych 
materiálových riešení, obchodné roko-
vania výrobcov s obchodníkmi. Okolo 
nich budú expozície výrobcov sloven-
ského nábytku s dôrazom na dizajnové 
koncepcie. Spolu predstavia práce pol 
stovky dizajnérov s možnosťou realizá-
cie nábytkových solitérov a doplnkov do 
moderného interiéru.
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Odborníci a študenti získajú 
nové znalosti

V programe veľtrhu nechýba ani tradič-
ný sprievodný odborný program. Témy 
seminárov:
Trendy v bývaní – v utorok 7. marca 
2017

 Megatrendy 2017 a ich vplyv na by-
tový interiér (doc. Ing. arch. Ludvika 
Kanická, CSc.)

 Prírodné materiály a technické no-
vinky v kuchyniach (Ing. arch. Hynek 
Maňák, Ph.D.)

 Trend 2017 – individuálne nastaviteľný 
čalúnený sedací nábytok (Ing. Helena 
Prokopová)

 Premena jatočného odpadu (kože) na 
kvalitný poťahový materiál (useň) (Ing. 
Vít Berger)

 
Prírodné materiály pre dom a byt – 
vo štvrtok 9. marca 2017

 Predpoklady pre použitie materiálov 
na báze dreva v drevárskom a nábyt-
kárskom priemysle z pohľadu ZSD SR 
(PhDr. Peter Zemaník)

 Ako pôsobia na človeka materiály a ich 
povrchy v interiéri (doc. Ing. Veronika 
Kotradyová, PhD.)

 Drevo sprevádza ľudstvo po celú dobu 
jeho existencie (doc. Akad. soch. 
René Baďura)

 Drevo, drevené materiály a ich op-
timálne uplatnenie v nábytkárstve 
(Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D.)

 Drevo a povrchové úpravy v nábytkár-
stve (Ing. Alena Capíková)

Oba semináre sa uskutočnia v priesto-
roch konferenčnej miestnosti medzi 
halami A a B so začiatkom prezentácie 
o 9:30. Trvať budú cca do 12:00. Vstup 
na prednášky je voľný.Účastníci dosta-
nú k dispozícii niekoľko informačných 
podkladov a malé občerstvenie.

Cena veľtrhu 
Nábytok a bývanie 2017

Ceny veľtrhu Nábytok a bývanie 2017 
udelia na základe rozhodnutí odbornej 
hodnotiacej komisie. Vystavovatelia 
môžu prihlásiť vystavené exponáty do 
súťaže. Ceny udelia v kategóriách:
1. Čalúnený nábytok
2. Nábytok do obývacích priestorov 

(spálne, jedálne, detské izby, skri-
ňové zostavy)

3. Kuchynský nábytok a spotrebiče
4. Ostatné typy nábytku
5. Doplnky k nábytku, bytový textil
6. Najkrajšia expozícia veľtrhu
Organizátor veľtrhu garantuje zviditeľ-
nenie výsledkov medzi odbornou verej-
nosťou. Ocenené produkty počas veľtr-
hu budú v stánkoch označené a budú 
priťahovať návštevníkov. Súťaž možno 
považovať za prestížnu z hľadiska mož-
nosti používať označenie ceny a diplom 
na ďalšiu propagáciu výrobcu.
Nábytok a bývanie 2017 je síce spotre-
biteľským veľtrhom, ale prvý deň (uto-
rok 7. 3. 2017) bude výstavisko patriť 
najmä odborníkom bez účasti laických 
návštevníkov, aby rokovania výrobných 
a obchodných partnerov neboli rušené. 
Za týmto účelom uverejňuje odborný ča-
sopis Drevársky magazín bezplatnú 
vstupenku – pozvánku odborníka. 
Po jej vystrihnutí a kompletnom vyplnení 
umožní bezplatný vstup na výstavisko 
cez určený vchod – registračné cen-
trum v pavilóne F.
Pre ostatných návštevníkov je cena vstu-
penky na výstavisko v prvý deň 7 €, os-
tatné dni 5 €, zľavnené vstupné 2,50 € 
(študenti, dôchodcovia), parkovanie pri 
areáli 4 €.



INTERIÉR ROKU 2016
Jediná společná soutěž

pro české i slovenské architekty
a interiérové designéry

KDE BUDOU
OZNÁMENI VÍTĚZOVÉ?
V závěru mezinárodního

kongresu o bydlení,
architektuře a designu

LIVING FORUM
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PROGRAM:
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o domech z konopí
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Hlavní partneři: Hlavní mediální partneři:

PERSONAL
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Gebrüder Thonet Vienna

Jméno největšího nábytkového průmyslníka Michaela Thoneta si 
u nás rádi přivlastňujeme, ačkoliv se narodil na území Německa. 
Protože Koryčany a Bystřice pod Hostýnem, jeho první slavné 
továrny, leží na Moravě, i když vznikly v době Rakousko-uherské 
monarchie, je zkrátka Thonet „náš“. Moravu tím pádem považují za 
kolébku evropského designu i četní odborníci v zahraničí. Ne každý 
však má jasno ve spletité více než 150leté historii firmy, zejména 
v současnosti, kdy v Miláně a Kolíně potkáváme kromě moravské 
větve firmy také její německou příbuznou z Frankenbergu a také třetí 
odnož s názvem Gebrüder Thonet Vienna. Všechny tři vycházejí 
z tradice výroby ohýbaného nábytku, přičemž německá větev se 
dávno zaměřila na nábytek z ohýbané trubky.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: archiv autorky

I když samozřejmě věnujeme obrovskou 
pozornost aktivitám českého TONu, ne-
lze nevidět, jak čile se má k světu jeho 
rakouská příbuzná, která rovněž tech-
nologii ohýbaných bukových hranolků 
nikdy neopustila. Velezajímavá expozice 
společnosti Gebrüder Thonet Vienna na 

posledním salónu v Miláně toho byla do-
kladem.

Počátky firmy

Počátky firmy původem z Boppardu jsou 
notoricky známé. Thonetovo setkání 

s rakouským kancléřem Metternichem 
na regionální Výstavě spolku přátel umě-
ní v Koblenzi a jeho pozvání do Vídně 
s příslibem možnosti rozvíjet techno-
logii ohýbání dřeva vede v roce 1853 
k založení firmy „Gebrüder Thonet“ 
(bratři Thonetové), kdy prozíravý otec 

Židle Radetzky, Michele de Lucchi. 
Nevšední pojetí opěradla z masivního 
bukového dřeva a tvarová syntéza rov-
ných a ohýbaných částí doplněných 
sedací plochou překližky směrují tento 

produkt především 
do elegantně ře-

šených veřej-
ných interiérů

Waltz, GamFratesi. Věšák je demonstrací téměř nekonečných tvarových možností 
ohýbaného hranolu, pocta vídeňským kořenům firmy. Lehkost nábytkového prvku 
skutečně připomíná valčík, jako první standardní typicky vídeňský tanec, jeho tvar lze 
asociovat s pohybem páru po parketu. Věšák je překvapivě flexibilní, každý segment 
se skládá ze tří modulů, dva jsou nasměrovány nahoru, j e d e n 
dolů. Mohou se používat v růz- n ý c h v ý š - kových 
variantách
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Další novinky z produkce GTV 
najdete v pdf verzi tohoto 

článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

zapojí do vedení firmy i svoje syny. 
Ohýbání dřeva je prastará technika. Jako 
součást řemeslného umění různých civi-
lizací ale dlouho stála díky omezeným vý-
hodám výroby na okraji zájmu. Ohýbání 
vícevrstvých plátů namáčením do hor-
kého klihu a následné vysušování v pev-
ných formách totiž nezajišťovalo dobrou 
odolnost produktu. Ve Vídni Thonet tuto 
dosud používanou technologii ohýba-
ných lamel opouští a přechází na nový 
chemicko-mechanický proces průmys-
lového charakteru. Vychází z intuice, že 
čerstvé dřevo je flexibilnější než dřevo 
vysušené. 
V roce 1842 patentuje proces, který ho 
proslavil: soustružené bukové hranoly 
jsou uloženy v autoklávech, kde absor-
bují vlhkost. Pak jsou natvarovány a fixo-
vány v kovových formách, kde vy schnou. 
Následuje montáž výpletů, dalšího typic-
kého firemního prvku. Ohýbání buko-
vých tyčí v páře umožní vytvořit novou 
kolekci racionálních tvarů vhodných pro 
rychlejší sériovou výrobu. Dobrá kvalita 
a tvarová elegance s absencí ornamentu 
vykazuje maximální lehkost a umožňuje 
mnohostranné využití produktu. S tím 
nutně souvisí vybudování distribučního 
systému, jenž je schopen pružně rea-
govat na požadavky trhu.
V té době vznikne model č. 1, vyvinu-
tý na zakázku Schwarzenbergského 
paláce. „Jednička“ je považována za 
jakýsi archetyp, od kterého se odvíjí 
řada následujících modelů až po slav-
nou „čtrnáctku“. Nasazení moderních 
technologií a rychlé šíření produktů ve-
doucí k průniku do povědomí veřejnosti 
motivuje i ty nejznámější architekty k na-
vrhování nových nábytkových objektů. 
Otto Wagner firmu pověří výrobou svého 
programu pro zařízení Poštovní spořitel-
ny, Adolf Loos navrhne židli pro kavárnu 
Museum a v roce 1895 nadšeně píše: 
„Když jsem byl v Americe, pochopil jsem, 
že židle od Thoneta je ta nejmodernější, 
jakou si lze představit“. V roce 1911 už 
firemní katalog obsahuje 980 různých 
modelů. 
Na konci 2. světové války vzniknou v růz-
ných zemích nezávislé výrobní jednotky, 
které se rozvinou v nezávislé subjekty. 
V Rakousku je v prostoru Thonetova im-
péria znova vybudována firma jeho ná-
sledníků. Iniciativu přebírá prapravnuk 
Fritz Jakob Thonet a jeho děti Eva-Marie 
a Richard Thonet. Začínají v podstatě od 
nuly, s minimem zkušeností. Jedinou 
zbraní je jejich nadšení pro nábytek 
a úcta k rodinné tradici. Obchodní čin-
nost ve svém vídeňském skladu obnoví 
už bezprostředně po válce.

V roce 1948 pronajmou průmyslový ob-
jekt ve štýrském Rohrau, aby mohli vy-
rábět, než se podaří otevřít v roce 1962 
vlastní továrnu ve Friedbergu. Dalším 
mezníkem v historii firmy je vybudování 
nové vzorkovny přímo v centu Vídně, na 
Kohlmarktu č. 6. Tato adresa je více než 
symbolická, právě zde totiž stála známá 
kavárna Daum, kterou jako svoji první 
zakázku vybavil Michael Thonet židlemi 
č. 4. Tento počin odstartoval jeho hvězd-
nou kariéru – vybavovat svým nábytkem 
především veřejné interiéry. V roce 1976 
se změní historický název Gebrüder 
Thonet na dnešní  Gebrüder Thonet 
Vienna (zkratka GTV). Tím je zajištěna 
jasná identifikace vzhledem k ostatním 
společnostem vzešlým z původní firmy.

Tradiční modely 
v inovovaném tvaru

GTV bezpochyby těží z respektu k židli 
č. 14. Té se mezi lety 1850 a 1930 vyro-
bilo přes 50 milionů, ještě dnes vyvolává 
emoce a fascinuje celé generace spo-
třebitelů. Slavná tradice je ale zavazující. 
Firemní filozofií je vyrábět tradiční modely 
v inovovaném tvaru. Jen tak může reflek-
tovat představy současného zařizování. 
Moderní technologie a výrobní procesy 
totiž dále rozvíjí možnosti tradičního mate-
riálu, a proto hrají ve výrobním procesu vý-
znamnou roli designéři. Právě oni musejí 
být obdařeni zvláštním smyslem uplatnit 
tradiční technologii v tvarosloví odpoví-
dajícím požadavkům počátku 21. století.
Portfolio designérů je široké. Zahrnuje 
autory všech věkových kategorií, národ-
ností a mezinárodního renomé, a tak 
lze mezi novinkami posledního roku 
najít produkty navržené živoucí legen-
dou italského designu Michelem de 
Lucchi hned vedle mladých designérek 
ze švédské skupiny Front nebo tvůrců 
z USA, Japonska či Kanady. Výsledkem 
tohoto pestrého tvůrčího týmu jsou mno-
hostranně využitelná inovatívní a době 
odpovídající řešení, která se úspěšně 
řadí k firemním klasickým produktům. 
Firma Gebrüder Thonet Vienna 
je tak nasměrována 
do budoucna, 
aniž by se zřekla 
hodnot a zkuše-
ností své slavné 
minulosti.

Zdroje: IMM Kolín 
nad Rýnem
http://www.geb-
ruederthonetvien-
na.com

Targa Lounge, GamFratesi. Kolekce se-
dacího čalouněného nábytku Targa vyjad-
řuje představy svých autorů o pohodlném 
sezení pro neformální kontakt nejen ve 
veřejném interiéru. Dvojpohovka i křeslo 
obsahují typické znaky Thonetova nábyt-
ku jako ohýbané bukové masivní dřevo, 
které určuje tvar rámu sedáku i kontury 
částečně čalouněného opěradla. To na 

první pohled působí 
velmi poho-
dlně, stejně 
jako sedák. 
„V í d e ň s k ý “ 
výplet akcen-
tovaný subtil-
ním detailem 
e l i p t i c k é h o 
tvaru dodává 
nábytku typic-
kou lehkost

Křeslo Hideout, Front. 
Komfortní křeslo spojuje 
designérskou rafinovanost 
s originálně interpretovaným skandináv-
ským pojetím. Kostra z masivního ohýba-
ného buku vytváří velkou a pohodlnou 
sedací plochu jako základnu pro netra-
dičně částečně čalouněné opěradlo. 
Jeho zbývající část tvoří tzv. Vídeňský 
výplet, který přispívá k pocitu lehkosti 
při zachování vysoké míry intimity sezení
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Něco podobného můžeme pozorovat 
i dnes. Životní styl stále více ovlivňují 
světoznámé značky, které jsou syno-
nymem kvality, osobitého vkusu, indi-
viduality a mnohdy i luxusu. V první fázi 
byly značky spjaty s konkrétním úzkým 
odvětvím, např. s módou, s parfémy, 
s automobily. Jak se ale spotřebitelé 
postupně začali více vymezovat vůči 
konkrétním značkám, začalo jejich ma-
jitelům docházet, že by na tomto vztahu 
mohli ještě více vydělat a začali svoji 
nabídku rozšiřovat o další sortiment. 
Známé módní domy začaly nabízet vlast-
ní parfémy, výrobci a prodejci parfémů 

Značka jako životní styl 
aneb Biedermeier 21. století?

Na trhu s nábytkem vzniká nový fenomén, který bychom s trochou nadsázky mohli označit jako 
Biedermeier 21. století. Biedermeier byl životní styl první poloviny 19. století, typický pro měšťanskou 
kulturu německy mluvících zemí. Šlo o měšťanskou obdobu empíru. Zdůrazňoval klid, umírněnost, 
měšťanské ctnosti a drobnou práci. V době tzv. metternichovského absolutismu znamenal rovněž únik 
z veřejného života ke klidu u domácího krbu. V první polovině 19. století byla již buržoazie natolik 
majetná, aby si mohla pořizovat výrobky, jenž jí pro svou náročnost byly dříve finančně nedostupné 
a které si do té doby mohla dovolit jen bohatá aristokracie. Navíc náklady na jejich zhotovení se díky 
zavádění tovární výroby snížily.

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

Luxusní čalouněná postel MAINE (BIRKENSTOCK) je potažena lodenem – hustou 
tkaninou utkanou z kvalitní vlny tyrolských horských ovcí

Při výrobě postelí BIRKENSTOCK jsou používány ty nejkvalitnější přírodní materiály z udržitelných zdrojů. Pro viditelné dřevěné 
části masivní dub, pro neviditelnou konstrukci masivní buk a dále stejné materiály, jaké firma používá pro výrobu svých sandálů 
a bot: přírodní korek, latex, kůže a textilie
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naopak obohatili své portfolio o oděvy 
a módní doplňky a postupně své port-
folio rozšiřovali o další komodity včetně 
nábytku a zařizovacích předmětů s cí-
lem nabídnou náročnému zákazníkovi 
„komplexní řešení“ a utvářet tak jeho 
životní styl, potažmo závislost na jedné 
značce. V nábytkářské branži a v oblas-
ti bydlení se tak můžeme stále častěji 
setkávat se značkami, které ještě do-
nedávna působily v úplně jiných odvě-
tvích. Např. BIRKENSTOCK – výrobce 
obuvi (zejména sandálů) vyšší cenové 
kategorie, JOOP! – prodejce parfémů 
nebo Rosenthal – výrobce porcelánu. 
Nábytek, který nabízí, však nevyrábí 
sami, ale spolupracují v této oblasti 
s renomovanými výrobci (v těchto třech 
jmenovaných případech s rakouskou 
firmou ADA).
A jak tento trend souvisí s biedermeie-
rem? I mezi značkami jsou značné ce-
nové rozdíly. A tak jsou na trhu vedle „lu-
xusních“ značek, určených pro movitou 
a náročnou klientelu, také značky, které 
nejsou tak okázalé, přesto však nabízí 
kvalitní zboží, cenově dostupné široké 
veřejnosti. Ty jsou zaměřené hlavně na 
mladou klientelu a na střední třídu, která 
se však z hlediska náročnosti té bohaté 
často vyrovná. Minimálně v tom smyslu, 
že značku, kterou si oblíbí, přijímá jako 
součást svého životního stylu. Proč jí 
tedy nenabídnout i další zboží? O ka-
tegorii „home“, zaměřenou na nábytek 
a zařizovací předměty, tak rozšířila svo-
ji nabídku třeba značka TOM TAILOR, 
známá na trhu především v oblasti 
odívání pro mladé. Rovněž i zde se jed-
ná o spolupráci s firmou ADA.
Rakouská společnost ADA, která pro 
všechny čtyři uvedené značky vyrábí 
postele a čalouněný sedací nábytek 
(např. pro BIRKENSTOCK luxusní po-
stele v nejvyšší cenové kategorii, pro 
TOM TAILOR naopak cenově dostup-
ný nábytek pro mladé) se netají tím, že 
jde o velmi lukrativní byznys. Dokonce 
přiznává, že jí právě tato spolupráce 

v loň ském roce výrazně pomohla do-
sáhnout potřebného hospodářského 

výsledku, čímž jí doslova „zachránila 
život“.

Prodejním hitem v sortimentu TOM TAILOR jsou momentálně pohovky NORDIC 
z nové nábytkové kolekce podzim/zima 2016

Bydlení pro mladé se značkou TOM TAILOR

Kvalitu zdůrazňují řemeslně provedené detaily, jako je ruční šití apod.
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Upcyklace (upcycling) je proces pře-
měňování odpadového materiálu nebo 
nepotřebných produktů v nové produkty 
lepší kvality a s novou resp. vyšší užitnou 
hodnotou. Ve své podstatě je tento způ-
sob přeměny produktů o úroveň výše nad 
recyklací, jelikož v recyklaci se staré mate-
riály přetváří a formují v materiály nové, kte-
ré jsou opět vrženy do koloběhu výroba–
směna–spotřeba. Teorie upcyklace po-
vznáší tento směr na vyšší úroveň. Klade 
důraz na zachování původních materiálů, 
ze kterých lze vyrobit nové produkty s vyšší 
přidanou a hlavně užitnou hodnotou.

Neopouštěj staré věci pro nové
aneb Upcyklace – nová ekologická vlna v interiérovém designu

„Neopouštěj staré věci pro nové, i když barva šediví a prýská, byly kdysi lesklé, byly chromové, a teď 
se jim na smetišti stýská,“ zpívají ve své písni Neopouštěj z roku 1989 Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. 
Již před čtvrtstoletím tak přesně definovali to, co dnes podle organizátorů letošního nábytkářského 
veletrhu imm cologne začínáme pociťovat jako jeden z trendů v oblasti bydlení a interiérového designu.

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

Vybavení obývacího pokoje: křeslo ze stavebního řeziva, potahy ze starého vojen-
ského stanu, stolek z rozřezaných starých nábytkových dílů, koberec ze starých 
koberců (Piet Hein Eek)

Skříň z desek různého původu (Piet Hein 
Eek)
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V umění a v architektuře byla upcykla-
ce uplatňována již v polovině minulého 
století (Simon Rodia, Marcel Duchamp, 
Pablo Picasso, Joseph Cornell aj.). Její 
historie ale sahá mnohem dál. Proces 
přeměňování starých nepotřebných 
věcí na nové je starý jako lidstvo samo. 
Novodobé základy této teorie položil 
Reiner Pilz z německé technologické 
společnosti Pilz GmbH, když se v no-
vinovém článku v roce 1994 zabýval 
myšlenkou, při které moderní společ-
nost potřebuje takový druh recyklace, 
která přinese vyšší užitnou hodnotu, ne-
zatíží životní prostředí a zachová výrobní 
zdroje. William McDonough a Michael 
Braungart se procesem upcyklace de-
tailně zabývají ve své knize „The Upcycle: 
Beyond Sustainability – Designing for 
Abundance“. Ekonomický růst považují 
za správný a nezbytný pro vývoj společ-
nosti, avšak klíčem k udržitelnému roz-
voji je podle nich racionální navrhování 
produktů, které po vyčerpání jejich užit-
ných vlastností neskončí na skládkách, 
ale budou znovu v jiné formě využitelné.
V současné době je upcyklace považo-
vána za filozofii, umění, ale též životní styl 
21. století. Je proto logické, že začíná 
být brána vážně i v oblasti nábytkářské 

tvorby. Proces, který před několika lety 
nastartoval poměrně silnou vlnu výro-
by nábytku ze starých palet (v profe-
sionálním i hobby sektoru) a oslovuje 
zejména mladou generaci designérů 
(„nábytek ze smetiště“ apod.), již dnes 
můžeme podle organizátorů letošního 
nábytkářského veletrhu imm cologne 
považovat za trend. Nový nábytek, vyro-
bený ze starých materiálů či vysloužilých 
produktů (palety, stavební řezivo, stano-
vé celty, vyřazené skříně, staré lustry, 
vodovodní trubky, ocelové či litinové 
součástky vyřazených strojů nebo do-
pravních prostředků a další „harampádí 
ze sběrného dvora“), tvoří již několik let 
nedílnou součást kolínského veletrhu. 
Tento pozoruhodný přístup znovupou-
žití starého nábytku nebo materiálů pro 
nové kompozice je nejen atraktivní, ale 
také šetrný k životnímu prostředí. A jako 
takový je znakem postupně rostoucího 
trendu směrem k ekologicky přesvědči-
vým konceptům. Interiérové předměty 
budou do budoucna stále častěji vyví-
jené na základě ekologického hlediska, 
a to také bude kritériem, které bude ur-
čovat výběr spotřebitelů.
Většina veřejnosti tuto tvorbu zatím vní-
má jako „úlet“, v lepším případě jako 

jistý druh skulpturálního umění. Avšak 
nabízený nábytek je vesměs plně funkční 
a např. z návštěvnosti stánků vystavova-
telů na letošním imm cologne je zřejmé, 
že ho zákazníci začínají brát vážně.

Zdroje: TZ imm cologne, Wikipedie, Upcycling.cz

Sedací nábytek z použitého stavebního řeziva (Bauholz Design) Nábytek z vyřazených vinných sudů (Barrique)

Stoly z různého industriálního „odpadu“ (Sturdy-Legs) Kobereček ze starých kravat (Simone Humpl)

Lustr ze starých lustrů a lamp (Piet Hein 
Eek)
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V jejím úvodu se posluchačům dosta-
lo základních informací o vlastnostech 
dřeva s ohledem na jeho vlhkost, která 
při nerespektování některých základ-
ních podmínek způsobuje (přímo či ne-
přímo) většinu problémů s dřevěnými 
výrobky ve stavbách. 
„Před montáží daného prvku v daném 
prostředí bychom jej měli nechat určitou 
dobu (cca 1–2 týdny) tzv. aklimatizovat, 
tj. přizpůsobit se místním podmínkám. 
Tím se vyhneme tomu, že se dřevo bude 
přizpůsobovat až po instalaci výrobků 
svým bobtnáním či sesýcháním, což již 
může způsobovat problémy (zvlnění, 
odlepení, deformace, vznik spár, atp.),“ 
sděluje posluchačům Ing. Švehlík s tím, 
že dřevo můžeme chránit dvěma způso-
by – konstrukčně a chemicky. 

Konstrukční a chemická 
ochrana dřeva

Konstrukční ochrana by vždy měla 
předcházet té chemické a představuje 
v podstatě dodržování zá kladních pod-
mínek a principů, jež by měly být pro 
dřevo vždy zajištěny – proudění vzdu-
chu okolo prvku, eliminace dlouho-
dobého styku s vodou či vlivu vlhkosti, 
správné použití průřezu prvku, případné 
slepování a další manipulace pro snížení 
vlivu rozměrových změn. 
„Chemická ochrana nastupuje až teh-
dy, když není možno použít v dostatečné 
míře ochranu konstrukční,“ konstatuje 
Ing. Švehlík a v souvislosti s konstrukční 
ochranou přidává několik rad a dopo-
ručení. 
„Např. pro interiérové podlahy je 
důležitá relativní vlhkost vzduchu (RVV) 
s optimální hodnotou 40–60 % při 20 
± 3 °C. V bytech s ústředním vytápě-
ním je však dosahováno v topné sezó-
ně hodnot i pod 20 % RVV (při 20 °C) 

a v novostavbách jsou naopak běžné 
hodnoty 70–90 % (při 20 °C). 
U teras je nutné dodržovat nejen dosta-
tečné dilatační spáry, neboť např. 150 
mm široké modřínové prkno v exterié-
ru běžně nabobtná o 2 mm na každou 
stranu, ale také zajistit její odvodnění 
a dostatečné proudění vzduchu pod 
prkny, která se nedoporučuje podsypá-
vat štěrkem apod. Při dnešním častém 
použití na terasy tzv. WPC prvků (Wood 
Polymer Composite – směs dřevních 
vláken s polymery) je třeba mít na pamě-
ti, že tento materiál, ačkoliv oproti dřevu 
vlivem vlhkosti ‚bobtná‘ jen nepatrně, 
mění své rozměry v závislosti na teplo-
tě a to do všech stran. Při jeho použití 
např. v místech přímého slunečního 
záření je třeba na rozdíl od dřevěných 
teras dodržovat spáry nejen na šířku 
prvku (v řádu mm), ale i na délku, a to 
v řádu cm. 
U dřevěných fasád je důležité dodržo-
vat odvětrání a zvolit správný způsob 
spojování prvků vhodný do exteriéru, 

Vlhkost jako příčina problémů 
pasivních a nízkoenergetických budov

Letošní veletrh For Pasiv s podtitulem „Život v pasivním domě a řízené větrání“ nabídnul návštěvní-
kům řadu zajímavých odborných témat. Značné pozornosti se těšila např. přednáška „Vlhkost jako 
příčina problémů pasivních a nízkoenergetických budov“ v podání produktových specialistů zlínské 
společnosti WOODEXPERT Ing. et Ing. Matěje Švehlíka a Ing. Marka Ajdarówa.

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

Přednášce o negativních vlivech vlhkosti při nedostatečné aklimatizaci podlah byla ze strany návštěvníků veletrhu For Pasiv 
věnována značná pozornost
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kde jsou lamely silně namáhány půso-
bením atmosférických vlivů. Je nutné si 
také uvědomit, že bez povrchové úpravy 
bude dřevo stárnout na každé světové 
straně jinak a po několika letech může 
mít zcela odlišnou barvu. 
Patřičnou pozornost vyžadují i otvorové 
výplně, kolem nichž se nezřídka vysky-
tuje plíseň, která je nejčastěji způsobe-
na chybou montáže oken a dveří, a to 
nedostatečnou či chybějící tepelnou 
izolací v připojovací spáře. Tento prob-
lém lze vyřešit dodatečnou tepelnou 
izolací spáry, případně aplikací tepelné 
izolace také na ostění otvoru z exteriéru. 
Při poškození nátěru dřevěných oken 
(např. kroupami) je nutno reagovat co 
nejrychleji a provést opravu. V opač-
ném případě v místech porušení začne 
docházet k rychlejší degradaci dřeva. 

V neposlední řadě pak nelze opome-
nout dřevostavby s rámovou kon-
strukcí obvodových stěn, kde jedním 
z principů správného fungování je kle-
sající difuzní odpor konstrukcí směrem 
od interiéru do exteriéru. Pokud toto 
nedodržíme, musíme zajistit, aby se 
vzdušná vlhkost nedostala do obvodo-
vých konstrukcí, a to většinou pomocí 
parozábrany, která musí být provedena 
po celé obálce obývaných částí budovy 
celistvě a neporušeně. V opačném pří-
padě dochází ke kondenzaci vlhkosti, 
její kumulaci a následnému růstu plísní 
a dřevokazných hub,“ uvedl Ing. Švehlík 
v závěru přednášky s ukázkou toho, 
jaké „překvapení“ může uživateli při-
pravit i zdánlivě nepatrné poškození 
parozábrany o ploše pouze jednoho 
čtverečního centimetru.

Výsledek chybné montáže otvorových výplní I malé porušení parozábrany může způsobit velké problémy

Výsledek rozměrových změn WPC terasových prken vlivem 
tepelné roztažnosti při nedodržení požadovaných dilatačních 
spár

Stav kroupami poškozeného dřevěného okna po několika 
měsících nečinnosti

Nevhodně provedený štěrkový podsyp 
terasy s nedostatečnou odvětrávací me-
zerou
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Nominácie na získanie ocenenia Drevostavba roka 2016

1. ATRIUM SK s. r. o., Banská Bys-
trica: rodinný dom, autor projektu 
Ing. arch. Simona Brezovanová

2. Drevodom Orava s. r. o., Podbiel: 
zrubový dom Guba, autor projektu 
Ing. arch. Michal Kostka

3. DREVSTAV SLOVAKIA s. r. o., Žar-
novica: rodinný dom Gbeľany, auto-
ri projektu Ing. arch. Ján Droždiak, 
Ing. Zuzana Záhorská

4. ForDom s. r. o., Zvolen: rodinný 
dom v Bratislave, autori projektu 
NED Studio, Ing. arch. Zoltán Belo-
kostolský, Ing. arch. Erik Vajgel

Súťaž bude – tak ako v predchádzajúcich 
rokoch – odborná i laická. Laická verej-
nosť môže hlasovať nielen na internete, 
ale aj priamo na výstavách Nábytok a bý-

vanie (7.–12. 3. 2017) v pavilóne N, 
ktorý bude aj tohto roku koncipovaný ako 
Pavilón slovenských výrobcov nábytku 
a moderných drevodomov, a CONECO 

RACIOENERGIA 2017 v Bratislave 
(22.–25. 3. 2017). Ukončenie inter-
netového hlasovania bude po výstave 
CONECO RACIOENERGIA.

Drevostavba roka 2016

Pre členské spoločnosti Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov 
dreva SR (SD ZSD SR) vyhlásili šiesty ročník súťaže Drevostavba 
roka. Do súťaže Drevostavba roka 2016 nominovali 11 objektov 
zrealizovaných v uplynulom roku.

Názov stavby: Rodinný dom Bungalov bez podpivničenia s valbovou strechou s nízkym sklonom, väzníky. Klasická biela omietka 
kombinovaná s dreveným vodorovne kladeným obkladom. Okná drevohliník, vonkajšia úprava met-
alický antracit, takmer na celom objekte francúzske, vzhľadom na orientáciu a možnosť tepelných 
ziskov zo slnka. Presah striech 1 m kvôli letnému tieneniu. Strecha falcovaný plech, čierna, komín 
nerezový. Pôdorysný tvar obdĺžnik, s vybratím prekrytých terás v rohoch pôdorysu juhozápadnej 
a severovýchodnej. Juhozápadná terasa doplnená posuvnými drevenými panelmi – variabilita tiene-
nia. Dispozícia: 3- izbový byt delený na štandardnú dennú otvorenú časť dispozície, kúpeľňa s in-
tegrovanou technickou miestnosťou a plochou pre budúcu infra saunu, samostatné WC. Súčasťou 
RD je aj 1-izbový byt, K+K pre seniora, v súčasnosti využívaný ako pracovňa.

Zhotoviteľ: ATRIUM SK s. r. o., Banská Bystrica
Autor projektu: Ing. arch. Simona Brezovanová
Zastavaná plocha: 166,60 m2

Úžitková plocha: 140,60 m2

Vykurovaná plocha: 140,60 m2

Označenie číslom na hlasovanie: 1

1 ATRIUM SK s. r. o., Banská Bystrica

2 Drevodom Orava s. r. o., Podbiel

Názov stavby: Zrubový dom Guba Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom strednej veľkosti, s čiastočne využitým podkro-
vím. Zo zádveria je prístupná technická miestnosť a chodba, z chodby sa dostaneme 
do kúpeľne s WC, jedna pracovňa a denná časť objektu – obývacia izba s kuchyňou 
a jedálňou. Schodisko v obývačke vedie do podkrovia, ktoré má dve izby s balkónmi, 
kúpelňu, samostatné WC  a šatník. Obývacia izba  je otvorená až do podkrovia s galériou.

Zhotoviteľ: Drevodom Orava s. r. o., Podbiel
Autor projektu: Ing. arch. Michal Kostka
Zastavaná plocha: 89,00 m2

Úžitková plocha: 128,90 m2

Vykurovaná plocha: 123,40 m2

Označenie číslom na hlasovanie: 2

Názov stavby: Rodinný dom Gbeľany Hmota domu pozostáva z dvoch objemov zastrešených plochou a pultovou strechou. Kompozícia stavby a jej 
situovanie a orientácia na svahu vhodne doplňuje charakter okolitého prostredia. Hmota situovaná k prístu-
povej komunikácii je navrhovaná ako nízka horizontála, ktorá sa správa k okoliu introvertne. Objem hmoty 
s pultovou strechou má hrebeň orientovaný kolmo na svah a tak podtrhuje svahovitosť terénu a tvorí kon-
trast k horizontálnej časti budovy. Dispozične je objekt rozdelený na tri prevádzkové zóny. Prvú zónu tvorí 
suterén objektu, v ktorom sa nachádza garáž pre dva automobily, skladové a spoločenské priestory. Z týchto 
priestorov je terasou prístupný exteriérový bazén. Druhá a tretia zóna objektu sa nachádza na prvom nadzem-
nom podlaží. Tvoria ich denná a nočná časť. Navzájom sú komunikačne prepojené zádverím so vstupnou 
halou. Denný trakt sa nachádza v hmote s pultovou strechou a tvorí ho z chodby prístupný obývací priestor 
s jedálňou a kuchyňou, priestory hygieny a hosťovská izba so samostatnou spálňou a terasou. Nočný trakt sa 
nachádza v časti s plochou strechou a tvoria ho miestnosti rodičovskej spálne so šatníkom, pracovne rodičov 
a priestory pre hygienu. V tejto časti domu sa tiež nachádza vertikálna komunikácia – scho disko do suterénu.

Zhotoviteľ:
DREVSTAV SLOVAKIA s. r. o., 

Žarnovica

Autor projektu:
Ing. arch. Ján Droždiak, 

Ing. Zuzana Záhorská, Piešťany
Zastavaná plocha: 208,00 m2

Úžitková plocha: 304,46 m2

Vykurovaná plocha: 304,46 m2

Označenie číslom na hlasovanie: 3

3 DREVSTAV SLOVAKIA s. r. o., Žarnovica

4 ForDom s. r. o., Zvolen

Názov stavby: Rodinný dom v Bratislave Architektonické riešenie vychádza z okolia, výtvarné a plastické členenie objektu rešpektuje pri 
zohľadnení požiadaviek investora ako aj charakter zástavby okolia, tak aj minimálny faktor tvaru budovy 
stavby a taktiež rešpektuje odstupy od hraníc pozemku stanovené v regulatívoch daného územia. 
Architektonicky je objekt riešený v náväznosti na určité prvky tradičnej architektúry v kombinácii s vy-
hradenými a zjemnenými prvkami modernej architektúry. Povrchová úprava fasády objektu je svetlá 
biela silikátová omietka v kombinácii s dreveným obkladom. Tienenie je riešené presahmi strechy 
a elektricky ovládanými exteriérovými žalúziami. Uvažuje sa so zazelenaním voľných plôch, výsad-
bou okrasných stromčekov, čím sa vytvorí nové a hodnotné životné prostredie. Okolo areálu sa 
vyhotoví nové oplotenie zodpovedajúce charakteru stavby a lokalite. Nízkoenergetický rodinný dom 
je  zrealizovaný na báze ekologických materiálov a s využitím moderných technológií vykurovania.

Zhotoviteľ: ForDom s. r. o., Zvolen

Autor projektu:
NED Studio, Ing. arch. Zoltán Belokostolský, 

Ing. arch. Erik Vajgel
Zastavaná plocha: 129,80 m2

Úžitková plocha: 172,14 m2

Vykurovaná plocha:
Označenie číslom na hlasovanie: 4
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5. Haas Fertigbau Chanovice, s. r. o.: 

rodinný dom, autor projektu Pilsprojekt

6. JK Slovakia s. r. o., Lipany: rodinný 
dom Žilina, autor projektu Ing. Ondrej 
Peter

7. Kontrakting krov hrou, s. r. o., 
a Kontrakting stavebné montáže, 
s. r. o. Žilina: drevostavba Martin, 
autor projektu ateliér van jarina s.r.o. 
Ing. arch. Ivan Jarina

8. M-House, s. r. o., Bratislava: chata 
Vinohrady, autor projektu Ing. arch. 
Erik Makki

9. ModerneDomy.sk, zastúpenie RD 
Rýmařov na Slovensku, Lozorno: ro-
dinný dom na brehu Malého Dunaja, 
autor projektu ModerneDomy.sk

10. Vida domy s. r. o., Bratislava: ro-
dinný dom Varga, autor projektu 
Ing. Csolley Július

11. WHC, s. r. o., Bratislava: rodinný 
dom mladého sedliaka – Cerová, 
autori projektu Ing. Marián Prejsa, 
Ing. arch. Dagmar Števčeková

Ak nájdete svojho favorita, môžete mu 
odovzdať hlas na www.drevostavby-
-zsdsr.sk alebo www.mojdom.sk. 

Názov stavby: Rodinný dom Jedná sa o prízemný rodinný dom typu bungalov 188 m2 zastavanej plochy členitého tva-
ru s valbovou strechou, rohovým oknom, prevetrávanou fasádou s dekoratívnymi prvkami 
z obkladových pásov a vodorovných paluboviek zo sibírskeho smrekovca. Dispozičné 
riešenie 4+1 s dvomi kúpeľňami + garáž + carport. 

Zhotoviteľ: Haas Fertigbau Chanovice s. r. o.
Autor projektu: Pilsprojekt
Zastavaná plocha: 187,60 m2

Úžitková plocha: 153,51 m2

Vykurovaná plocha: 120,00 m2

Označenie číslom na hlasovanie: 5

5 Haas Fertigbau Chanovice s. r. o.

Názov stavby: Rodinný dom Žilina Moderne riešená stavba domu s kombináciou pultovej a plochej strechy. Dom je strednej 
veľkostnej kategórie, svojimi vnútornými priestormi je pripravený uspokojiť nároky na bý-
vanie 4–5 člennej rodiny. Obývacia izba je prepojená s kuchyňou. Má vytvorenú dennú 
a nočnú zónu. V nočnej zóne sa nachádzajú tri izby a kúpeľňa.   

Zhotoviteľ: JK Slovakia s. r. o., Lipany 
Autor projektu: Ing. Ondrej Peter
Zastavaná plocha: 105,68 m2

Úžitková plocha: 89,00 m2

Vykurovaná plocha: 89,00 m2

Označenie číslom na hlasovanie: 6

6 JK Slovakia s. r. o., Lipany

Názov stavby: Drevostavba Martin Drevený dom s recesistickým dizajnom stodoly je tvorený so snahou absolútnej pravdi-
vosti použitých materiálov. Minimalistický charakter exteriéru je doplnený výrazovo čistým 
interiérom s priznanou konštrukciou. Dom s fasádou z červeného smreka, osadený na 
betónovom technickom podlaží v doline s peknými výhľadmi na pohorie Malej Fatry 
umožňuje okamžitý relax mestského človeka.

Zhotoviteľ:
Kontrakting krov hrou, Kontrakting stavebné 

montáže, Žilina
Autor projektu: ateliér van jarina s.r.o. Ing. arch. Ivan Jarina
Zastavaná plocha: 108,00 m2

Úžitková plocha: 258,00 m2

Vykurovaná plocha: 258,00 m2

Označenie číslom na hlasovanie: 7

7 KONTRAKTING KROV HROU, s. r. o., Žilina

Názov stavby: Chata Vinohrady 3-izbový moderný jednopodlažný drevodom je minimalistického tvaru s plochou stre-
chou a prestrešenou terasou. Z chodby za vstupom so šatníkom je prístupná spálňa 
aj pracovňa, hygiena a technická miestnosť s prechodom do dielne. Otvorený priestor 
obývacej izby, kuchyne so špajzou a jedálenskej časti je prepojený s exteriérom veľkým 
presklením a výhľadom na okolie. Drevený obklad v časti fasády a presah strechy nad 
terasou dodáva stavbe moderny výraz. Dom zohľadňuje okolité prostredie, rešpektuje 
všetky požiadavky investora a je nenáročný na prevádzkové náklady.

Zhotoviteľ: M-House, s. r. o., Bratislava
Autor projektu: Ing. arch. Erik Makki
Zastavaná plocha: 100,58 m2

Úžitková plocha: 84,31 m2

Vykurovaná plocha: 84,31 m2

Označenie číslom na hlasovanie: 8

8 M-House, s. r. o., Bratislava

Názov stavby:
Rodinný dom 

na brehu Malého Dunaja
Obľúbený rodinný bungalov Largo 147 stojí na pozemku len pár krokov od brehov Malého Duna-
ja. Dom prináša na jednom poschodí všetky funkcie potrebné pre pohodlné bývanie rodiny. Zo 
spoločného priestoru obývačky, jedálne a kuchyne sa jednoducho dostaneme na priestrannú 
zastrešenú terasu s výhľadom na juhozápad. V letných horúčavách je k dispozícii posedenie 
na severnej terase. Nočná časť domu ponúka 3 spálne a veľkú rodinnú kúpeľňu s výhľadmi 
na východ. Dom má pôdorysne zložitejší tvar s výstupkami, ktoré vytvárajú rôzne zákutia pre 
spomínané terasy a chránený vstup do domu. Dom je zastrešený jednoduchou sedlovou strechou 
s malým sklonom, ktorej presah zároveň prekrýva terasy a chráni vstup do domu pred nepriazňou 
počasia. Atraktívny vonkajší vzhľad podčiarkuje voľba teplých farebných odtieňov a tiež detail, že 
vonkajší drevený obklad fasády je farebne zladený s masívnymi drevenými konštrukčnými prvkami 
strechy – stĺpy, väznice, krokvy, klieštiny. Technológie domu – vykrovanie tepelným čerpadlom 
a ohrev TUV solárnymi panelmi – zabezpečujú jeho veľmi úspornú prevádzku.

Zhotoviteľ: RD Rýmařov s.r.o.
Autor projektu: ModerneDomy.sk
Zastavaná plocha: 147,00 m2

Úžitková plocha: 123,50 m2

Vykurovaná plocha: 123,50 m2

Označenie číslom na hlasovanie: 9

9 RD Rýmařov s.r.o.

Názov stavby: Rodinný dom Varga Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci, nepodpivničený, s neobytným podkro-
vím, zastrešený valbovou strechou. Dispozičné riešenie domu pozostáva zo vstupného 
zádveria, WC, technickej miestnosti, 3 izieb, obývacej izby s jedálňou, ktorá je prepojená 
s kuchyňou, komory a samostatnej kúpeľne. Rodinný dom z architektonického a urbani-
stického hľadiska zapadá do daného prostredia a nebude nepriaznivo vplývať na životné 
prostredie.

Zhotoviteľ: Vida domy s. r. o., Bratislava
Autor projektu: Ing. Csolley Július
Zastavaná plocha: 163,60 m2

Úžitková plocha: 108,56 m2

Vykurovaná plocha: 105,56 m2

Označenie číslom na hlasovanie: 10

10 Vida domy s. r. o., Bratislava

Názov stavby: Rodinný dom mladého sedliaka – Cerová Obdĺžnikový dvojpodlažný rodinný dom 4+1 s rozmermi 7,7 x 12,2 m so sedlovou stre-
chou a neobytným podkrovím. Pasívny dom – individuálny projekt drevostavby v difúzne 
otvorenej konštrukcii WHC URSUS U = 0,11 W/m2K, okná Smartwin compact (Hoblina) 
s izolačným trojsklom U

g
= 0,6 W/m2K a tepelným čerpadlom NIBE (Geotherm) – voda – 

voda so zemným vrtom a rekuperáciou Helios (Clean Air Servis).

Zhotoviteľ: WHC, s. r. o., Bratislava
Autor projektu: Ing. Marián Prejsa, Ing. arch. Dagmar Števčeková
Zastavaná plocha: 99,79 m2

Úžitková plocha: 145,14 m2

Vykurovaná plocha: 173,90 m2

Označenie číslom na hlasovanie: 11

11 WHC, s. r. o., Bratislava
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První postupové kolo se mimo vlastní 
sou těž stalo také příležitostí pro předsta-
vení několika novinek 21. ročníku SUSO. 
Tou první je započatá spolupráce s VOŠ 
a SPŠ Volyně, která coby odborný part-
ner bude připravovat technické výkresy 
pro praktickou část soutěže a nejlepší 
dvojici z každého kola (včetně doprováze-
jícího pedagoga) odmění bezplatnou tří-
denní odbornou stáží v prostorách VOŠ. 
Další novinkou je spolupráce s Asociací 
malých a středních podniků a živnostníků 
ČR (AMSP), která pro soutěžící žáky po-
každé připraví krátký test týkající se pod-
mínek pro podnikání. Poslední novinkou 
je počet do finále postupujících dvojic, 
odvislý od celkového počtu účastníků 
jednotlivých postupových kol. „Při účasti 
max. 6 družstev, tak jako je tomu v tomto 
dnešním kole, postoupí do finále pouze 

jedna dvojice, při účasti 7–12 družstev 
2 dvojice a při počtu 13 a více družstev 
3 dvojice. Pokud z každého dalšího po-
stupového kola podle výše uvedených 
počtů nepostoupí alespoň dvě družstva, 
což budeme vědět až koncem léta, tak 
do finále bude dodatečně (buď z dnešní-
ho kola a případně dalších kol s jedním 
přímo postupujícím družstvem podle 
celkového počtu bodů) nominováno 
i družstvo na druhém místě, které do té 
doby bude v pozici prvního náhradníka,“ 
informoval nás manažer SUSO David 
Surmaj první den soutěžního klání, při 
němž se návštěvníkům veletrhů před-
stavilo celkem 12 žáků učebního oboru 
truhlář z již zmíněných šesti odborných 
škol z Prahy (2x), Kutné Hory, Litoměřic, 
Litvínova a Liberce. V případě Liberce 
ze SOU nábytkářského a SOŠ, s.r.o. 
z městské části Kateřinky, které vyslalo 
do Prahy družstvo složené ze dvou dívek, 
jež ukázaly nejen zbylým pěti družstvům 
složeným ze samých kluků, ale i všem 
přihlížejícím, že truhlařina je krásné voňa-
vé řemeslo, které není jen pro chlapce. 

A to nikoliv pouze v teoretické části, kdy 
ve dvou písemných testech (test zahrnu-
jící učivo 1. a 2. ročníku a problematiku 
partnerů soutěže a test ADMD) dosáhly 
nejvyššího počtu bodů, ale i v praktické 
části soutěže. Pro ni pořadatelé tentokrát 
zvolili 1000 mm vysoký stojan o půdory-
su 500x500 mm ze smrkového dřeva, 
určený pro osazení čímkoliv např. menší 
sochou, květinou v květináči nebo váze 
apod. Pro jeho zhotovení měli soutěžící 
k dispozici kromě ručního nářadí také 
některé stroje od partnerů SUSO – a.s. 
Houfek a Mafell, přičemž čepy spojů 
museli zhotovit výhradně ručně. Tohoto 
úkolu, jak již bylo naznačeno výše, se 
rovněž nejlépe zhostily žákyně SOU 
nábytkářského a SOŠ, s.r.o. Liberec – 
Kateřinky Sára Brabcová a Lucie Hrubá, 
které se s celkovým počtem 267 bodů 
staly první finálovou dvojicí 21. ročníku 
SUSO. 
„Obě dívky, kromě toho, že se dobře 
připravily na teoretickou část, pak do-
slova excelovaly v disciplíně Spojení 
čepu a dlabu, kde svou pečlivostí ne-
měly mezi hochy přímou konkurenci. 
Ve srovnání s hochy pak příliš neztráce-
ly ani ve strojních disciplínách Houfek 
a Mafell. Jediné, v čem zaostávaly, byla 
fyzická zdatnost, čímž se jim výrobek 
nepodařilo zcela dokončit a na nejlep-
ší chlapecké družstvo ztratily 26 bodů. 
Nicméně celkový součet bodů jim na-
konec přinesl vítězství, podle mě zcela 
zaslouženě,“ konstatoval David Surmaj 
po skončení soutěže s tím, že druhou 
příčku s odstupem 2 body za vítěznou 
dívčí dvojicí obsadili a prvními náhradníky 
se stali Jakub Frajt a Kevin Štefančík ze 
SOŠ Litvínov – Hamr. Třetími v pořadí 
jsou Jonáš Černý a Matěj Dvořák ze SOŠ 
stavební a zahradnické Praha 9.

SUSO: do 21. ročníku s několika novinkami

Na výstavišti PVA Expo v Praze – Letňanech proběhlo koncem druhého 
únorového týdne (10.–11. 2. 2017) první postupové kolo letošního již 21. 
ročníku soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO pro region Praha, střední 
a severní Čechy. Určilo první dvojici nejlepších truhlářských adeptů, přesněji 

řečeno adeptek, pro podzimní celorepublikové finále, které proběhne ve dnech 19.–22. 9. 2017 v rámci 
28. ročníku pražského veletrhu For Arch.

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

Trojice nejlepších družstev z postupového kola v Praze
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výber aktualít

Vážení čitatelia,

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

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

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

LIGNA 2017: Veletrh s novou tváří
Uverejnené: streda, 22. február 2017
V úterý 14. 2. 2017 se na výstavišti Deutsche Messe v Hannoveru uskutečnila mezinárodní tisková 
konference LIGNA Preview. Zástupcům odborných médií na ní byl v předpremiéře představen 
letošní veletrh pro lesnictví a dřevozpracující průmysl LIGNA, který se na výstavišti v Hannoveru 
uskuteční v termínu 22.–26. 5. 2017.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Dary členských spoločností ZSD SR do tomboly veľtrhu
Uverejnené: streda, 22. február 2017
Zväz spracovateľov dreva SR bude oficiálnym partnerom veľtrhu Nábytok a bývanie 2017 v Nitre. 
Stánok bude centrom pavilónu N. Spolu s členskými spoločnosťami premenia celú plochu na 
Pavilón slovenských výrobcov nábytku a moderných drevodomov.

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

Salón drevostavieb ’17 pokračuje na Slovensku
Uverejnené: utorok, 21. február 2017
Celkom 36 vlani dokončených drevostavieb zaradili do projektu Salón drevostavieb. Väčšinou 
sú to rodinné domy, ale aj unikátne riešenia projektu najvyššej drevostavby HoHo Wien a centrála 
firmy Egger v Rakúsku.

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

Hlasujte pro nejlepší dřevěné stavby a vyhrajte pobyt ve srubu!
Uverejnené: pondelok, 20. február 2017
Hlasování v anketě Dřevěná stavba roku 2017 je tady! Vyberte ty nejlepší dřevěné stavby v každé 
z 8 soutěžních kategorií a zapojte se tím do soutěže o pobyt ve srubu.

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

Lyocell je drevná buničina do vankúšov
Uverejnené: pondelok, 20. február 2017
IKEA Bratislava predstavila na tlačovej konferencii dve témy. Predovšetkým sa zamerali na ino-
vatívne riešenia pre lepšiu formou udržateľného rozvoja a šetrný prístup k životnému prostrediu.

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

Vyznamenání iF Product Design Award 2017 pro Hettich
Uverejnené: piatok, 17. február 2017
Mezi 5575 podanými návrhy se dokázal prosadit elektromechanický systém otevírání chladniček 
Easys od firmy Hettich. Systém pro kuchyně s bezúchytkovým designem přesvědčil 58 členů 
mezinárodní poroty iF Design Awards 2017 vedle kompaktního provedení především funkcemi 
orientovanými na komfort uživatele.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Nejlepším pasivním domem je dřevostavba v Černošicích
Uverejnené: streda, 15. február 2017
V soutěžní přehlídce Pasivní dům 2016 si 13 domů rozdělilo bezmála 5000 hlasů. A tři hlasující, 
kteří nejlépe odhadli, kolik hlasů dostane vítězný dům, vyhráli ceny v hodnotě 15 000 Kč.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis
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Interiér roku je jediná soutěž, kde se 
mohou potkat architekti a interiéroví 
designéři nejen z České republiky, 
ale premiérově také ze Slovenska, 
a prezentovat tak veřejné i soukromé 
interiéry z obou stran hranice. Cílem 
soutěže je zejména podpora a popula-
rizace práce architektů a interiérových 
designérů. Právě díky této snaze byla 
soutěži udělena záštita Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. Věříme, že 
i tento druhý ročník přinese zajíma-
vé výsledky, které budou vyhlášeny 
28. 3. 2017 na mezinárodním kon-
gresu o bytové kultuře a architektuře 
Living forum v Centru současného 
umění DOX. 
V patnáctičlenné mezinárodní porotě 
zasedají kromě architektů také res-
pektované osobnosti z oblasti vizuální 
kultury, aby při rozhodování byly zva-
žovány i barevné koncepty, charakter 
a atmosféra prostoru atd. Vedle pro-
rektora pražské Vysoké školy umělec-
koprůmyslové prof. akad. arch. Jiřího 
Pelcla dr. h. c. nebo Doc. Ing. Veroniky 
Kotradyové z bratislavské Fakulty archi-
tektury STU, Sanji Pupovac z univerzity 
Milánská polytechnika, jsou členy na-

příklad režisérka Hana Třeštíková nebo 
malíři David Saudek a Jakub Špaňhel.
Porotě bude i v letošním roce před-
sedat prorektor VŠUP prof. Jiří Pelcl. 
„Nabídka soutěžních interiérů byla loni 
skutečně bohatá. Překvapila nás vyso-
ká úroveň komerčních interiérů a jsme 
potěšeni, že mnozí investoři spolupra-
cují s předními designéry nejen při na-

vrhování restaurací a hotelů, ale také 
při rekonstrukci školek, škol, nemocnic 
a dalších institucí. Je to dobrá zpráva 
pro vývoj interiérů do dalších let,“ řekl 
prof. Pelcl. 
Více informací o soutěži Interiér roku 
najdete na www.interierroku.cz.

Zdroj: TZ IBD

Soutěž Interiér roku

Ve druhé polovině března (23.–26. 3. 
2017) se na pražském výstavišti PVA 
EXPO v Letňanech uskuteční pětice 
veletrhů zaměřených na bydlení, vyba-
vení kanceláří, design a zahrady For 
Habitat, For Furniture, For Garden, 
Bydlení – Nové projekty a Světlo v ar-
chitektuře, doplněná projektem na 
podporu novinek DESIGN SHAKER, 
propagujícím současný design.
Součástí veletrhu For Furniture bude 
také 4. ročník speciální expozice 
SCÉNA: Inspirace & Trendy 2017, 
kterou liž tradičně připravuje interié-
rová návrhářka a designérka Ing. Iva 

Bastlová, DiS. z ateliéru LOXO. Tato 
speciální expozice bude zaměřena na 
představení několika směrů, postave-
ných na současných interiérových tren-
dech, jimiž se autorka nechala inspiro-
vat na velkých zahraničních veletrzích 
a upravila je pro český trh. Bude roz-
dělena do čtyř sekcí se zcela odlišnými 
inspiracemi – POETIC (styl plný paste-
lových barev a jemných tónů, interiéry 
v něm laděné jsou harmonické, něž-
né, ale i nadčasové), HARMONY (zo-
sobňuje vyloženě klidový interiér, kde 
hrají hlavní roli přírodní materiály, jako 
je dřevo, kámen či vlna), CULTURAL 
(kombinace kultur starého a nového, 
různorodé materiály, motivy i dekory, 
barvy jsou pestré, výrazné odstíny do-
plňují jemné neutrály) a SMART (dobře 
čitelné, multifunkční a hravé moderní 
interiéry, kde nechybí technika na vy-
soké úrovni), přičemž základna těchto 
interiérů podle autorky je svěží, světlá 
až neutrální a doplňují ji výrazné barvy, 
jako je červená a zelená. 

„Jednotlivé sekce SCÉNY budou 
složeny z působivého aranžmá a vel-
kých vzorkovníků – výběru materiálů 
od podlah přes tapety a bytový textil 
až po výrobu nábytku apod.,“ slibuje 
Ing. Bastlová s tím, že tato expozice 
bude zaměřena na odbornou veřej-
nost s cílem představit různé materiály 
z českého trhu. Jejím záměrem bude 
také informovat laickou veřejnost o sty-
lech, možných kombinacích a aktuál-
ních trendech z interiérového designu.
Expozice SCÉNA: Inspirace & Trendy 
2017 bude jako obvykle umístěna ve 
vstupní hale II letňanského výstaviště, 
nikoliv však v jedné z bočních částí, ale 
příchozí jí budou procházet. Na pů-
vodním místě konání přehlídky vyrostl 
nový přednáškový sál, kde se bude 
mimo jiné konat i přednáška na téma 
interiérových trendů. Bližší informace 
o projektu lze nalézt na www.scena-
-inspirace-trendy.cz.

Autor: Ing. František Novák

Scéna: Inspirace & Trendy 2017

Jeden z přihlášených interiérů do soutěže – srub v Nízkých Tatrách. Foto: archiv IBD



DM 3/2017 69

pozvánka

Od 2. do 9. září 2017 se na zámku 
v německém městě Dahlen nedale-
ko Lipska uskuteční WORKCAMP 
PARQUET 2017. Cílem tohoto me-
zinárodního vzdělávacího projektu je 
vytvořit z parket versailský vzor v cí-
sařském sále zámku a v zrcadlovém 
sále vyrobit a položit parkety po vzoru 
starých palácových podlah. V rám-
ci projektu WORKCAMP PARQUET 
2017 přijedou na zámek skupiny 
podlahářů a parketářů z Německa, 
Česka, Slovenska, Rakouska, Itálie, 
Rumunska, Polska, Holandska, Švý-
carska, Polska a Ruska. Celkem jde 
o 25 účastníků, učňů v oboru, mistrů 
parketářů a učitelů.
„Stěžejní část práce nás čeká v Ry-
tířském sále, kde je nutné připravit 
podklad a na místě vyrobit jednotlivé 
díly versailleského vzoru, které zde 
budou položeny a povrchově uprave-
ny,“ popsal nejatraktivnější část práce 
dobrovolníků René Caran, hlavní pořa-
datel Workcampu.
„Druhá část naší práce je výroba a po-
ložení parketové podlahy po vzoru palá-
cových podlah v Zrcadlovém sále. Tato 
část se bude realizovat v rámci progra-
mu ‚Workcamp ve Workcampu‘ a na její 
pokládce se budou podílet účastníci, 
kteří nebudou přítomni po celý týden 
Workcampu,“ doplnil Ernst Müller, 
spolupořadatel a mistr parketář, který 
obor vyučuje na Střední odborné škole 
Ehingen v Německu a patří mezi před-
ní odborníky v Evropě. Kromě pomoci 
s obnovou památky má ale setkání par-

ketářů, které se každý rok koná v jiné 
evropské zemi, i význam pro vzdělávání 
mladých řemeslníků. „Potkávají se 
zde mladí parketáři, odborníci a mistři 
v tomto oboru. Předávají si tak zku-
šenosti jak mezi mladými a staršími, 
tak i mezi parketáři z různých zemí. 
I proto se vybírají úkoly, se kterými se 
parketáři setkávají spíše zřídka. Letos 
jde například o historické vzory parket 
a mozaiky,“ vysvětlila význam setkání 
Michaela Reichlová, spolupořadatel. 
Podtitulem Workcampu je „vyučování 
trochu jinak“. Někteří mladí podlaháři 

se s realizací na zámku a v reálném pra-
covním prostředí setkají vůbec poprvé. 
„Zámek v Dahlen, kde se bude letošní 
roční konat, je již nyní zčásti veřejnosti 
přístupný a bude tak možné si výsle-
dek týdenní práce po skončení akce 
prohlédnout. Postoj obce i Zámeckého 
a parkového spolku Dahlen mají vý-
znamný podíl na rozhodnutí právě zde 
akci uskutečnit a pomoci s obnovou,“ 
dodal Steve Klose, spolupořadatel 
a mistr parketář z Dahlen.

Zdroj: TZ k Workcamp Parquet 2017

S obnovou zámku v Dahlen pomohou i čeští parketáři

Také se letos 
v květnu chys-
táte navštívit 
veletrh LIGNA 
v Hannoveru? 
D ř e v a ř s k ý 
magazín opět 
nabízí svým 

čtenářům bezplatnou vstupenku!
Světový veletrh pro lesnictví a dře-
vozpracující průmysl LIGNA se usku-
teční ve dnech 22.–26. 5. 2017. 
Organizátoři očekávají účast více než 
1500 vystavovatelů na cca 122 000 m2 
výstavní plochy. V centru pozornosti ve-
letrhu budou inteligentní koncepce pro 

digitálně propojenou výrobu a jednotli-
vé kroky výrobního procesu. Vystavená 
řešení jsou příslibem růstu a efektivity 
a ukazují další cestu, jak dále rozvíjet 
obchod nezávisle na velikosti podniku 
a co nejrychleji realizovat individuální 
výrobu, která je na trhu stále žádanější.
Hlavní témata veletrhu ve zkratce:

 Integrovaná (digitálně propojená) vý-
roba na cestě k Průmyslu 4.0 (inte-
ligentní, propojené výrobní systémy 
plus inovační strategie a řešení pro 
hodnotu vytvářející sítě, které tvoří 
dřevozpracující průmysl)

 Zpracování plastů a kompozitů
 Dřevařský summit

Veletrh bude otevřen od pondělí 22. 5. 
do pátku 26. 5., a to od 9:00 do 
18:00. Cena jednodenní vstupenky je 
30 €, cena vstupenky na celou dobu 
konání akce je 44 €. V rámci partnerství 
s veletrhem INTERZUM v Kolíně nad 
Rýnem bude platná pro oba veletrhy. 
Dřevařský magazín jako mediální 
partner veletrhu LIGNA má k dispozici 
omezené množství čestných vstupe-
nek pro své čtenáře. O vstupenku si 
zájemci mohou již nyní požádat pros-
třednictvím e-mailu: cz@drevmag.
com.

Autor: Radomír Čapka

Volná vstupenka na veletrh LIGNA v Hannoveru

Letošní ročník mezinárodního vzdělávacího projektu WORKCAMP PARQUET byl 
oficiálně zahájen slavnostním symbolickým odemknutím se starostou Dahlen 
Matthiasem Löwe. Foto: archiv RENSPOL
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 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

 FOR HABITAT 23. – 26. 3.
 Veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí – 24. ročník. Souběžné 

výstavy: FOR FURNITURE – 7. ročník mezinárodního veletrhu 
nábytku a bytového designu, FOR GARDEN – 11. ročník meziná-
rodního veletrhu zahradní architektury, nábytku, techniky a zeleně, 
DESIGN SHAKER – výběrová přehlídka interiérového designu – 
6. ročník, BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY – specializovaná výstava 
nových projektů bydlení – 23. ročník, SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE 
– specializovaná výstava svítidel, designu a příslušenství – 5. roč-
ník, • Praha – PVA EXPO Letňany • ABF, a.s., abf.cz, pvaexpo.cz, 
forhabitat.cz, forfurniture.cz, designshaker.cz

 HRADECKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA  24. – 26. 3.
 STAVBA A ZAHRADA
 Výstava pro stavbu, rekonstrukce, zařizování bytů, domů, chat, 

realizace a úpravy zahrad – 20. ročník. Doprovodný program: 
Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, 21. ročník, region východní 
Čechy a jižní Morava, 24. a 25. 3. • Hradec Králové – Kongresové 
centrum Aldis • KJ VÝSTAVNICTVÍ, www.kjvystavnictvi.cz

 STAVOTECH Olomouc 30. 3. – 1. 4.
 Stavební a technická výstava – 53. ročník. • Olomouc – výstaviště 

Flora • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 STAVÍME, BYDLÍME Ústí nad Orlicí 5. – 6. 4.

 Stavební výstava – 13. ročník • Ústí nad Orlicí – kulturní dům • 
Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 BYDLENÍ NA ZAHRADĚ ČECH 5. – 9. 4.
 Prezentace dodavatelů stavebních materiálů, střech, tepelné 

a solární techniky, nábytku, interiérových doplňků, krbů, kuchyní 
a kou pelen. Souběžná výstava: TRŽNICE ZAHRADY ČECH – vý-
stava pro zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky 
přírody • Litoměřice – výstaviště Zahrada Čech • Zahrada Čech 
s.r.o., www.zahrada-cech.cz

 DŘEVOSTAVBY 12. – 13. 4.
 Mezinárodní odborný seminář spojený s prezentací dodavatelů 

komponentů pro dřevostavby – 21. ročník • Volyně – VOŠ a SPŠ 
• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, www.
vos.volyne.cz

 DŮM A ZAHRADA Louny 13. – 16. 4.
 Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na úpravu a zařízení 

interiéru, exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře • Louny – 
výstaviště • Diamant Expo, spol. s r.o., diamantexpo.cz

Slovenská republika

 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

 INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE 8. – 14. 3.
 Mezinárodní veletrh řemesel a živností. Souběžné výstavy: 

HANDWERK & DESIGN – řemesla a design, GARTEN – me-
zinárodní veletrh zahrady • Mnichov, SRN • Messe Mnichov, 
www.messe-muenchen.de, www.ghm.de, www.ihm.de

 HOUSE I 2017 9. – 12. 3.
 Pobaltský stavební veletrh • Riga, Lotyšsko • International 

Exhibition Company BT 1 Ltd., www.bt1.lv
 HOLZHAUS SPRING 2017 9. – 12. 3.

 Mezinárodní specializovaná výstava zaměřená na design a kon-
strukci dřevostaveb • Moskva, Rusko • ITE Moskva, Expocentr, 
www.expocentr.ru, www.zagoroddom.com

 WOHNEN & INTERIEUR 11. – 19. 3.
 Největší rakouský mezinárodní veletrh bydlení • Vídeň, Rakousko 

• Reed Exhibitions, www.wohnen-interieur.at, www.messe.at
 MEBLE POLSKA 14. – 17. 3.

 Veletrh nábytku a bytového vybavení. Souběžné výstavy: HOME 
DECOR – veletrh bytových doplňků a interiérového designu, 
ARENA DESIGN – přehlídka evropského interiérového designu 
komerčních prostor • Poznaň, Polsko • Miedzynarodowe Targi 
Poznaňskie sp. z o.o., www.mtp.pl, www.homedecor.pl

 KIFF 2017 15 – 18. 3.
 Mezinárodní fórum výrobců a dodavatelů nábytku • Kyjev, Ukrajina 

• Kyiv International contract fair, www.kiff.kiev.ua
 HOME WORLD 2017 16. – 19. 3.

 Specializovaná výstava stavebních materiálů, nábytku a interiéro-
vých dekorací • Kaunas, Litva • UAB Expoziciji Centras, www.
parodos.lt

 FURNIDEC BUSINESS 17. – 19. 3.
 Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu • Soluň, 

Řecko • Helexpo S.A., www.helexpo.gr
 BOIS & HABITAT 2017 24. – 27. 3.

 Výstava pro výrobce dřevěných konstrukcí, designu a nových zdrojů 
energie • Brusel, Belgie • Easy Fairs, www.bois-habitat.be

 HOMEDECO 2017 27 – 29. 3.
 Mezinárodní výstava bytového textilu, nábytku, bytových doplňků, 

dekorací a interiérového designu • Almaty, Kazachstán • Turkel 
Fair Organizations Inc., www.homedecofair.com

 CIFM / INTERZUM GUANGZHOU 28. – 31. 3.
 Největší asijský veletrh dřevoobráběcích strojů, technologií pro 

výrobce nábytku a interiérového designu • Guangzhou, Čína • 
Kölnmesse GmbH, www.interzum-guangzhou.com

 FIMMA BRASIL 28. – 31. 3.
 Mezinárodní veletrh strojů, materiálů a doplňků pro nábytkářský 

průmysl • Bento Goncalves, Brazílie • Movergs, www.fimma.
com.br, www.eumabois.com

 BUILDINDUSTRY – ASTANA 2017 29. – 31. 3.
 Mezinárodní stavební veletrh • Astana, Kazachstán • Exhibition 

Centre Korne, www.atakentexpo.kz, www.buildexpo.kz
 INTER BUILD EXPO 29. 3. – 1. 4.

 Mezinárodní fórum stavebních materiálů a technologií • Kyjev, 
Ukrajina • Kyiv International contract fair, www.buildexpo.kiev.ua

 MOSBUILD 4. – 7. 4.
 Mezinárodní stavební veletrh • Moskva, Rusko • ITE Moskva, 

www.ite-expo.ru, www.worldbuild-moscow.ru
 BUILDING 4. – 7. 4.

 Mezinárodní veletrh výstavby a vybavení. Souběžné výstavy: 
INTERKLIMA – mezinárodní veletrh vytápění, chlazení, klimatizace, 
úpravy pitné vody a obnovitelných zdrojů energie, INTERPROTEX – 
mezinárodní veletrh pro ochranu lidí a objektů, EMAT – mezinárodní 
veletrh pro ochranu životního prostředí • Záhřeb, Chorvatsko • 
Zagrebački Holding d.o.o., www.zv.hr

 SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 4. – 9. 4.
 Mezinárodní veletrh nábytku – 56. ročník. Souběžné výstavy: 

SALONE INTERNAZIONALE DEL COMPLEMENTO D’ARREDO 
– mezinárodní výstava nábytkových doplňků, EUROLUCE – me-
zinárodní výstava svítidel, WORKPLACE3.0/SALONE UFFICIO 
– výstava kancelářského nábytku, SALONE SATELLITE – výstava 
návrhů mladých designérů • Milano – Rho, Itálie • Federlegno 
Arredo Eventi Spa, www.salonemilano.it
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drevársky servis

Ponuku 14 EAD tvorili výrezy v kvalite III. 
A, B, C v cenách 82–85 €/m3 v celko-
vom množstve 15 750 m3: Jednotlivé 
odštepné závody š.p. LESY SR stanovili 
cenu:

 82 € – Kriváň, Rimavská Sobota, 
Revúca, Prešov

 83 € – Prievidza, Beňuš, Žarnovica
 84 € – Považská Bystrica, Slovenská 
Ľupča, Rožňava

 85 € – Trenčín, Žilina, Čierny Balog, 
Košice

Kvalita III. D v 12 EAD v celkovom obje-
me 17 300 m3 bola dostupná v cenách 
49–52 €/m3 v odštepných závodoch:

 49 € – Beňuš, Čierny Balog, Slovenská 
Ľupča, Rimavská Sobota, Prešov

 50 € – Prievidza, Žarnovica, Kriváň, 
Revúca, Rožňava, Košice

 52 € – Trenčín.
10 500 m3 vlákniny ponúkli cez 12 
EAD v rovnakej cene 27 €/m3 v odštep-
ných závodoch: Čadca, Námestovo, 
Liptovský Hrádok, Beňuš, Čierny Balog, 
Slovenská Ľupča, Žarnovica, Rimavská 
Sobota, Revúca Rožňava, Prešov.

V š.p. LESY SR sa spomalil celý pláno-
vací a realizačný proces dodávok dreva 
na piliarske spracovanie v SR. Plánovaný 
celkový objem ťažby v roku 2017 je cca 
3,8 mil. m3, čo je  oproti roku 2016 o cca 
200 tis. m3 menej. 
V úvode roka sa uskutočňujú spoloč-
né rokovania Zväzu spracovateľov dreva 
SR a š.p. LESY SR. O ich výsledkoch 
informuje generálny sekretár ZSD SR 
PhDr. Peter Zemaník:
„V ďalších rokoch sa očakáva v š.p. 
LESY SR pokles celkových ťažieb ihlič-

natého a listnatého dreva zo 4 mil. m3 
až na úroveň cca 3 mil. m3. Tohtoročné 
dodávky pre veľkých spracovateľov 
s dlhodobými zmluvami postupne rea-
lizujú. Do konca januára neboli dohod-
nuté konkrétne objemy dodávok. Podľa 
prísľubu vedenia š.p. LESY SR budú 
požiadavky spracovateľov uspokojené 
na 48 %, minimálne vo výške dodávok 
z roku 2016.“
Už v lete pripravili LESY SR súťaže na 
ťažbu dreva na obdobie nasledujúcich 
štyroch rokov za 256 mil. €. Podmienky 
nastavili tak, aby sa mohli prihlásiť aj 
malé firmy a živnostníci. Rozdelili ich do 
cca 130 súťaží. Takýto počin by mal za-
bezpečiť plynulý chod podniku. Účasť 
malých firiem v podhorských oblastiach 
limitovali max. 500 € na jednu súťaž 
a obmedzenie plochy jednej súťaže max. 
na úrovni lesnej správy (cca 6800 ha). 
Každá súťaž by mala mať až 30 víťazných 
uchádzačov, s ktorými budú podpísané 
rámcové zmluvy.

LESY SR, š.p. ročne vyťažia cca 4 mil.
m3 dreva a potrebujú dodávateľov ťa-
žobných prác so všetkými dostupnými 
technológiami (píly, navijaky, traktory, 
lanovky). Víťazní uchádzači s podpísaný-
mi rámcovými zmluvami budú v priebehu 
štyroch rokov súťažiť zákazky na ťažbu 
a dopravu dreva po odvozné miesta pod-
ľa aktuálnych potrieb podniku. 

Za uplynulých 55 rokov sú ohrozené ob-
rovské lesné plochy, čoho výsledkom 
je rozpad lesných porastov. Výrazné 
vetrové kalamity v rokoch 1964 a 2004 
sa podarilo utlmiť chemickou ochranou. 
Vetrová kalamita v roku 2014 vyvrcholi-
la prudkým nárastom kalamitnej hmoty 
v smrečinách. Ak lesníci nebudú apliko-
vať potrebné opatrenia, situácia s menej 
kvalitnou guľatinou potrvá až do roku 
2020. Vplyvom vetrovej a podkôrniko-
vej kalamity dosahuje náhodná ťažba 
v posledných troch rokoch alarmujúcich 
60 % celkovej ťažby (graf 1).

Cenu guľatiny naznačujú 
prvé elektronické aukcie dreva v roku 2017

LESY SR, š.p. ešte nerámcovali objem guľatiny, ktorý vyťažia v roku 2017 a dodajú slovenským 
piliarskym firmám. V závere januára (25.–26. 1. 2017) ponúkli v 26 elektronických aukciách dreva 
(EAD) 33.050 m3 ihličnatých priemyselných výrezov v drevinách smrek, jedľa.

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

Graf 1: Priebeh celkovej ťažby guľatiny v slovenských lesoch vrátane náhodnej ťažby 
v období 1960–2020 (plán)
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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

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

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

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Nabízíme k prodeji využitelné odřezy plošného materiálu, 
které nám vznikají při naší výrobě. Odřezy jsou vhodné např. 
jako náhrada OSB desek a jiných materiálu při stavebních 
úpravách nebo výrobě bytových doplňků. Překližky tropické 
i břízové různých rozměrů od 38 Kč/m2, překližky s korko-
vým jádrem 27x150 cm za 18 Kč/kus, překližky olepené 
umacartem od 38 Kč/m2, překližky fóliované – vhodné na 
přívěsné vozíky od 48 Kč/m2, umacart síly 1,2 mm a 2,5 mm 
od 38 Kč/m2.
Kontakt: Vagonka-Interiors s.r.o., Na Vyhlídce 836, 742 13 
Studénka, tel.: +420 724 271 310, e-mail: miroslav.novak@
vagonka-interiors.cz

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

 Výroba polotovarů eurooken. Polotovar obsahuje: vyfré-
zované a slepené křídlo s rámem, zasklívací lišty, rámovou 
a křídlovou okapnici s koncovkami. Dále můžeme dodat ce-
loobvodové kování, těsnění a sklo. Výroba polotovarů vcho-
dových dveří včetně alu prahu, bezpečnostního kování, bezp. 
kliky a pantů.
Kontakt: mobil: +420 737 883 380, e-mail: p.grubner@
seznam.cz, www.oknagrubner.cz

 Vyrábíme a prodáváme řezané dubové dýhy, švartny 
a nákližky od tloušťky 2 mm do tloušťky 12 mm, šířky do 
500 mm a délky do 6 m. Obvyklý rozměr je délka do 3 m, 
popřípadě do 4 m, šířka do 120 mm, popřípadě do 250 mm 
(pohledová kvalita A má omezenější rozměry). Pohledová 
kvalita – moderní–trendové provedení rustikal nebo kvalita 
A, B, C, bez vypadavých suků … (pohledovou kvalitu nutno 
dopřesnit). Je možné omezeně a po dohodě vyrobit i z jiných 
dřevin např. třešen nebo jasan.
Kontakt: Prusková Lucie, tel.: +420 777 701 405, DAKO 
spol. s r.o., Slovenská 4/1103, 702 00 Ostrava - Přívoz, 
e-mail: vyroba@nizkoenergeticky.cz

 Vyrábíme a prodaváme vyspravovací lodičky G2 v dře-
vinách SM, BO, MD, JD, BK, JS, JV, DB, OL, DB červený, 
BK s jádrem, JS s jádrem, OL s jádrem. Ceny od 0,5 Kč za 
kus bez DPH. Možnost i z vlastniho materiálu.
Kontakt: mobil: 724 254 702, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

 Vyrábíme polotovary eurooken , eurooken s hliníkovým 
opláštěním, posuvných systémů a vchodových dveří IV78 
a IV92 mm v klasickém i rustikálním profilu. Polotovar obsa-
huje kompletně opracovaný a slepený rám s křídlem, včetně 
zasklívacích lišt. K polotovarům je možné dodat ostatní kom-
ponenty, jako okapnice, kování, těsnění atd. 
Kontakt: mobil: +420 777 143 532, e-mail: oknanedbal@
seznam.cz, www.oknanedbal.cz

 Vyrábíme a prodáváme vyspravovací lodičky, větvové 
suky, nábytkové kolíky a spojovací lamelky. Výroba a prodej 
v prvotřídní kvalitě a za nízké ceny výrobce.
Kontakt: Rostislav Hejduk, mobil: +420 777 555 784, e-mail: 
rostislav.hejduk@seznam.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodáme olepovačku hran Holz-Her Uno 1307. Vybavení: 
výsuvná podpěra, nanášení lepidla dýzou 1905 MG včetně 
plovoucí dýzy, dvoumotorové kapování 1918 pneu, profilová 
cidlina 1929, plošná cidlina 1964. Stroj je ve velmi dobrém 
stavu. K odběru ihned. Cena: 300 000 Kč bez DPH.
Kontakt: Jaroslav Straka, mobil: +420 608 059 592, e-mail: 
vestavstyl@vestavstyl.cz

72

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

 Prodáme kráticí automat KP 600 Automat (výrobce: Störi 
Mantel s.r.o.), rok výroby 2003. Max. délka vstupního ma-
teriálu 5 m. Včetně výstupního dopravníku a odsávání. Stroj 
v provozu 1x – 2x týdně k vidění na provozovně zákazníka. 
Cena: 130 000 Kč bez DPH. Cena uvedena EXW provozovna 
zákazníka, cena bez montáže stroje.
Kontakt: mobil: +420 721 244 219

 Nabízíme k prodeji truhlářský vzduchový lis na lepení 
hranolů a spárovek. Rozměr 6000 x 1000 x 86 mm. Cena 
50 000 Kč bez DPH.
Kontakt: mobil: +420 777 700 816, e-mail: info@shaus.cz

 Prodám zkracovací pily pro paletařinu, odsavač pilin mo-
bilní, 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 provozu 55 mth, včetně dopravníků a odsávacího za-
řízení. 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

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@haus-
spezi.cz

 Nabízíme zakázkovou výrobu dřevěných obalů. Bedny 
dřevěné i překližkové, atypické palety, transportní základny, 
podlážky, tepelné ošetření.
Kontakt: tel.: 585 380 582, 585 380 329, e-mail: drevos@
drevos.cz

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

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Společnost B.D.I. spol. s r.o. z Uherského Brodu hledá 
pracovníka na pozici Truhlář výroby nábytku. Náplň práce: 
truhlářské práce při výrobě nábytku a atypických truhlářských 

konstrukcí. Požadujeme výuční list v oboru truhlář, spolehli-
vost a pracovní nasazení, samostatnost a zručnost ve vý-
robě i při montáži, praxe je výhodou. Nabízíme zázemí velké 
stabilní společnosti v moderní výrobní hale, motivující práce 
na významných zahraničních projektech, 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.: +420 777 128 242, e-mail: 
mikulasek@bdi.cz

 Stolárska firma hľadá programátora na 5-osé CNC, značky 
HOMAG. Náplňou práce je programovanie podľa objedná-
vok. 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 nebojí 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 dre-
vom 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

 Nabízíme zpracování výkresové dokumentace na scho-
diště včetně šablon 1:1. Dokumentace obsahuje půdorys, 
bokorysy, pohledy ve 3D, kusovník, šablony veškerých kom-
ponent 1:1. Dokumentaci zasíláme na dobírku. Podle výkre-
sové dokumentace lze velmi snadno přenést dané rozměry 
na připravené polotovary a ušetřit tak mnoho času. Velkou 
výhodou je také přesnost tohoto postupu. Termín dodání 
výkresové dokumentace je 3–5 dnů. Tiskneme na role papíru 
o šířce až 1050 mm. Cena od 4000 Kč bez DPH. Nabízíme 
také obrábění na CNC.
Kontakt: tel.: +420 461 526 140, e-mail: libor.oprsal@fa-
-havlicek.cz

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

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

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.
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stalo se

Učitelé Střední školy stavebních ře-
mesel Brno – Bosonohy, příspěvková 
organizace, ve spolupráci s Centrem 
vzdělávání všem a firmou LD – Seating 
s. r. o., se zúčastnili ve středu 18. ledna 
2017 soutěže čalouníků a dekoratérů, 
která se konala na půdě zemské od-
borné školy LBS Fürstenfeld. S touto 
školou se snažíme navázat spolupráci, 
zástupci školy a jedna žákyně se zú-
častnili naší soutěže čalouníků zatím 
jako pozorovatelé. Nyní jsme si tedy 
vyměnili role a jedeme načerpat nové 
poznatky do Rakouska.
Jak tedy soutěží čalouníci v Rakousku?
Každý čalouník soutěžil sám za sebe 
a měl splnit několik úkolů. Pro nás 
rozhodně zajímavý a podnětný byl 
úkol první – teoreticky, formou výkre-
su navrhnout dekoraci kóje s určitým 
tematickým zaměřením a svůj návrh 
během vlastní soutěže realizovat. 
Návrh dekorace si žáci připravovali 
před vlastní sou těží a jejich úkolem 
bylo nejen druh a vzor tapety, záclony, 
závěsu, podlahové krytiny navrhnout, 
ale tyto materiály si také pro soutěž 
opatřit. Nutno podotknout, že žáci 
v Rakousku se učí pro konkrétní firmy 

a ty své budou cí zaměstnance podpo-
rují už během studia. V tomto případě 
tak, že poskytnou vybrané materiály. 
Během soutěže dekoratéři realizují 
svůj vlastní návrh. Bylo zajímavé po-

zorovat dívky a hochy při lepení tapet, 
pokládání koberců, šití, řasení, žehlení 
a věšení záclon nebo závěsů. Během 
dne postupně vznikaly kóje: Letní po-
koj u moře, V kavárně, Svatební salon 
nebo Harley Davidson dekorace a dal-
ší. Zejména na děvčatech bylo vidět, že 
je tato tvůrčí práce, hraní si s materiály, 
dekoracemi a doplňky, baví.
Druhé dva úkoly byly opravdu pro čalou-
níky. Vyrobit celočalouněnou sedačku 
– podnožku, sedák podnožky s malou 
pružinovou kostrou s pružinami v sáč-
cích a s pěnovými materiály. Podnožky 
byly na závěr součástí čalouněné „ka-
binky“, proto i zde bylo třeba sladit vzor, 
barvu potahového materiálu s materiály 
dekorací. Řemeslnou zručnost museli 
i rakouští čalouníci předvést při vazbě 
pružin – zhotovení vázaného pružino-
vého základu.
Co říci závěrem? Díky, že jsme se mohli 
zúčastnit, věříme, že spolupráci s touto 
školou budeme dále rozvíjet, a že se 
třeba v příštím školním roce obě školy 
setkáme při navrhování a tvorbě spo-
lečných dekorací a výrobků.

Autor: Ing. et Ing. Irena Svobodová

Jak soutěží žáci oboru čalouník a dekoratér v Rakousku

Rok řemesel 2016, kterého se aktivně 
účastnil Cech čalouníků a dekoratérů, 
z. s., byl spolu se zahájením šesti ve-
letrhů: Střechy Praha, Řemeslo Praha, 
Solar Praha, Purpo Praha, For Pasiv 
a Cesta dřeva za účasti ministra prů-
myslu a obchodu Ing. Jana Mládka, 
CSc. a ministra životního prostředí Mgr. 
Richarda Brabce slavnostně zakon-
čen 9. 2. 2017. Projekt Rok řemesel 
2016 jako úspěšný zhodnotil předse-
da představenstva Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR, 
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA: 
„O učňovské obory je čím dál tím men-
ší zájem a cílem Roku řemesel 2016 
bylo na tuto skutečnost nejen důraz-
ně upozornit, ale nastartovat změnu. 
Situace se začíná lepšit, ale důvod 
k jásotu to zdaleka není. Je třeba mít 
stále na paměti, že před deseti lety 
končilo na našich učilištích téměř 20 
tisíc absolventů ročně. Argument de-
mografické křivky a obecného úbytku 
žáků na všech školách má sice logi-

ku, ale to spotřebitele ani podniky 
neuspokojí. Počet absolventů učňov-
ských oborů v Česku loni meziročně 
klesl o pět procent na 11 303. Od roku 
2005 se pak celkový počet absolven-
tů snížil o 42,5 %. Úbytek je znatelný 
u stavebních oborů a nábytkářských 
profesí. Meziroční pokles truhlářů je 
13 %, čalouníků 22 %. Jedním z vel-
kých témat Roku řemesel 2016 byla 
oblast profesních kvalifikací, a to jak 
ve smyslu vnímání zákazníků, tak v le-
gislativním pojetí. AMSP ČR připravila 
s profesními spolky největší tuzemský 
portál kvalifikovaných řemeslníků Mistři 
řemesel (www.mistriremesel.cz), 
který je na nekomerční bázi a kde je 
již 18 tisíc kvalifikovaných řemeslníků, 
kteří splňují ve svých oborech odborné 
předpoklady, a kde se zviditelňuje i je-
jich příslušnost k cechům. K tomu se 
váže i to, že po více jak padesáti letech 
zavádíme opět mistrovskou zkoušku, 
tedy osvědčení nejvyšší možné řemesl-
né kvalifikace. Tu bude možné složit jen 

tehdy, je-li řemeslník řádně vyučen, má 
za sebou alespoň 5 let praxe a bude 
platná po celé Evropě“.
„Věřím, že se k mistrovské zkoušce 
časem dopracujeme. Zákazník bude 
vědět, že může očekávat vyšší kvali-
tu odvedené práce. Ale tato zkouška 
nesmí být podmínkou pro vstup do 
podnikání“ doplnil ministr průmyslu 
a obchodu Jan Mládek.
Rok řemesel 2016, nad kterým zášti-
tu poskytli prezident republiky Miloš 
Zeman, předseda vlády Bohuslav 
Sobotka, ministr průmyslu a obchodu 
Jan Mládek, ministr zemědělství Marian 
Jurečka a ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy Kateřina Valachová kon-
čí, ale v rámci navazující aktivity AMSP 
ČR Fandíme řemeslu, bude Cech ča-
louníků a dekoratérů, z. s. pokračovat 
v prezentaci široké veřejnosti této tra-
diční profese s novými materiály, tech-
nologiemi a postupy.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Ukončení Roku řemesel 2016

Country pokoj vybavený pravým sed-
lem a jezdeckými botami. Foto: archiv 
autorky



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

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. A 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

Na Strednej odbornej škole drevárskej (odbor 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo) 
dostaneš okrem výsledkového štipendia ubytovanie a stravu zdarma. Navyše sa naučíš 
perfektne anglicky alebo nemecky a získaš aj prax.x

 Neváhaj a využi možnosť byť priamo v centre 
 drevárskeho priemyslu.x

 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

 ODBORNÉ VZDELÁVANIE

PRI SPRACOVANÍ DREVA NA SLOVENSKU

http://www.bucina-ddd.sk
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Návštevníci Lesníckeho a drevárskeho 
múzea vo Zvolene môžu najkrajšie vý-
robky zo súťaže Naj... drevených hra-
čiek a variabilných skladacích prvkov, 
kolekcií, zábavných skladačiek obdi-
vovať na výstave Etudy z dreva 2017. 
Výstava je prístupná od 14. februára 
do 31. marca 2017.
Študentské práce tvorili II. kategó-
riu rovnomennej súťaže. Zaradili do 
nej originály, prototypy, modely vy-
tvorené študentmi dizajnu stredných 
škôl. Odborná porota posudzovala 80 
predmetov, ktoré vytvorilo 63 autorov. 
Prvenstvo udelili Škole úžitkového vý-
tvarníctva Scota Viatora Ružomberok 
za súbor 20 študentských prác ako 
celok. Kolekciu hracích prvkov vytvorili 
z masívneho dreva a tvarovej preglej-
ky. SOŠ drevárska Zvolen získala 2. 
miesto za originálnu a kreatívnu hračku 
„Hupky dubky“, ktorú vytvorila Justína 
Nosáľová. Súkromná stredná umelec-
ká škola Žilina za súbor 12 inovatívnych 
skladačiek ako celok dostala finančnú 
prémiu za 3. miesto.

Spoluvyhlasovatelia podporili súťaž 
udelením cien:

 Cena Zväzu spracovateľov dreva 
SR pre SOŠ drevársku Zvolen za štu-
dentské práce, pestrú paletu hračiek 
a nápaditú prezentáciu.

 Cena primátorky mesta Zvolen pre 
Školu úžitkového výtvarníctva Josefa 
Vydru Bratislava za „Modulárne autíč-
ko“, ktoré navrhol Maroš Seidmann.

Zo sériovo vyrábaných drevených 
hračiek (celkom 22 predmetov) od-
borná porota pod vedením prof. Ing. 
Štefana Schneidera, PhD. v I. kategó-
rii stanovila poradie:

 Peter Hudák – 1. miesto za dre-
venú stavebnicu „Malé mestečko“ 
s novátorským, tvarovým a funkčným 
riešením, jednoduchosťou a kvalitou 
remeselného spracovania.

 Martin Višňovec – 2. miesto za sú-
bor drevených hračiek Slončo ako 
celok s novým tvarovým a funkčným 
riešením, vychádzajúcim z tradície 
drevenej hračky a modrotlače.

 Jaroslav Čeleda – 3. miesto za 
súbor 5 drevených hračiek CEEDA 
CAVITY ako celok. Jediný ocenený 
z ČR presvedčil kvalitným dizajnom 
a remeselnou prácou.

Autor: Dr. Anton Mrník

Etudy z dreva 2017: kolekcie drevených hračiek a skladačiek

Koncem měsíce ledna byl zahájen 
v pořadí již 15. ročník celostátní sou-
těže Tesař 2017, vyhlášené Cechem 
klempířů, pokrývačů a tesařů (CKPT). 
A to oblastním kolem pro Moravu, 
které proběhlo 25.–26. 1. 2017 na 
Střední škole stavební a dřevozpra-
cující v Ostravě – Zábřehu pod zášti-
tou náměstka hejtmana pro školství 
a sport Moravskoslezského kraje Mgr. 
Stanislava Folwarcznyho.
V moravském kole soutěže, zaměřené 
na prezentaci odborných dovedností 
žáků 3. ročníku učebního oboru 36-
64-H/01 – Tesař, se utkalo celkem 
8 dvojčlenných družstev z odborných 
škol z moravských krajů a části kra-
je Vysočina. Soutěžní klání začalo 
teoretickou částí v podobě 30 minut 
trvajícího testu se čtyřiceti otázkami 
z oblasti technologie, materiálů, sta-
vebních konstrukcí, odborného kresle-
ní a bezpečnosti práce. Po absolvování 
teoretické části následovala 9,5 hodi-
ny trvající praktická část, kde úkolem 
soutěžících bylo stejně jako v loňském 
ročníku zhotovit model krovu pergoly 
s vrcholovou vaznicí. 

Svého úkolu v praktické části se nejlé-
pe zhostili (v podobě zisku 109 bodů) 
Marek Šumšala a Tomáš Bártek ze 
SPŠ stavební Valašské Meziříčí, což 
jim po přičtení dalších 40 bodů z bez-
chybně zvládnutého testu přineslo 
celkové vítězství. Druhé místo s celko-
vým počtem 145 bodů obsadili Lukáš 
Michal a Václav Prokopec z České 
zemědělské akademie v Humpolci, 

SŠ. Třetí, bronzovou příčku za 139 zís-
kaných bodů vybojovali Petr Dobřický 
a Radovan Srubek z pořádající SŠ 
stavební a dřevozpracující Ostrava – 
Zábřeh. Tato trojice družstev postu-
puje do celostátního finále soutěže, 
které proběhne 26. – 27. dubna 2017 
v rámci jarního stavebního veletrhu IBF 
v Brně.

Autor: Ing. František Novák

Soutěž Tesař 2017 má již první trojici finalistů z Moravy

Cenu vydavateľstva Yudiny pre SOŠ dre-
vársku Zvolen získala Martina Tretiaková 
za vzdelávaciu pomôcku „Hríbik“

Vítězové moravského kola Marek Šumšala (druhý zleva) a Tomáš Bártek (druhý zpra-
va) s učiteli odborného výcviku Zbyňkem Čepem, Tomášem Růžičkou a Václavem 
Čepem. Foto: archiv SPŠ stavební Valašské Meziříčí
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Komunikácia o riešení závažných tém pokračuje

Potom, ako v závere minulého kalendárneho roka vyslovil 
Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) nespokojnosť so zdĺ-
havým riešením problémov drevárov zo strany ich lesníckych 
partnerov sa situácia výrazne zlepšila. Hneď na úvod januára 
sa uskutočnilo prvé konzultačné stretnutie na Ministerstve 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na ktorom sa part-
neri vzájomne dohodli na pravidelných mesačných pracov-
ných rokovaniach. ZSD SR sa dlhodobo usiluje o nastolenie 
transparentných a korektných vzťahov so svojím strategickým 
partnerom, ktorým sú LESY SR, š.p. tak, aby to bolo v pro-
spech všetkých drevospracujúcich subjektov na Slovensku 
a tým aj v prospech rozvoja lesnícko-drevárskeho komplexu 
SR. „Oceňujem výsledky druhého pracovného stretnutia, kto-
ré sa uskutočnilo v piatok 17. februára 2017, povedal Ing. Igor 
Patráš, prezident ZSD SR a dodal, že za veľmi zásadnú po-
važuje informáciu Ing. Mariana Staníka, generálneho riaditeľa 
LESY SR, š.p., podľa ktorého štátny podnik začal pripravovať 
v roku 2017 princípy na uzatváranie strednodobých zmlúv 
pre drevospracovateľské subjekty, aby ich mohli uzatvárať 
v roku 2018. Na stretnutí sa predstavitelia drevárov a lesníkov 
dohodli aj na tom, že budú pokračovať v intenzívnej spolupráci 
pri presadzovaní troch princípov, ktoré ZSD SR považuje za 
kľúčové v nastolení poriadku na trhu s drevom:

 transparentný trh s drevom,
 strednodobé a dlhodobé zmluvy pre spracovateľov dreva,
 rovnocenný prístup k drevnej surovine na základe objemu 
spracovaného dreva.

http://www.gremiklima.cz
http://www.pecos.sk
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100 leté výročí úmrtí 
císaře Františka Josefa

21. listopadu 2016 si Rakousko připomnělo 100leté výročí úmrtí 
císaře Františka Josefa. Ten usedl jako sotva 18letý mladík na 
trůn dunajské monarchie v době občanské revoluce v roce 1848 
a během 68 let svého vládnutí spoluvytvářel dějiny Evropy. Brzy 
získal trpké zahraničněpolitické zkušenosti, zažil vojenské porážky, 
často činil špatná vnitropolitická rozhodnutí a časem byl donucen 
svoje chápání vládnoucího úřadu přehodnotit. Dlouhá desetiletí byl 
symbolem státu mnoha národů a jako stařecký monarcha se stal 
sám svým doživotním pomníkem.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka a archiv zámku Hofburg

Císařovo výročí je velkou příležitostí při-
pomenout některé významné momenty 
evropské historie, ale podívat se na něho 
i jako na obyčejného člověka. Proto loni 
ve Vídni proběhla výstava Franz Josef 
1830–1916. Byla rozdělena do čtyř 
tématických celků (člověk a vládce, re-
prezentace a skromnost, svátek a běž-
ný den, lov a volný čas) a instalována 
ve čtyřech objektech Vídně a Dolního 
Rakouska: muzeum Hofmobiliendepot, 
zámek Schönbrunn a jeho „garáž“ a lo-
vecký zámeček Niederweiden.
Hofmobiliendepot, největší muzeum ná-
bytku ve Vídni založené císařovnou Marii 
Terezií, vstoupilo do akce s využitím vlast-
ních exponátů, ale i zápůjčkami dalších 
muzeí a privátních sbírek. Mnohé objekty 
byly na veřejnosti prezentovány poprvé. 
Císařovy osobní předměty z jeho velmi 
omezeného privátního života, jako cvikr, 
spodní prádlo, noční čepec nebo přesná 
evidence změny tělesné hmotnosti, vý-
stižně demonstrovaly silný kontrast mezi 
skromnými osobními požadavky císaře 
a bezbřehým mrháním vídeňského dvora 
během oficiálních cest a velkých slav-
ností.
Jedním z četných exponátů je slavnostně 
prostřená snídaňová tabule a u ní císař 
v ranním oděvu, ve kterém již několik ho-
din pracoval. Privátní život prakticky ne-
znal. Byl neobyčejně skromný a spoustu 
času věnoval studiu spisů. Sám o sobě 
hovořil jako o „papírující“ existenci. 
Dojemným dokladem preciznosti prv-

Velký salon, druhé rokoko

Jídelna, židle druhé rokoko
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ního říšského úředníka je vlastnoručně 
vyplněný formulář z roku 1900 při příle-
žitosti sčítání lidu, kde v kolonce povolání 
korektně uvedl slovo „císař“.
V civilním oděvu však Franz Josef vystu-
poval zřídka. Téměř vždy nosil uniformu. 
Jako vladař se po boku císařovny s plnou 
vážností zúčastňoval všech oficialit svého 
dvora, ať už to byla různá výročí, bály, 
stříbrná svatba v roce 1879, císařova ju-
bilea 1898 a 1908, výročí vlády, státní 
večeře či zahraniční cesty, otevíral svě-
tovou výstavu ve Vídni v roce 1873 nebo 
nový městský okruh Ring vybudovaný na 
místě zbořených hradeb. Tyto akce při-
pomínají četné portréty a pomníky, kte-
ré zajišťovaly jeho virtuální přítomnost 
i v nejodlehlejších částech monarchie 
a napomáhaly tak vytvoření mýtu dlouho 
vládnoucího monarchy. 
Významný vladař ale musel čelit i růz-
ným ranám osudu. Krutě ho zasáhla 
sebevražda jediného syna Rudolfa 
i vražda milované ženy. Nezdařený aten-
tát z roku 1853 dokázal vhodně využít 
směrem k veřejnosti i výstavbou kostela 
Votivkirche jako první stavby nově vybu-
dovaného Ringu. Zkrvavený nůž atentát-
níka Jánose Libényio leží v muzeu hned 
vedle daru papeže Pia IX za císařovo zno-
vuzrození – zlatého relikviáře se zubem 
svatého Petra. K dramatickým událostem 
vládcova života patřila i vojenská porážka 
u Solferina a Hradce Králové, okupace 
a později anexe Bosny a Hercegoviny 
nebo katastrofy 1. světové války.
Franz Josef je prvním mediálním císařem. 
Zažil dobu ranných pokusů s obrazovým 
i zvukovým záznamem. I když byl velmi 
skeptický k tehdejší moderní technice, 
uměl s ní šikovně pracovat k posílení 
svého image na veřejnosti. Dochované 
dokumenty jsou fascinující. 
Císařův nábytek je zase němým svědkem 
historických událostí. V Schönbrunnu 
byly zpřístupněny další sály včetně 
apartmánu korunního prince a zlatobí-
lé komnaty. V tomto noblesním paláci 
přišel Franz Josef 18. srpna 1830 na 

svět a zde také 21. října 1916 během 
První světové války zemřel. Velmi osob-
ní předměty dokumentují vedle nábytku 
jeho dynastický původ, dětství, manžel-
ství, vztah k císařovně Sisi, dětem Sophii, 
Gisele, Rudolfovi, Marii Valerii i radost 
z vnoučat. V Schönbrunnu vznikala důle-
žitá politická rozhodnutí a odehrály se tu 
četné aféry.
Skromnost císaře byla v rozporu s re-
prezentací. Na jedné straně musela jeho 
image vládce vyhovovat požadavkům vel-
ké říše, na straně druhé on sám pěstoval 
spartánský a požadavků prostý životní 
styl. „Skladiště“ (tzv. Monturdepot) ob-
sahuje největší světovou sbírku civilních 
uniforem a osobní oděvy členů císařské 
rodiny.
Císařské garáže kočárů v areálu Schön-
brunn uchovávají vzácný park císařských 
vozidel. Šperkem výstavy je naleštěný 
státní vagon pro gala účely z roku 1865, 
kterým Franz Josef jezdil na Boží tělo 
do St. Stephan. Jsou zde k vidění i po-
stroje pro 8 bílých Kladrubáků se zlace-
ným kováním a popruhy a nechybí ani 
dva otevřené kočáry, které vozily státní 
hosty z nádraží, nebo jeho prosté osobní 
kupé, kterým pendloval mezi Hofburgem 
a Schönbrunnem. Vídeňáci ho potkávali 
nejčastěji sedícího v kočáře s equipáží 
(kočí s koňmi a sloužící) nezbytnou pro 
zajištění image vladaře. 
Franz Josef usedl na trůn s cílem po-
tlačit veškeré demokratické pokusy. 
Stejně vehementní je i jeho neobarokní 
póza, ve které se jako mladý císař ne-
chal portrétovat v ornátu zlatého rouna. 
Pro svoje řády měl totiž velkou slabost, 
i když prakticky stále nosil uniformu nebo 
myslivecký oděv. Jeden mu propůjčila 
v roce 1867 dokonce samotná králov-
na Viktorie. Císařovy řády se objevily na 
veřejnosti po 50 letech. 

Zaměstnaný monarcha si zřídkakdy do-
přál odpočinek. Jeho jediné volnočaso-
vé potěšení bylo jezdectví a lov. Pro tuto 
činnost měl zázemí v podobě architek-
tonického skvostu – lovecký zámeček 
v Niederweiden na Moravském Poli, cca 
40 km od Vídně, i když preferoval honitby 
v Alpách nebo v Maďarsku. V životě skolil 
neuvěřitelných 55 000 zvířat. 
V protikladu k monarchovi ve vojenské 
uniformě nebo v ornátu se zlatým rou-
nem působil v mysliveckém oděvu méně 
formálně. Dokladem jsou četné obrazy 
v Niederweiden společně s dalšími 
předměty, jako ručnicí nebo vycház-
kovou holí s rukojetí z kančího klu. Po 
úspěšném lovu měl i císař hlad. K jeho 
osobním předmětům patří piknikový koš 
pro 6 osob, porcelánový servis kombi-
novaný s parožím a další objekty nutné 
pro ukojení kulinářské stránky lovecké 
vášně. Dokonalý dojem z výstavy je zavr-
šen v zámecké barokní kuchyni s ochut-
návkou menu z divočiny. 
Velkolepá výstava Franz Josef 1830–
1916 osvětluje život a dění této často 
nekriticky uctívané symbolické figury 
habsburského mýtu z různých úhlů po-
hledu. Bližší poznání císaře přitom neve-
de k nějakému přikrášlování, ale spíše 
k lepšímu historickému porozumění. Je 
to příjemné obohacení znalostí historie 
českého i slovenského národa.

Zdroj: tiskové materiály výstavy

Další exponáty z výstavy Franz 
Josef 1830–1916 najdete v pdf 
verzi tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

Konferenční sál, Hofburg, klasicistní nábytek

Židle z jídelny, druhé rokoko
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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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adresár predajných miest

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

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

predaj veľkoplošných 
materiálov, nábytkového 

kovania a pílenie na mieru

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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adresár predajných miest 

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

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

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

najširší sortiment stavebného 
a nábytkového kovania, náradia 

Cech čalouníků
a dekoratérů

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

www.volny.cz/cech_cal

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

INTEA SERVICE s.r.o.
Samostatnost 1348

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

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

prodej materiálů, kování 
a elektrospotřebičů 
pro výrobce nábytku

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

SATOS Prostějov a.s.
Vrahovická 41

796 02 Prostějov
tel.: 582 305 810

satos@satos.cz
www.satos.cz

zámky a kování pro stavební 
a nábytkářský průmysl, 

poštovní schránky, 
zahradní nářadí

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11

678 01 Blansko
tel.: 516 410 514

pilart@pilart.cz,www.pilart.cz
Kancelář České Budějovice
Ing. Josef Šváb 739 510 514

prodej a servis dřevo-
obráběcích strojů a nástrojů

Výhradní zástupce HOLZ-HER pro 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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Foto: archív Atelier Palety
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nabudúce, redakčný servis

V roku 2013 manželia Hana a Lubomír 
Krupovci z Ostravy zháňali pre svoje 
očakávané dieťa „zdravú“ posteľ, ktorá 
mala byť vyrobená z dreva bez použitia 
lepidiel. Na trhu ju však nemohli zohnať, 
ale dôraz na zdravotnú bezchybnosť ich 
priviedol k nevratným tepelne ošetreným 
paletám z exotických drevín. Tie sa stali 
materiálom nielen pre spomínanú pos-
teľ, ale aj pre vybavenie interiérov, reali-
zovaných nimi založenou spoločnosťou 
Atelier Palety s výrobnou dielňou v Prahe. 

Umelecký stolár a reštaurátor starožit-
ného nábytku Libor Pražan z Hradca 
pri Českých Budějoviciach sa tomuto 
odboru nikdy nevyučil. Napriek tomu sa 
už vyše dvadsať rokov úspešne venuje 
opravám starého nábytku alebo výrobe 
jeho replík. Dnes patrí vo svojom odbore 
k tým najlepším a v roku 2012 získal do-
konca titul Živnostník roka Juhočeského 
kraja. Reportáž o tomto „samoukovi“ 
si môžete prečítať v ďalšom vydaní 
Drevárskeho magazínu.Foto: Radomír Čapka

Bezplatnú riadkovú inzerciu (nekomerčného charakteru) v rubrike 

BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Zvýhodnené predplatné časopisu Drevársky magazín si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Objednávka predplatného

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

Predplatné časopisu Drevársky magazín 

@
web
fax

Bezplatná riadková inzercia – BURZA DM 

Bezplatné zverejnenie vašej požiadavky na voľné pracovné miesta 

v rubrike BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Ponuka a dopyt voľných pracovných miest – 
BURZA DM 
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Vychádza desaťkrát ročne.
Za odbornú úroveň príspevkov zodpovedajú autori.

Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Ceny uve-

dené v inzerátoch platia pre tú republiku, 
v ktorej má inzerujúci subjekt sídlo.
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