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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Vážení čtenáři,

veletrh LIGNA, který se uskuteční od 22. do 26. května v německém Hannoveru, 
bude charakterizován velkým množstvím novinek. Tento rok vystavovatelé z cca 45 
zemí představí své inovace, řešení a aplikace na více než 122 000 m2 výstavní plochy. 
Největší světový veletrh strojů, zařízení a nástrojů pro obrábění a zpracování dřeva ukáže 
technologie naživo v akci tak, jak je představí unikátní mezinárodní sestava vystavovatelů, 
čímž přiblíží unikátnímu mezinárodnímu publiku současné trendy v hmatatelné podobě.
Ekonomický výhled je dobrý, což vytváří příležitosti pro nákup strojů a zařízení. Návštěvníci 
z České republiky a Slovenska mohou návštěvou Ligny získat ucelený přehled o nej-
novějších technologiích a řešeních, které mohou na místě porovnat a udělat kvalifikované 
investiční rozhodnutí. V tomto opravdu reálném „obchodě pod jednou střechou“ budou 
zastoupeni všichni lídři na trhu.
Letos jsme Lignu restrukturalizovali tak, aby lépe odrážela potřeby trhu. Dřevozpracující 
průmysl bude nyní zastoupen v sedmi různých částech výstavy. Investice do integrovaných 
procesů hrají v nábytkářském průmyslu stále významnější roli, pomáhají výrobcům splnit současné požadavky na přesnost, flexibilitu, 
bezpečnost a rychlost. Průmysl 4.0, tj. moderní výroba, bude na Ligně klíčovým tématem, prostupujícím jako hlavní myšlenka napříč 
všemi aspekty této akce. Horkým tématem bude též „Zpracování plastů a kompozitů“. Zde vystavovatelé odhalí možnosti použití svých 
strojů, které jsou schopny jít dál za rámec běžných výrobků ze dřeva a plošných materiálů – například aplikace zahrnující výrobu člunů, 
stavbu lodí, zpracování izolačních materiálů, stavební materiály a dokonce i fasády.
Dalším klíčovým lákadlem, a to zejména pro hráče na trhu ze sektoru primárního zpracování dřeva, bude Dřevařský summit. Pozornost 
bude věnována strojům, řešení a inovacím.
LIGNA je unikátní hned v několika směrech. V první řadě to je zdaleka největší světový veletrh pro dřevozpracující průmysl a lesnictví. 
A v neposlední řadě je to její vliv na utváření určitých standardů. Přední světoví výrobci dřevoobráběcích a dřevozpracujících strojů 
upravili své inovační cykly tak, aby je synchronizovali s dvouletou periodicitou přehlídky. To je důvod, proč Vám účast na Ligně poskytne 
spolehlivý výhled na všechno důležité v průmyslu pro příští dva roky.
Srdečně Vás zveme na veletrh LIGNA, na přední světovou přehlídku strojů, nástrojů a zařízení pro dřevozpracující průmysl, kde získáte 
přehled o nejnovějších a největších inovacích v oboru a současně budete mít vynikající příležitosti získat nové obchodní partnery.

Christian Pfeiffer
globální ředitel veletrhu LIGNA 

a akcí Deutsche Messe zaměřených na zpracování dřeva
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materiály – inzercia

Spoločnosť Holzwerke Ladenburger sa už viac ako 90 rokov zaobe-
rá spracovaním dreva. S výrobnou kapacitou viac ako 800 000 m3 
reziva patrí k popredným podnikom v Európe.

Široký sortiment

Firma Holzwerke Ladenburger vyrába 

KVH, BSH, Duo/Trio, obklady, fasádne 
profily, terasové dosky a mnoho ďalších 
produktov na báze dreva.

Studioline Terasové dosky

Povrchová úprava

Frézované profily KVH BSH

Holzwerke Ladenburger 
– popredný spracovateľ dreva v Európe

http://www.ladenburger.de
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Originálny fasádny obklad 
Skyline Kontrast

Firma Holzwerke Ladenburger, špecia-
lista na dodávky materiálu pre výrobcov 
drevostavieb, rozširuje svoj program 
fasádnych obkladov “Kontrast“ o nový 
profil Skyline – moderný drevený ob-
klad, ktorý podporuje kreativitu architek-
tov, dizajnérov a zákazníkov. Tí majú od 
teraz možnosť kombinovať štyri profily 
v rôznej šírke a hrúbke. Profil Skyline je 
vyrobený z odolného sibírskeho smre-
kovca a môže byť povrchovo ošetrený 
olejom na drevo v rôznych odtieňoch, 
alebo len olejom s UV ochranou. Je ur-
čený len na vertikálne upevnenie!
Profil Skyline okúzľuje rovnako ako 
predchádzajúca edícia “Trendliner 
Kontrast” a “Trendfuge” moderným 

a prirodzeným dizajnom. Vzhľad fasády 
vytvára elegantnú architektúru a záro-
veň plnohodnotne prispieva k izolačnej 
funkcii samotnej fasády.
Profil Skyline Kontrast sa upevňuje sys-
témom pero/drážka. Vrut vždy prechá-
dza čiernym kontrastným perom, preto 
dojem z fasády nie je narušený žiadnymi 
skrutkami a vzniká dojem ľahkých vzná-
šajúcich sa fasádnych líšt. Pretože po-
vrch profilu nie je narušený skrutkami, 
je celá fasáda i odolnejšia proti poveter-
nostným vplyvom a poškodeniu. Tento 
spôsob uchytenia šetrí čas a náklady 
pri samotnej montáži. Vďaka systému 
pero/drážka odpadá i nutnosť používať 
drahé podkladové fólie. Finálne ošet-
renie a zlepšenie kvality celej fasády 
je možné dosiahnuť pomocou náteru 
olejom.

Obchodný zástupca pre Sloven-
skú republiku:
Bc. Pavol Temery
tel.: +49 (0) 172 1480 765
e-mail: pavol.temery@ladenburger.de

Obchodní zástupce pro Českou 
republiku:
Ing. Luděk Ludvík
tel.: +420 602 659 394
e-mail: ludek.ludvik@ladenburger.de

www.ladenburger.de

http://www.ladenburger.de
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Využití palmového dřeva 
pro výrobky s vysokou přidanou hodnotou

Celková rozloha plantáží s palmami olejnými na celém světě činí více než 20 milionů ha. Palmový olej 
se používá v potravinářském, kosmetickém, biochemickém, ale také v energetickém průmyslu. Výnos 
palmového oleje významně klesá poté, co stromy dosáhnou věku 10–15 let. Proto jsou plantáže po 25 
letech vymýceny, vyčištěny a znovu osázeny mladými rostlinami. Při výše uvedené rozloze světových 
plantáží by z dlouhodobého hlediska měla být průměrně každý rok vymýcena a znovu osázena plocha 
o rozloze zhruba 800 tis. ha. Výsledkem omlazování neproduktivních plantáží jsou velké objemy dřeva 
z palmy olejné v Asii, Africe a Jižní Americe. Odhady hovoří o 100–120 milionech m3 kmenů ročně. 

Pozadí projektu

Kmeny palmy olejné jsou za součas-
ných podmínek obvykle ponechány na 
pospas procesu hniloby, štěpkovány 
na hnojivo nebo páleny (všechny tři va-
rianty vedou ke zvyšování emisí CO2). 
K hlavním důvodům, proč dřevo z palem 
olejných není využíváno jako materiál 
pro další výrobu, je extrémní rozložení 
hustoty uvnitř kmene, velmi vysoký ob-

sah vlhkosti a významné rozdíly ve struk-
tuře a vlastnostech palmového dřeva ve 
srovnání s „normálními“ dřevinami.
Nicméně pokračující dramatický pokles 
dostupnosti dřeva z přirozených lesů 
a relativně malé objemy z plantáží (např. 
Kaučukovníků, Aciacia mangium) zača-
ly způsobovat nedostatek dřeva s vážný-
mi hospodářskými dopady a ekologic-
kými škodami, dále zhoršovanými nele-
gálními těžbami. Tento pokles dodávek 
dřeva a spolu s ním celosvětově rostoucí 
poptávka po výrobcích a energii ze dřeva 
budou do budoucna zvyšovat naléhavost 
využití dřeva z palem olejných.
Dřívější studie a pilotní projekty zaměře-
né na využití dřeva z palem olejných na 
výrobky prokázaly vysoký technický 

a ekonomický potenciál. Avšak k dnešní-
mu dni neexistují kvůli výše uvedeným 
důvodům žádné průmyslové realizace. 
V současné době ještě neexistují kom-
plexní řešení a pro investory a firmy, které 
mají zájem o využití palmového dřeva, 
je k dispozici jen velmi málo informací 
o produktech, trzích a zpracování. Navíc 
pro zpracování tohoto materiálu ještě ne-
byly upraveny nebo optimalizovány stroje 
a nástroje.

Představení projektu

Celkovým cílem projektu je nejlepší 
možné využití dřeva z neproduktivních 
přestárlých palem olejných v Thajsku 
a Malajsii pro výrobu produktů s vyso-
kou přidanou hodnotou, jako jsou např. 
jednovrstvé a vícevrstvé desky, laťovky, 
lepené lamelové dřevo (gluelam) ve stan-
dardních rozměrech a křížové lamelové 
dřevo (CLT). Navzdory skutečnosti, že 
jsou k dispozici velké objemy palmového 
dřeva, bylo dosud využito jen velmi malé 
množství této suroviny. Cílem projektu 

Autor: Radomír Čapka z tiskových mate-
riálů Leitz
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: Leitz

Palma olejná – plantáž v Malajsii (zdroj: Wikipedie)

Struktura dřeva palmy olejné s vysokou 
hustotou
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je poskytnout základ pro udržitelné vy-
užívání palmového dřeva s přihlédnutím 
k technickým, ekonomickým, ekologic-
kým a sociálním aspektům. Zachování 
zdrojů a tropických lesů, ochrana kli-
matu, vytváření pracovních míst a příjmů 
v zemích s omezenými prostředky a vývoj 
nového trhu jsou rovněž cílem projektu.
S cílem podpořit tento projekt se k me-
zinárodní síti „PalmwoodNet“ připojila 
řada zainteresovaných firem a insti-
tucí. Mezi pět klíčových partnerů pa-
tří: Jowat SE, Minda Industrieanlagen 
GmbH, Möhringer Anlagenbau GmbH, 
Leitz GmbH + Co. KG spolu s Boehlerit 
GmbH & Co. KG a Palmwood R+D, stej-
ně jako různé německé univerzity a dal-
ší průmysloví partneři, s nimiž se počítá 
pro konkrétní vývoj a realizace úkolů. Do 
sítě byla začleněna také řada institucí, 
vysokých škol, dřevozpracujících firem 
a vlastníků palmových plantáží z Malajsie 
a Thajska.
Přínos společností Leitz a Boehlerit za-
hrnuje interpretaci obráběcích procesů 
k výrobě plánovaných produktů z palmo-
vého dřeva a nastínění vhodných pracov-
ních kroků a postupů řezání. Konkrétně 
to znamená rozvíjení vhodných řezných 
materiálů a nástrojů pro dosažení poža-
dované kvality a účinnosti obráběcích 
procesů.
PPP (public-private partnership) projekt 
nazvaný „Dřevo palmy olejné“, podpo-
rovaný DEG (Deutsche Investitions und 
Entwicklungsgesellschaft mbH) z pros-
tředků Spolkového ministerstva pro hos-
podářskou spolupráci a rozvoj, oficiálně 
začal v listopadu 2015 pod vedením ko-
ordinátora projektu Jowat SE. 
V současné době jsou k dispozici vý-

sledky práce a řešení z následujících 
oblastí:

 Vhodné výrobky ze dřeva palmy olejné 
 Primární a sekundární techniky zpra-
cování včetně ochrany a sušení dřeva

 Stroje a nástroje
 Technologie lepení 

 Ekologie a udržitelné zásobování
 Finanční údaje pro posouzení výkon-
nosti a konkurenceschopnosti atd.

Tyto výsledky projektu budou veřejně 
poprvé prezentovány hlavními a přidru-
ženými partnery sítě „PalmwoodNet“ na 
veletrhu LIGNA 2017 v hale 15.

Deska s lehkým 
jádrem ze dřeva palmy olejné 
a s povrchovými vrstvami z bukové dýhy

Třívrstvá deska 
z palmového dřeva

Příklad dveřního 
panelu: lehké jádro z palmového dřeva, 
rám z tvrdého dřeva a opláštění z překližky

http://www.ohra.cz
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PD PFLEIDERER
Nová kolekce BAU 2017.
V šíři 600 a 900 mm, skladem také zádové desky.

CHCETE SE ODLIŠIT?

LTD PFLEIDERER
Nová kolekce BAU 2017.
Exkluzivní kolekce unibarev, dřevodekorů a fantasy.

LTD BYSPAN
Nejlepší nosič na evropském trhu.
Bez recyklátů – bez kovů, plastů, kabelů i koberců

VYZKOUŠEJTE NAŠE LUXUSNÍ MATERIÁLY

92

66
DEKORŮ
SKLADEM

DEKORŮ
SKLADEM

DEKORŮ
SKLADEM

33

Kufřík obsahuje:
Vzorník A5 LTD Pfleiderer
Vzorník A5 PD Pfleiderer
Vzorník A5 PD Polyform
Klapkarta LTD Byspan
Katalog kování
Vzorek MFP Pfleiderer
Vzorek LTD Byspan 601PE/621PE bílá/šedá
Vzorky lišt k PD
Vzorky lišt pro osvětlení GTV
Produktové listy k výše uvedenému

KOMPLETNÍ NABÍDKU SKLADOVÝCH MATERIÁLŮ 
JSME VÁM ZABALILI DO KUFŘÍKU: 

http://www.drevomaterial.cz
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Co nového uvidíme na veletrhu 
LIGNA 2017? (I. část)

Mezinárodní tiskové konference LIGNA Preview, která se uskuteč-
nila 14. 2. 2017 na výstavišti Deutsche Messe v Hannoveru, se 
zúčastnili zástupci 30 vystavovatelů, kteří v předstihu informovali 
přítomné novináře o technologických novinkách a zajímavostech 
chystaných na Lignu. Své zastoupení zde měli hlavní lídři na trhu, 
jako Felder KG, HOMAG Group AG, imos AG, Leitz GmbH & Co. KG, 
MAFEL AG, Michael Weinig AG, Remmers GmbH, Biesse Spa, SCM 
Group a další. Někteří z nich připravované novinky pouze nastínili, 
jiní prozradili více. Plnohodnotnou premiéru si ale všechny novinky 
odbydou až 22.–26. 5. na Ligně.

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

Foto: archiv autora

HOMAG: 
Pohledy do budoucnosti

Kompletně celá hala 14 hannoverského 
výstaviště bude patřit HOMAG Group, 
která zde odprezentuje živě v akci 55 
strojů od řemeslné kategorie až po prů-
myslové modely. Skupina ale obsadí 
i část haly 13, kde budou předváděny 
zejména technologie pro tesaře a vý-
robce dřevostaveb značek WEINMANN 
a HOLZMA. V hale 14 návštěvníci vedle 
individuálních strojů pro výrobu nábytku 
či stavebních prvků najdou dva koncep-
ty inteligentní dílny:

 kompaktní entry-level1 dílnu pro ře-
meslníky

 digitálně propojenou minitovárnu 
v průmyslové entry-level kategorii

Malá entry-level dílna na cca 80 m2 
bude založena na hranové olepovačce 
Ambition nakonfigurované pro začína-
jící uživatele technologie „nulové“ spáry. 
Stroj bude vybaven jednotkou airTec 
a novou PU lepicí technologií pro rychlou 
změnu lepidla a barvy. Další technolo-
gií dílny bude panelová pila HPP 130 
vybavená novým modulem45, který 
umožňuje přesné pokosové řezy přímo 
na pile. Tyto dva stroje bude doplňovat 
korpusový lis a vertikální CNC vrtací 
centrum.

Dílna pro průmyslovou entry-level 
kategorii bude složena z plně digitálně 
propojené nářezové-skladovací-nes-
ting buňky a vrtacího/kolíkovacího 
stroje s integrovaným datovým tokem. 
Panelová pila bude mít několik zajíma-
vostí – např. „pomocný systém obslu-
hy LED“. Ten indikuje následující ope-
rační kroky a ukazuje, které dílce jsou 
určeny pro odebrání a které dílce musí 
být posunuty k dorazu pro další dělení. 
Tyto kroky jsou zobrazovány nejen na 
monitoru, ale ukazují je také barevné 
světelné LED pásky v pracovní oblas-
ti pily (na horním trámci). Výhodou je, 
že obsluha se může plně soustředit na 
svoji práci, pracuje intuitivně a nemusí 
neustále sledovat monitor. Řezání pro-
bíhá plynuleji, ergonomičtěji a bez chyb. 

1 Termínem „entry-level“ (v doslovném překladu 
„vstupní úroveň“) jsou označovány stroje nebo 
technologie nižší cenové kategorie určené začí-
najícím uživatelům. Čeština pro tento výraz nemá 
plnohodnotný ekvivalent. Výraz „základní“, který 
se často používá, není přesný.

Pomocný systém obsluhy LED (HOLZMA)
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Olepování hran bude mít na starosti 
olepovačka KAL 370 s automatickým 
vratným dopravníkem a s technologií 
„nulové“ spáry.
V kategorii technologií dle konceptu 
Průmysl 4.0 představí HOMAG Group 
v hale 14 automatizovanou továrnu 
na výrobu nábytku v kusových indi-
viduálních zakázkách (tzv. batch size 
1). Typickým příkladem takové výroby 
jsou kuchyně. Síťové propojení jednot-
livých technologií umožňuje, že kuchyň 
je připravena pro montáž u zákazníka 
jen několik dnů poté, co byla v kuchyň-
ském studiu nakonfigurována. Továrna 
bude sestavena z následujících digitál-
ně propojených technologií:

 ukládací systém TLF 411
 nářezová buňka HPS 320 flexTec
 opracování hran s olepovačkou Profi 
KAL 610 a zpětným dopravníkem

 technologie vrtání a vkládání kování 
s ABF 600

Celá továrna bude řízena pomocí no-
vého řídicího systému nové generace 
woodFlex, který měl svoji světovou 

premiéru na loňském veletrhu Xylexpo 
v Miláně. WoodFlex byl navržen pro 
řízení buněčných výrobních systémů. 

Je modulární a byl standardizován 
pro všechna výrobní zařízení HOMAG 
Group. Je připraven splnit i všechny bu-

Modul45 umožňující pokosové řezání přímo na nářezovém centru (HOLZMA)

Zájmu návštěvníků budou vystaveny také novinky v kategorii individuálních strojů 
z celého portfolia HOMAG Group

Hlavní pozornost na stánku HOMAG bude věnována tématu 
„zasíťovaná výroba“ v podobě továren pro průmyslovou i ku-
sovou výrobu nábytku

V Inovačním centru nechá HOMAG Group své zákazníky pros-
třednictvím virtuální reality nahlédnout do budoucnosti výroby 
nábytku
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doucí požadavky, změny a rozšiřování, 
zvláště tam, kde jsou používány plně 
automatizované a digitálně propojené 
technologie podle principů Průmysl 4.0.
Velká pozornost bude mimo jiné věnová-
na také Inovačnímu centru, které bude 
letos ještě výraznější než v minulosti. 
Nové technologie s patenty a chytrými 
aplikacemi pro Průmysl 4.0 nabídnou 
inspiraci pro výrobu nábytkových díl-
ců v budoucnosti. Návštěvníci získají 
pohled na technologie, které budou 
ovlivňovat trendy v nábytkářském prů-
myslu v nadcházejících letech. Mohou 
také získat představu o tom, jak budou 
v budoucnu vypadat datové a informační 
toky, a o možných dalších krocích v síti. 
A vizuální překvapení čeká na konci 
prohlídky Inovačního centra v podobě 
180° kina, které nabídne nevšední po-
hled na potenciální výrobu nábytku za 
několik let – a ukáže toto téma návštěvní-
kům z poněkud neobvyklé perspektivy.

WEINIG: Digitalizovaná 
výroba W 4.0

V hale 27 na stánku o rozloze 4000 m2 
představí své novinky, inovace a řešení 
pro zpracování masivního dřeva a des-
kových materiálů společnost Weinig 
Group. Nabídka pro malé firmy i průmys-
lové podniky bude prezentována s mot-
tem „THING WEINIG“ („mysli WEINIG“).
Naživo zde bude prezentována zhruba 
čtyřicítka exponátů z portfolia Weinig 
Group.
Průmysl 4.0 je klíčovým megatrendem 
v dřevařském průmyslu. Nicméně, jak 
zdůrazňuje výkonný ředitel pro pro-
dej a marketing Gregor Baumbusch: 
„Samotná digitalizace vám ještě nedává 
konkurenční výhodu. Naše řešení jsou 
vždy zaměřena na benefity pro zákazní-

ka.“ Efektivní a zdroje šetřící plánování 
a výroba, stejně jako inteligentní údržba 
prostupuje jako červená nit všemi síťo-
vými výrobními řešeními WEINIG. Toto 
Weinigovo pojetí Průmyslu 4.0 je také 
známé jako W 4.0 Digital. Všechna ře-
šení jsou přizpůsobena k poskytování zá-
kazníkovi správných informací ve správný 
čas a uživatelsky přívětivým způsobem. 
To platí stejně pro průmysl i pro malé 
podniky, které je stále obtížnější rozlišit.
High-tech řešení kladou vysoké nároky 
na obsluhující personál. Pokud podni-
ky mají zůstat plně funkční v době, kdy 
kvalifikovaný personál je nedostatkovým 
zbožím, řízení komplexních výrobních 
systémů musí být co nejjednodušší. 
Zjednodušení je proto hlavní výzvou pro 
výrobce. Srdcem toho jsou expertní sys-
témy, které obsluze poskytují podporu 
prostřednictvím obrazovky a eliminují po-
ruchy. Weinig vytváří optimální pracovní 
podmínky prostřednictvím uživatelsky 
příjemných řídicích systémů. Software 
OptiCom/Plus, který se používá 
u všech strojů a zařízení ze segmentu 
řezání, poskytuje jednotné uživatelské 
rozhraní. Exponáty ze segmentu frézo-
vání budou vybaveny volitelným pomoc-
níkem nastavování SmartTouch.
Monitorovací senzory uvnitř strojů zabra-
ňují kolizím a jiným vážným poškozením. 
Např. Variohood u Powermat 1500 
umožňuje velmi jednoduché nastavení 
tlakových prvků a odsávacího krytu tak, 
aby vyhovovaly řezné kružnici každého 
nástroje. ProfiPress T nové generace 
během svého debutu na Ligně bude po-
užívat automatické nastavení tloušť ky 
dřeva, aby se předešlo defektům v lisu. 
V segmentu skenerů nové automatické 
nastavení kamerou snižuje provozní chy-
by a jejich účinky na minimum.
S rostoucími náklady na personál, su-

roviny a zařízení bude ve výrobě stále 
důležitější roli hrát efektivní využívání 
zdrojů – snížit náklady a zvýšit zisk. To 
je místo, kde rozhodující roli může hrát 
optimalizace. Skenovací systémy pro 
posouzení kvality a třídění budou brzy 
zcela jistě běžným standardem i v men-
ších firmách.
Klíčem k úspěchu je digitální příprava 
objednávek na PC. Moulder Master 
je softwarový balík, který Weinig nabízí 
pro perfektně organizované pracovní 
prostředí. V souvislosti s novou plně au-
tomatizovanou CNC bruskou na nástro-
je Rondamat 1000 CNC, jednotkou 
OptiControl Digital pro digitální měření 
nástrojů a řídicí jednotkou PowerCom 
Plus, nabízí Moulder Master systém, 
který propojí jednotlivé výrobní fáze od 
nápadu k hotovému profilu a umožní pří-
pravu dalších nástrojů a profilů paralelně 
během výroby.
Optimalizace dřeva zvyšuje zisky a ve 
Weinig Group začíná s optimalizační 
pilou OptiCut S 50. Mezi nové funkč-
ní prvky patří adjustační pomůcky 
pro balíky zajišťující zvýšení délkové 
přesnosti a plně automatické rozpo-
znávání opracovávaných dílců. Větší 
OptiCut S 90 Speed má nyní zdvih 
vřetena řešen pomocí servopohonu pro 
čistší řezy bez oštípaných hran – bez 
dodatečné úpravy. V Hannoveru bude 
přes animaci k vidění také nová jed-
notka wFlex, která umožňuje podélné 
a příčné řezání v jednom pracovním kro-
ku. Představena bude také nejrychlejší 
zkracovací optimalizační pila na světě 
OptiCut 450 Quantum. Současná 
verze zaujme automatickou adjustační 
pomůckou VarioStroke, která zvyšu-
je výkonnost stroje až o 7 %, a novým 
nástrojem OptiStat pro vyhodnocování 
výrobních dat.

Společnost Weinig Group má vlastní představu o moderní automatizované a zdroje 
šetřící výrobě založené na principech Průmyslu 4.0. Na veletrhu LIGNA tyto principy 
představí jako W 4.0 Digital

Pomocný vizuální systém nastavování 
SmartTouch (WEINIG)
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V segmentu čtyřstranných frézek 
Powermat vytvořil Weinig modulární 
systém, který splňuje vysoké poža-
davky na přesnost. Nový Powermat 
2400 na Ligně oslaví světovou pre-
miéru. Stroj je určen pro průmyslovou 
výrobu při rychlostech posuvu až 100 
m/min a bude předveden s mechani-
zovaným nakládáním a vykládáním. 3D 
verze může vytvářet volně programo-
vatelné strukturované povrchy během 
průchodu. Novinkou je možnost vyrábět 
obrobky s konickými nebo zakřivenými 
obrysy. Pro nově příchozí zákazníky do 
světa profilování Weinig má firma při-
praven „entry-level“ Powermat 700 
Compact. Ve stejné výkonnostní kate-
gorii je k dispozici také verze pro výrobu 
oken – hoblování hranolů a frézování 
profilů.
Druhá generace úspěšného systému 
Weinig Conturex zahrnuje širokou škálu 
CNC center pro výrobu oken a nábytku, 
založených na stejném principu patento-
vaného upínacího stolu. Na Ligně bude 
Weinig demonstrovat, jak perfektně se 
technologie Conturex se svou vysokou 
výkonnostní kapacitou a flexibilitou hodí 

pro moderní kompletní výrobu nábytku. 
Mezi nové funkce integrovaného, vy-
soce produktivního Conturexu C 125 
Vario patří vkládací mechanizace s pa-
ralelním plněním, 4 Vario upínací sto-
ly, každý se dvěma svěrkami a dvěma 
interpolovanými 5osými hlavami. Aby 
byla demonstrována vysoká flexibilita 
technologie Conturex, budou nábyt-
kové dílce, okenní a dveřní prvky vy-
ráběny živě na zasíťovaném systému. 
Demonstrace bude obsahovat Multirex 
7225 Windows, stroj s multifunkční 
hlavou pro efektivní pětistranné obrá-
bění elementů z masivního dřeva. Nová 
PRO-Torque technologie umožňuje 
vysoce přesný 5osý frézovací pohyb. 
Systém také zahrnuje UniPin 200, nový 
stroj pro automatické lepení parapetů 
a narážení kolíků. Stroj zaujme zvláště 
aplikací lepidla. 
Samostatné stroje jsou do značné míry 
minulostí. Klíčovými pojmy v moderní 
výrobě jsou dnes integrace a zasíťo-
vání. Jedna sada dat stačí propojit širo-
kou řadu komponentů ve výrobní buňce. 
V této oblasti Weinig Group představí vý-
robní buňky různé složitosti pro široké 

spektrum požadavků v rámci unikátního 
prodejního návrhu „Vše z jedné ruky“. 
Kompaktní FlexiRip/FlexiCut nářezové 
centrum spojuje univerzální vícekotou-
čovou rozmítací pilu se zkracovací pilou.
Dva stroje nezačleněné do výrobní linky, 
které ale mohou být kdykoliv zapojeny, 
budou také v Hannoveru slavit svoji pre-
miéru. Jedním z nich je již výše zmíně-
ný ProfiPress T Next Generation. Lis 
pro automatické lepení spárovky je od 
základů nově vyvinutý stroj a dosahuje 
o 25 % vyšší výkon než jeho předchůd-
ce. Tento skok ve výkonu je přičítán 
hlavně rychlejšímu balení a zvýšenému 
vysokofrekvenčnímu vstupu. Důležitou 
roli hraje i tzv. selektivní ohřev. V průbě-
hu tohoto procesu jsou ohřívány pouze 
spoje (zevnitř), výsledkem čehož jsou, 
mimo jiné výhody, kratší lisovací časy.
Druhým premiérovým strojem je vysoko-
frekvenční lis ProfiPress L B. Novinkou 
jsou válce, které mohou být vypnuty, což 
zajišťuje krátké pomocné časy zpraco-
vání. Speciální horní přítlak zajišťuje nej-
nižší možnou výšku odsazení. Lisovací 
válce, které se rozpínají synchronně, ruší 
potřebu délkové kompenzace.

Conturex C 125 Vario (WEINIG)

ProfiPress T Next Generation (WEINIG)Rondamat 1000 CNC (WEINIG)
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Holz-Her: Chytrá dílna 
pro výrobu nábytku

Součástí stánku Weinig Group v hale 27 
bude také prezentace strojů a techno-
logií značky Holz-Her. 
Představeny budou např. nové prů-
myslové olepovačky hran ACCURA 
a LUMINA, vybavené novou aplikační 
stanicí GluJet PUR 2K pro použití vel-
kých 2kg PUR patron, které jsou podle 

firmy Holz-Her výrazně ekonomičtější 
než konvenční PUR granule. Investice 
se vyplatí hlavně zákazníkům, kteří zpra-
covávají výhradně PUR lepidla.
Nová aplikační stanice je navržena jako 
výměnná jednotka, založená na tech-
nologii ze série LUMINA s HSK adap-
térem. Stanice proto může být snadno 
odpojena a odsunuta díky umístění na 
vozíku, což usnadňuje čištění nanášecí 
trysky od lepidla. Kromě toho u stroje 

LUMINA Industry mohou být kombi-
novány stanice GluJet a LTRONIC pro 
nalepování „laserových“ hran.
V oblasti vertikálních panelových pil 
HOLZ-HER budou představeny dva 
nové typy – SECTOR 1255 pro 
a automatický model SECTOR 1260 
automatic, kombinující osvědčené 
technologie založené na více než 50 
letech zkušeností se základní pevnou 
konstrukci. Jsou k dispozici s řeznou 
délkou 3300 až 6300 mm. Řezné výšky 
se pohybují mezi 1900 mm a 2200 mm 
v závislosti na požadavcích. Hloubka 
řezu je až 60 mm. Vodorovný řez se 
nastavuje na digitálním displeji s elek-
trickým mikroseřízením, který je ob-
sažen jako standard. Řezací jednotka 
má automatickou detekci rozhraní, což 
znamená, že může být automaticky 
aktivována pouhým dotykem jediného 
tlačítka. Pneumatický posuv roštu za-
braňuje řezání do opěrných lišt, pokud 
je požadováno, může být pohyb auto-
matický. Automatická verze SECTOR 
1260 nabízí ještě efektivnější ovládání. 
Kromě všech funkcí dostupných na stroji 
SECTOR 1255, může SECTOR 1260 
automatic provést automaticky zanoření 
pily, řez, vytáhnutí pily a návrat jednotky 

Olepovačka hran ACCURA industry (HOLZ-HER)

Vážení zákazníci, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na mezinárodní veletrh 
dřevoobráběcích strojů LIGNA HANNOVER.

22. - 26. května 2017 - Výstaviště Hannover, Hala 27, stánek D66

HOLZ-HER společně s WEINIG představí na více než 3000m² kompletní technologické řešení na výrobu nábytku a zpracování masivního dřeva.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Po celou dobu výstavy Vám budeme k dispozici na stánku společnosti HOLZ-HER.

PILART - výhradní zástupce
                HOLZ-HER pro ČR

http://www.pilart.cz
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k operátorovi – a to pouhým dotykem 
tlačítka.
V oblasti CNC obrábění Holz-Her před-
staví moderní nesting technologii v po-
dání nových portálových CNC obrábě-
cích center DYNESTIC 7505, 7507 
a 7532 ve variantách Classic, Push, 
Automatic a Lift. Vedle individuální 
výroby jsou vhodné i pro zařazení do 
pracovních prostředí s různým stupněm 
automatizace. Verze Push je vybavena 
automatickým posouvačem, který vysu-
ne hotové dílce na dopravní pás a vyčistí 
pracovní stůl stroje pro další obrábění. 
Verze Automatic je ideální pro vysoký 
výkon – ale i pro individuální kusové 
zakázky – v kombinaci s automatickým 
panelovým manipulačním systémem 
HOLZ-HER STORE-MASTER 5110. 
DYNESTIC 7532 Lift a standardní 
zdvihací stůl umožňují vysoce efektivní 
zpracování celých stohů panelů.
A konečně, Holz-Her představí také svo-
ji vizi výroby nábytku na CNC strojích 
bez programování – s novými modely 
NEXTEC. Na této „technologii budou-
cnosti“ budou moct uživatelé vyrábět ná-
bytek mnohem snadněji a rychleji s no-
vou nesting technologií – a to všechno 
bez programování. Na Ligně bude mož-
né si tuto technologii vyzkoušet již nyní.

„Chytré nástroje“ LEITZ

Na velké množství novinek se můžeme 
těšit i v kategorii nástrojů pro obrábění 
dřeva a materiálů na bázi dřeva. Některé 
z nich nám v předstihu prozradila spo-
lečnost LEITZ, kterou na Ligně najde-
me v hale 15. Společnost v prvé řadě 
reaguje na současný trend „chytrých“ 
továren a Průmysl 4.0, který vnímá jako 
nové příležitosti pro výrobní procesy 
a pro používané nástroje. Podle výrob-
ce budou nástroje v budoucnu nejen 
odpovědné za kvalitu opracování dílců, 

ale stanou se nositeli informací pro ří-
zení komplexních výrobních procesů 
a efektivity výroby. Aby mohly plnit tuto 
roli, je důležité, aby nástroje byly schop-
ny identifikovat samy sebe s ohledem na 
své rozměrové a provozní charakteristiky. 
Tato vstupní data obsahují základní prvky 
týkající se provozní bezpečnosti a para-

metry pro optimální efektivitu zpracování. 
Kvůli rostoucí složitosti CNC strojů a vý-
robních linek spolu s rozšiřující se šká-
lou zpracovávaných materiálů jsou vý-
robci konfrontováni s mnoha problémy. 
Inteligentní nástroje mohou pomoci 
tím, že poskytnou důležité provozní pa-
rametry pro různé suroviny. Informace,  

Vertikální panelové pily SECTOR 1255 a 1260 (HOLZ-HER)

CNC obráběcí centrum DYNESTIC 7532 v provedení Classic, Push, Automatic a Lift 
(HOLZ-HER)

Nástroj s QR kódem (LEITZ) Nástroj s DataMatrix kódem (LEITZ)
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jako je geometrie nástroje, maximální 
otáčky, směr otáčení, stanovení roz-
měrů, rychlosti posuvu v kombinaci 
s otáčkami a korekčními daty jsou na-
programovány do nástroje. Na základě 
poskytnutých údajů může stroj nastavit 
příslušné parametry zpracování.
Inteligentní nástroje pomáhají optimali-
zovat výrobu, stejně jako poskytují základ 
pro zlepšení celkového hodnotového ře-
tězce kolem nástroje. Tvoří centrální ko-
munikační jednotku standardizované da-

tové struktury (aplikačních data, kritické 
hodnoty, historie, procesní cykly, atd.). 
Toto elektronické propojení umožňuje:

 kontrolu stavu nástroje (opotřebení)
 stanovení zbývající životnosti nástroje 
– včetně odhadu výkonnostního času

 přidělení ke stroji – včetně optimál-
ních cyklů výměny

 přidělení parametrů údržby
 sledování nástroje

Typ kódování nástroje nehraje hlavní roli 
(mohou to být QR kódy, implementova-

né čipy apod.). Mnohem důležitější je 
jasná identifikace, shromažďování 
a poskytování dat.
Vedlo tohoto aktuálního tématu představí 
společnost LEITZ i několik dalších kon-
krétních novinek. Např. pilové kotouče 
se sníženými vibracemi. Nižších vib-
rací kotoučů během řezání a tím pádem 
i lepší stability kotouče, potažmo kvality 
řezu, a nižší hladiny hluku dosáhl výrob-
ce díky novým laserem vyřezávaným 
ornamentům a použitím specifického 

Nástroj s čipem RFID (LEITZ) Nástroj s čipem NFC (LEITZ)

Pilový kotouč BrillanceCut pro řezání plexiskla a polykarbonátu (LEITZ)

Pilový kotouč Excellent se sníženými vibracemi (LEITZ)



tlumicího materiálu, kterým jsou orna-
menty vyplněny. Tlumicí materiál byl vyvi-
nut ve spolupráci s Institutem pro strojní 
nástroje při Univerzitě ve Stuttgartu. 
Výhodou nových kotoučů je také mož-
nost jejich použití při vyšších otáčkách, 
čímž se zvyšuje řezná rychlost a může 
být tím pádem zvýšena i rychlost posu-
vu materiálu. Tyto parametry ovlivňují mj. 
produktivitu výroby.
Další novinkou firmy LEITZ v oblasti 
řezání je pilový kotouč BrilianceCut 
spe ciálně navržený pro řezání plexiskla 
neboli akrylátu (PMMA) a polykarbonátu 
(PC). Při zpracovávání těchto materiálů 
je normálně zapotřebí celkem tří pracov-
ních kroků: řezání, broušení a leštění. 
Nový pilový kotouč BrilianceCut ale za-
nechává řezné plochy ve velice dobré 
povrchové kvalitě, čímž výrazně redukuje 
časy potřebné na dodatečné dokončo-
vání. Kromě specifické geometrie zubů, 
navržené právě pro řezání plastů, těží 
BrilianceCut i z výhod, které mu poskytují 
nové prořezávané ornamenty vyplněné 
tlumicí hmotou, redukující vibrace kotou-
če během řezání.
Výrazné místo na stánku LEITZ bude 
mít také systém profilovacích nástrojů 
ProfilCut Q. Nejedná se sice o úplnou 

novinku (byl představen již na Ligně 
2015), avšak za jeho připomenutí stojí 
fakt, že během posledních dvou let ob-
držel řadu ocenění. Např. nový model 
ProfilCut Q Premium získal ocenění 
Red Dot Award v kategorii Produktový 
design.
ProfilCut Q Premium je podle vyjádření 
výrobce nejrychlejší profilovací systém 
v dřevozpracujícím průmyslu. Běžné 
systémy dosahují limitu v řezné rychlos-
ti kolem 80–90 m/s. Profilovací systém 
LEITZ nové generace posouvá tuto hrani-

ci až ke 120 m/s. To umožňuje používat 
vyšší řezné rychlosti se stejným počtem 
zubů, a tím dosahovat vyšší produktivity. 
Nicméně ocenění RDA získal primárně 
za unikátní hliníkové tělo nástrojů, díky 
němuž došlo k významné redukci hmot-
nosti v porovnání se standardními ocelo-
vými nástroji. Nová konstrukce přispívá 
ke snížení vibrací během obrábění, což 
jednak zvyšuje kvalitu opracování po-
vrchu a jednak snižuje hlučnost, a to 
o 3 dB(A) ve srovnání s jinými profilova-
cími systémy na trhu.

Diamaster PLUS³ a PRO³

Diamaster PLUS³ a PRO³

 LEITZ stopkové frézy  Z3

pro nejkvalitnější fré
zování

ProfilCut Q Premium (LEITZ)

http://www.leitz.cz
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SCM Group – nová revoluční řada 
CNC strojů AUTHOR M100/M200

Společnost PANAS, spol. s r.o., zastupující na českém trhu italského výrobce 
SCM Group, v letošním roce představuje zcela inovovanou řadu CNC obráběcích 
center z divize Morbidelli. Jedná se o modely AUTHOR M100 a M200, které zá-
kazníkům nabízí nejmodernější technologii a nové konstrukční řešení při zachování 
rozumné výše investice.

Hlavním znakem je široká kon-
figurovatelnost s možností 
volby 3 až 5 osého elektro-
vřetene doplněného o další 
agregáty (vrtací hlava, dla-
bací jednotka, otočná pila, 
nastřelovačka kolíků, 
malé 3 osé vřeteno). Nový 
typ 5 osé hlavy JQX splní 
požadavky pro obrábění plošného i ma-
sivního materiálu. Zásobníky nástrojů 
mají celkovou kapacitu až 60 pozic, při-
čemž jeden zásobník může být umístěn 
u hlavního elektrovřetene pro zvýšení 
produktivity. Vrtací hlava je dostupná 
ve 3 verzích dle velikosti (F23L, F29L 
a F31L). Součástí větších hlav může být 
na přání i jednotka pro vrtání závěsů. 
Technologie RO.AX (patent SCM) dovo-
luje nastavit max. 8 000 ot./min.
Pracovní plochu lze zvolit v provedení 
s trámci nebo hliníkovým rastrovým sto-
lem. V základní verzi je trámcový stůl po-
lohován ručně – typ TV FLEX, zatímco 
ve verzi TV FLEXMATIC je polohování 
trámců a přísavek motorizované! Na 
každý trámec lze osadit libovolný počet 
přísavek anebo je kompletně odebrat. 
Kromě přísavek lze použít i tlakové 
upínací svěrky. Verze s rastrovým 
stolem je vhodná zejména pro opera-
ce plošného rozfrézování tzv. nesting 
systém, kdy je frézovaný materiál při-
sáván skrze podkladní MDF desku. 
Obrobitelné rozměry jsou následující: 
délka 3110/3710/5510 mm, šířka 

1320/1620 mm, výška 180 mm 
(M100) /250 mm (M200).
Zajímavou možností je roz-
šíření předního krytu dovo-
lující založení dílce o šířce 
2210 mm.

K dispozici jsou 
2 varianty z hlediska zástavbového 

uspořádání. Verze PRO-SPACE dovo-
luje naprosto volný pohyb obsluhy okolo 
stroje. Verze PRO-SPEED je zaměřena 
na max. rychlost a vyžaduje ochranné 
hrazení kolem stroje + fotobuňky před 
strojem.
Ovládací software MAESTRO klade 
minimální nároky na kvalifikovanost ob-
sluhy. Práce s reálným 3D pohledem 
na obrobek a grafické ikony pro vyvolání 
požadovaných funkcí obrábění výrazně 
usnadňují a urychlují celý proces vytváře-
ní programů. Velké množství maker pro 
nejčastěji používané typy operací (dlaby, 
zámky, pokosový spoj, kolíkové spoje, 
apod.). Automatický výpočet nastavení 
trámců a přísavek včetně kontroly kolize.
Nová řada CNC strojů AUTHOR M100/
M200 bude poprvé veřejně před-
stavena na výstavě „Technologické 
dny PANAS“, které se konají v termí-

nu 7. – 9. 6. 2017 
v sídle společnosti 
PANAS (Praha – 
Kyje) u příležitosti 
25. výročí od za-
ložení.

Autor: Ing. Jan Mimra
PANAS, spol. s r.o.
Kontakt: panas@panas.cz
Foto: archiv PANAS

CNC obráběcí centrum 
AUTHOR M200

5 osá hlava JQX a vrtací hlava

Automatický trámcový stůl TV FLEXMATIC

http://www.panas.cz
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Skupina WEINIG:
Stroj a zařízení pro obrábění       
masivu a dřevěných materiálů  

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

WEINIG NABÍZÍ VÍCEwww.weinig.com

Olepování hran

Obrábění CNC

Vertikální a 
horizontální  
přířezová řešení

Automatická 
manipulace
s deskami

Hoblování, profilování 
nářadí, broušení

Přířez, skenování 
optimalizování, klížení

Okna, dveře 
Technologie CNC

Zhotovování klínových 
ozubů, formátování, 
profilování hran

LIGNA 2017:
WEINIG a HOLZ-HER
společně v hale 27
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http://www.weinig.com
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Osemhranný dom: 
väčší priestor – nižšie vykurovacie náklady

Kto z nás nesníva o vlastnej rekreačnej, horskej či poľovníckej chate alebo letnom sídle? Aké báječné 
je vrátiť sa z lyžovania domov a sadnúť si k otvorenému kozubu! Na miesto, kam sa dá utiecť od 
každodennej rutiny a stráviť čas v príjemnom odpočinku. Je prekvapujúce, že myšlienky na voľný 
čas nás nútia ťažšie pracovať! Raz za čas to človeka vytrhne zo snívania a začne stavať dom svojich 
snov. Aj fínsky podnikateľ John Ujanen mal sen. Ale na rozdiel od ľudí, ktorých uspokoja štyri steny 
a strecha nad hlavou, chcel niečo viac – osemhranný dom postavený z osikového dreva.

Osemhran

Myšlienka osemhrannej konštrukcie nie 
je nová. Príklady osemhranných chrá-
mov môžeme vidieť nielen v Európe, ale 
aj v Ázii, kde je číslo 8 spojené s neko-
nečnom, t.j. s nesmrteľnosťou.
Avšak skutočnú popularitu získali osem-
hranné obytné domy v Amerike v polovici 
19. storočia. Spájajú sa s menom ved-
ca a vysokoškolského učiteľa Orsona 
Fowlera, ktorý taký dom postavil pre 
svoju rodinu a nazval ho The Octagon. 
Neskôr napísal knihu „Osemhranný 
dom: Domov pre všetkých alebo Nový, 
lacný, pohodlný a lepší spôsob stavby” 

(The Octagon House: A Home For All, 
or A New, Cheap, Convenient, and 
Superior Mode of Building). Kniha bola 
prvýkrát vydaná v roku 1848 a v druhej 
polovici storočia prišla osemhranná 
konštrukcia do módy, a to nielen z es-
tetického hľadiska.
Ako môžete vidieť na obrázku, v porov-
naní so štvorcom uzatvára osemhran pri 
rovnakom obvode približne o 20 % viac 
priestoru. Znamená to, že na rovnakej 
ploche poskytuje dom viac obývateľného 
priestoru a vyžaduje menej vykurovacie-
ho tepla na meter štvorcový. Fowler vy-
počítal, že stavba osemhranného domu 
je lacnejšia, poskytuje viac obývateľné-
ho priestoru, dostáva viac prirodzeného 
svetla, ľahšie sa vykuruje a v lete lepšie 
udržuje chlad. Všetky tieto benefity vy-
chádzajú z geometrie osemhranu – jeho 
tvar efektívne uzatvára priestor, minima-
lizuje vonkajšiu plochu a tým aj tepelné 
straty. Osemhran sa najviac približuje 
kruhu, ktorý je vlastne najúčinnejší tvar, 
ale je zložité ho postaviť a do kruhového 
priestoru vsadiť vhodný nábytok.

„Najprv bol len osemhranný 
sen“

Nuž, John Ujanen sníval, sníval a… po-
stavil, čo chcel. Jeho osemhranná re-
kreačná chalupa veľkosti okolo 120 m2 
stojí v strede malého ostrova na krásnom 
jazere, ktoré vlastní aj s bezprostredným 
okolím. Dom nie je zvlášť vysoký, ale aj 
tak vďaka jedinečnej polohe a veľko-
lepému zjavu pôsobí ako maják alebo 
strážna veža, ktorá má vo všetkých sme-
roch pod kontrolou susediace vody.
Dom je postavený z osikových polobr-
vien. Táto konštrukcia je vo Fínsku veľmi 
obľúbená. Kmene sú prepílené na polo-
brvná a kliny sú vyrobené tzv. nórskymi 
zámkami. Polobrvná sa obvykle robia 
z bielej borovice, ale John sa rozhodol 
vyrobiť ich z vlastnej osikovej guľatiny. Je 
to osvedčené drevo bledožltej farby so 
zelenkavým odtieňom, bez trhlín a ľah-
ko sa spracúva. Jediné dôležité pravidlo 
je, že potrebujete polobrvná s ideálnou 
plochou a geometricky presným rezným 
povrchom.

http://www.woodmizer.sk
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Wood-Mizer Danubia, s.r.o.
Hadovce 5
945 01 Komárno
tel.: +421 35 7740 316
fax: +421 35 7740 326
e-mail: woodmizer@woodmizer.sk 
www.woodmizer.sk

Wood-Mizer CZ s.r.o.
Luby 91
339 01 Klatovy
tel.: +420 376 312 220
fax: +420 376 319 011
e-mail: woodmizer@woodmizer.cz
www.woodmizer.cz

Wood-Mizer Moravia
Sovadinova 6
690 02 Břeclav
tel./fax: +420 519 322 443
e-mail: info@wood-mizer.net
www.wood-mizer.net

Ako získať ideálne polobrvno

Ako skutočný perfekcionista pre všetky 
technické aspekty, chtivý mať všetko 
správne, naozaj správne, nielen približ-
ne v poriadku, chcel John špeciálnu 
pílu, ktorá by mu pomohla dosiahnuť 
čo najlepší výsledok s jeho osikovou 
guľatinou. A presne to mu poskytla píla 
Wood-Mizer LT15. Vďaka presným pí-
lovým pásom a výbornej ovládateľnosti 
mu zabezpečila bezchybnú úpravu, akú 
chcel.
Ale ukázalo sa, že to všetko je iba pre-
dohra. O niekoľko rokov neskôr nie-
kto rázne zaklopal na dvere fínskeho 
zástupcu Wood-Mizer. Keď sa dvere 
otvorili, stál tam pán Ujanen s trochu 
zvláštnym zábleskom v oku.
„Chcem kúpiť jednu“, povedal John, 
„z tých vašich píl, rovnaký typ pásovej 
píly, aký sme použili na pílenie tých 
osikových kmeňov na moju rekreačnú 
chatu.“ Typický John, muž bez návyku 
na dlhé reči.
„Nuž dobre, skvelé!“, odpovedal človek 
Wood-Mizeru, ktorý práve získal azda 

svoj najrýchlejší predaj pásovej píly. „Čo 
máte za lubom, priateľu?“
„Postavím väčší dom, naozaj oveľa väčší 
a bude to moje hlavné sídlo. Aj tento nový 
dom bude mať osemhranný tvar a bude 
postavený z masívnej osikovej guľatiny. 
Takže najvyššia možná presnosť a vyni-
kajúce finálne spracovanie sú jednodu-
cho kľúčové, aby projekt uspel.“
A tak John, muž, ktorý zvykne (aspoň 
väčšinou) svoje sny zmeniť na skutoč-
nosť, práve dokončuje projekt domu 
svojich snov. Ako vyzerá Johnova ´Vila 
Osika´, možno vidieť na fotografiách. 
Nie najbežnejšia konštrukcia domu, že?
„Nuž, ako vám pripadá vaša LT15 ten-
tokrát, John? Spokojný s výsledkami?“
„Úplne spokojný a šťastný, že to môžem 
povedať. Veľmi často sa musíte vyrovnať 
s nejakým kompromisom – jedna čiast-
ková vec môže byť v poriadku, iná už me-
nej. Takže budete musieť žiť v takej ´re-
latívnej rovnováhe´. Ale nie s LT15. Píla 
dokázala, že je veľmi dobre vyváženou 
kombináciou jednoduchosti, rýchlosti, 
presnosti bezpečného ovládania, a to 
všetko ju robí najspoľahlivejším nástro-

jom umožňujúcim dosiahnuť štandardy 
a vynikajúce výsledky, ktoré potrebujete. 
Myslím, že každý staviteľ by mal mať pre-
to na zreteli takúto dokonalú spôsobilosť 
a výkonnosť.“

Autor: Martta Kirsitie

Do 30. júna 2017 môžete využiť zľa-
vu 10 % na ktorúkoľvek oranžovú 
pílu Wood-Mizer: LT10, LT15, LT20, 
LT20B, LT40 alebo LT70 + Akciovú 
cenu na pásovú pílu LX100.

Ak zvažujete začať podnikať v oblasti 
výroby dreva, plánujete modernizáciu 
existujúcej prevádzky pridaním nového 
zariadenia alebo len chcete mať doma 

na dvore malú pílu, aby ste popílili sebe 
či susedom nejaké kmene – je ten pravý 
čas rozhodnúť sa a mať úžitok z našej 
Jarnej akcie. Ušetríte hneď pri nákupe 
píly!
Wood-Mizer vyrába rozmanité píly pre 
širokú škálu podnikania a investícií. 
Takže si dôkladne prezrite našu webo-
vú stránku a zavolajte nám, aby ste sa 
dozvedeli viac.

Wood-Mizer štartuje reklamnú akciu 
na všetky oranžové pásové píly

http://www.woodmizer.sk
http://www.woodmizer.sk
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Modelem PRATIX S reaguje SCM 
Group na dnešní trendy, kdy i men-
ší živnostníci z důvodu konkurence-
schopnosti pořizují CNC technologie. 
Nestingové technologie v součas-
né době zažívají v ČR významný 
vzestup. Nesting nahrazuje operaci 
řezání produktivnějším frézováním 
a následné operace vrtání a drážko-
vání jsou prováděny v rámci jednoho 
pracovního cyklu bez nutnosti zásahu 
obsluhy. 
PRATIX S je ideálním řešením pro fir-
my, které řeší běžné obrábění ploš-
ných materiálů na bázi dřeva, plastů 
či lehkých slitin kovů. Předností stroje 
je minimální prostorová náročnost, 
PRATIX S je navržen tak, aby zabíral 
cca ½ plochy potřebné pro standardní 
CNC stroje. Úspora místa je dosaže-
na díky absenci obvodových ochran 
(ohrada, fotobuňky, koberce, apod.). 
Díky tomu je možné, aby se obsluha 
stroje volně pohybovala okolo stroje 
i během obrábění. Podtlakové pum-
py jsou uloženy uvnitř stroje. K pra-
covnímu stolu lze přistupovat i ze zadní 
strany stroje!
Univerzálnost a velkou variabilitu za-
jišťuje řešení hliníkového rastrového 
multifunkčního stolu pro použití roz-
ličných typů těsnících systémů, jako 
gumové kruhové těsnění, stavebnico-
vý systém a podtlakové upínky. Otvory 
pro přívod podtlaku jsou rozmístěny 
v rastru 120 mm, uzavírají se patento-
vaným systémem magnetických uzá-
věrů s rychlým vyjmutím/vložením. 
Dále je možné vybavit stroj vysouvatel-
nými zarážkami po obvodu stolu, které 
přesně polohují dílec a poskytují přes-
ný fixní bod. Produktivitu stroje podpo-

ruje možnost 
práce na stroji ve střída-
vém pracovním cyklu (pendl systém). 
PRATIX S je vyráběn v rozměrových řa-
dách S12, S15, S18, S22. Nejmenší 
pracovní rozměr stroje je délka x šířka 
(hloubka) 2486x1255 mm a největ-
ší 4286x2155 mm. U všech řad je 
maximální výška obrobku 150 mm. 
Pracovní elektrovřeteno o výkonu 6,6 
kW, 9,5 kW nebo 15 kW s úpravou 
pro možnost upínání pracovních 
úhlových hlav. K univerzálnosti stroje 
přispívá možnost doplnění vřetene 
o 4. osu. Vrtací hlava: 7 nezávislých 
vřeten pro vertikální vrtání s možnos-
tí rozšíření o další vertikální vřetena, 
horizontální vřetena a drážkovací pil-
ku v ose X. Standardním vybavením 
je 8–19polohový boční zásobník (dle 
řady stroje) umístěný napravo od pra-
covního stolu.
Součástí stroje je řídící PC, které je 
umístěno vně stroje a mobilní ovládací 
pult se 17” barevným monitorem, klá-
vesnicí s myší. Pro komfortní a rychlou 
obsluhu stroje slouží kabelový ovladač, 
který může být s barevným dotykovým 
7” displejem. Umožňuje rychlý přístup 
k funkcím úprav rychlosti posuvu, ma-
nuální pohyb os X, Y, Z, uvolnění/up-
nutí nástroje, zdvih odsávacího koše, 
bezpečnostní stop tlačítko. 
PRATIX S lze doplnit o systém vyvážení 
desek na levou stranu s následnou ná-
vazností vynášecího pásového do-

pravníku. 
Tímto dostáváme plně 
automatické vyprazdňování stroje. 
Dále je možno PRATIX S nakonfigu-
rovat jako kompletní nestingovou obrá-
běcí linku, kdy je stroj doplněn vpravo 
o zdvihací plošinu a zakládací ra-
meno s přísavkou. Zakládací rameno 
automaticky zakládá desku ze zdvihací 
plošiny na pracovní stůl stroje.
Ovládací software na nejmodernější 
bázi, kde je kladen minimální nárok 
na kvalifikovanost obsluhy. Uživatelské 
rozhraní umožňuje programování stro-
je bez znalosti příkazových kódů pro 
jednotlivé operace. Windows a ikony 
zobrazené na monitoru vedou obsluhu 
logicky přes jednotlivé kroky potřeb-
né k vyvolání požadovaných funkcí 
obrábění. K jednoduchosti přispívají 
grafické ikony a nástroje pro vytvoření 
požadovaného pracovního programu. 
Jednoduchá správa nástrojů s detail-
ní definicí každého nástroje. Možnost 
tvorby maker – slučování pracovních 
cyklů. Kreslicí funkce na bázi CADu, 
grafická nápověda, možnost importu 
formátů v DXF.

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

CNC obráběcí centrum PRATIX S pro nestingovou výrobu

Okenní závěs EXPERT 13,5 DZ PH 
je seřiditelný ve třech směrech (v ose 
X a Y ± 2 mm, v ose Z 0–3 mm, ma-
ximální možné vyšroubování svorníků 
5 mm) pro vrchní větrací křídlo (venti-
lačku) špaletového okna. Svým prove-
dením zabezpečí křídlo proti bočnímu 
(vodorovnému) pohybu (proti vysaze-
ní). Aby se horní díl závěsu nemohl 
vysunout, je zajištěn pomocí malého 
šestihranného šroubu, který vrchní díl 
pevně „ukotví“. 

Únosnost pro jeden závěs je 17,5 kg. 
Závěsy jsou nabízeny v pravém i v le-
vém provedení.
Neustále je rozšiřován také sortiment 
kovových návleků vhodných pro všech-
ny typy závěsů Expert 13,5.

Výrobce a prodejce: 
TKZ Polná, spol. s r.o.

Okenní závěs EXPERT 13,5 DZ PH s ochranou proti vysazení
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Okenní závěs EXPERT 13,5 DZ PH s ochranou proti vysazeníOkenní závěs EXPERT 13,5 DZ PH s ochranou proti vysazení

PRATIX S je vyráběn v rozměrových řa-PRATIX S je vyráběn v rozměrových řa-PRATIX S je vyráběn v rozměrových řa pravníku. 

ruje možnost 
práce na stroji ve střída
vém pracovním cyklu (pendl systém). 
PRATIX S je vyráběn v rozměrových řa

ruje možnost 
práce na stroji ve střída-
vém pracovním cyklu (pendl systém). 
PRATIX S je vyráběn v rozměrových řa pravníku

http://www.panas.cz
http://www.tkz.cz
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Pro potřeby středních a větších pro-
vozů je určen nový model olepovacího 
stroje SOLUTION MD (SCM Group 
– divize STEFANI). Stroj vyhoví jak 
požadavkům na rychlé a flexibilní pře-
nastavení v zakázkové výrobě, tak i ka-
pacitním požadavkům v sériové výrobě 
při vícesměnném zatížení. Olepovat 
lze dílce o tloušťkách 10–60 mm hra-
nami od 0,4 mm do 3 mm (ABS, PVC), 
případně nákližky do max. tloušťky 
15 mm (22 mm na přání). Rychlost 
posuvu je plynule nastavitelná od 10 
do 25 m/min. Podávací systém může 
být opatřen horním přítlačným ře-
menem. Vysoká kvalita opracování je 
dosažena díky plně elektronickému 
přenastavení frézovacích a cidlino-
vých nástrojů, které mohou být sou-
časně opatřeny až 3 rádiusy (např. 
R1–R1,5–R2). Zaoblovací (rožkovací) 
jednotka je v provedení se 2 nebo 4 
motory. 4motorová verze nabízí mož-
nost automatické změny mezi dvěma 
rádiusovými hranami (např. R1–R2). 
Olepovat tak lze všechny typy a roz-
měry běžně dostupných hran (vč. le-
sklých hran s ochrannou folií). Velkou 
inovací prošla zóna nanášení lepidla. 

Za po-
zornost stojí zej-
ména nová vanička SGP, která na-
náší lepidlo pomocí válečku, přičemž 
tavící vana je umístěná nad válečkem. 
Předchází se tím zapékání a před-
časnému stárnutí lepidla. Speciální 
povrchová úprava válečku v kombina-
ci s jeho velkým průměrem zaručuje 
rovnoměrnou a tenkou lepenou spáru 
při jakékoliv tloušťce dílce. Množství le-
pidla nanášeného na dílce je na přání 
regulovatelné elektronicky. Používat lze 
granulované lepidlo typu EVA i PUR. 
Změna barvy nebo typu lepidla je 
rychlá a snadná, protože celý zbývající 
obsah vaničky je možné automaticky 
vypustit do odebírací nádobky. 
Nad vaničku je navíc možné současně 
osadit max. 2 předehřívací systémy: 
PU BOX L – pro PUR lepidlo v blo-
cích (2 kg) anebo násypku na EVA le-

pidlo v granulích. 
PUR lepidlo v blocích je odtavováno 
postupně a zbývající nespotřebovanou 
část lze kdykoliv vyjmout a uložit pro 
pozdější použití. Alternativně je k dis-
pozici i systém bezespárového lepení 
pomocí horkého vzduchu AirFusion.
Ovládání stroje je snadné a intuitivní 
přes velký barevný panel s dotykovou 
LCD obrazovkou, kde jsou přehledným 
způsobem zobrazeny aktuálně nasta-
vené hodnoty a parametry. Součástí 
řídíciho systému je i statistika výroby 
(počet dílců, olepené metry hran, 
motohodiny) a zobrazení upozornění 
k provedení údržby.

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

Olepovačka SOLUTION MD pro flexibilní a produktivní dokončování hran

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

Quick-Lock pro 
snadné a rychlé 

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

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

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

Formátovací pila PANHANS V91

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

Formátovací pila PANHANS V91

Quick-Lock pro 
snadné a rychlé 

než 400 mm. 
Vyklápěcí a otočný 

Formátovací pila PANHANS V91

náší lepidlo pomocí válečku, přičemž pidlo v granulích. 

Olepovačka SOLUTION MD pro flexibilní a produktivní dokončování hran

Za po-
zornost stojí zej-
ména nová vanička SGP, která na-
náší lepidlo pomocí válečku, přičemž pidlo v granulích

Olepovačka SOLUTION MD pro flexibilní a produktivní dokončování hran

http://www.panas.cz
http://www.pilart.cz
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Lídr ve výrobě nejmodernějších ná-
strojových systémů společnost LEITZ 
připravila pro jedno z hlavních témat 
nadcházejícího veletrhu LIGNA 2017 
v Hannoveru „Zpracování plastů a kom-
pozitů“ jednoznačné řešení: úplně 
novou konstrukci pilového kotouče 
BrillianceCut, který je určen pro ře-
zání transparentních plastů v nejvyšší 
kvalitě řezu bez potřeby dalšího za-
čisťování. Jedná se zejména o mate-
riály na bázi polymethylmethacrylátu 
(PMMA) nebo na bázi polycarbonátu 

(PC). Výborné vlastnosti tohoto pilové-
ho kotouče jsou dosaženy především 
tuhým tělesem kotouče s novým tva-
rem laserových ornamentů vyplně-
ných speciálním tlumícím plnivem 
a inovativní geometrií tvrdokovových 
zubů s konvexním tvarem boků zubu 
a přísnější třídou tolerance pro rovin-
nou házivost, které zabezpečují kvalitně 
nařezanou hladkou hranu bez vyštípání. 
Kromě vysoké kvality řezu se pilový ko-
touč vyznačuje také extrémně nízkou 
hlučností. Pilový kotouč bude dodáván 

v průměrech 300, 350, 380, 400 
i 450 mm. Testování nové konstrukce 
probíhalo na pilách značek Holzma, 
Schelling a Felder, při kterém se uká-
zalo, že pilový kotouč BrillianceCut 
lze také úspěšně používat na řezání 
Corianu a Varicoru, dále kompaktních 
desek (HPL), sendvičových materiálů 
(Alucobond a Dibond) nebo kompozit-
ních desek (Rauvisio Crystal).

Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o. 

Formátovací pilový kotouč pro řezání transparentních plastů LEITZ Brilliance Cut

Hluboká povrchová struktura Meandra, kterou na konstrukč-
ních deskách představila společnost Pfleiderer, napodobuje 
přirozenou strukturu dřeva. Vyniká příjemným hedvábným 
pocitem na dotek. V kombinaci se strukturou Meandra pů-
sobí jednobarevné i dřevěné dekory zcela novým, příjemným 
a viditelným účinkem. Především klasické odstíny bílá, černá, 
šedá a odstín magnolie zažívají enormní zvýšení své hodnoty. 
Nepravidelně vedené linie se uplatní zvlášť dobře na před-
ních plochách kuchyňského nábytku a vnitřního vybavení. 
Meandra spojuje půvabnou dynamičnost a nerovnost dřeva 
s hedvábným, citelným vjemem při dotyku. Působivá, pro-
měnlivá na pohled a citelně hluboká, příjemná na dotyk – má 
k přírodě nebývale blízko. Dá se kombinovat s programem 
dekorů sestaveným speciálně pro tuto strukturu pro desky 
DecoBoard s přímou laminací na různých nosných mate-
riálech (DTD, MDF, laťovka, překližka, multiplex, voštinové 
desky aj.) ve formátu 2800x2100 mm a pro vysokotlaké 
lamináty Duropal – HPL ve formátu 2800x2070 mm nebo 
5600x2070 mm a v tloušťkách 0,8, 1 a 1,2 mm. V základní 
nabídce je 8 barevných variant od bílé po černou a 10 dře-
věných dekorů. Možno však nabídnout v rámci všech DST 
dekorů kolekce 2017–2020.

Výrobce: Pfleiderer
Prodejci: viz www.pfleiderer.com

Struktura Meandra – neuvěřitelně autentická, přirozeně působivá

http://www.leitz.cz
http://www.pfleiderer.com
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Společnost IMA – materiál pro nábyt-
kový průmysl s.r.o. je dodavatelem pře-
devším kašírovacích a obalovacích fólií, 
protitahových fólií, základovacích fólií, 
nábytkových hran, ABS hran a tenké-
ho papíru. V rámci rozšíření a doplnění 
sortimentu se před časem zaměřila i na 
oblast lepení. Svým zákazníkům nabízí 
celou škálu lepidel tavných, disperz-
ních, kontaktních či PUR lepidla. Mezi 
nimi např. kontaktní aerosolová lepidla 
AG KONTAKT a AG KONTAKT+. 
Jedná se o vysoce kvalitní lepidla zej-
ména pro truhláře. AG KONTAKT je 
rychle vytvrzující lepidlo s dobrou te-
pelnou odolností. Je vhodné na lepe-
ní různých materiálů, jako jsou dřevo, 
DTD, MDF, lepenky, podlahové krytiny, 

tvrdé plasty a různé kovy nebo plechy, 
pěny, textilie a další porézní i neporézní 
materiály. Tepelná odolnost lepidla je 
do 105 °C. AG KONTAKT+ je vyso-
ce výkonné lepidlo s vysokým podí-
lem sušiny, díky němuž je možno jej 
použít na lepení všech druhů laminací 
nebo hrubších dekorativních povrchů. 
Má vynikající pevnost a silný lepený 
spoj. Další využití je stejné jako u AG 
KONTAKT. Tepelná odolnost lepidla je 
až do 131 °C. Obě lepidla firma nabízí 
ve dvou různých baleních. Jedna va-
rianta je v 500ml spreji, druhá varian-
ta v 17kg tlakové nádobě. Výhodou 
u obou variant je velmi jednoduchá 
aplikace stříkáním. Lepidla i ostatní 
materiály jsou standardně skladem.

Prodejce: IMA-materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o.

Kontaktní aerosolová lepidla AG KONTAKT a AG KONTAKT+

Míra odporu při pohybu nábytkových 
rolet při horizontálním posuvu je dána 
třením mezi vodicí lištou a roletkovým 
profilem. Třecí odpor je definován ne-
jen vlastnostmi použitých materiálů, 
ale i velikostí roletkového pancíře, jeho 
hmotností nebo typem posuvu (do šne-
ku či za záda). U větších rozměrů skříní 
se pro snížení odporu používá speciální 
mazací přípravek, který se aplikuje při 
montáži skříně. Je ovšem třeba použít 
vhodný přípravek v optimálním množství 
a správně ho aplikovat.
Firma REHAU přichází nově na trh 
s vodícími systémy, které jsou již 

z výroby optimálně předmazány. Na 
trh se tak dostávají roletkové kom-
ponenty s optimálními kluznými 
vlastnostmi, které nevyžadují žádné 
dodatečné úpravy pro zlepšení cho-
du roletkového pancíře. Kvalita otvírání 
a zavírání čelních ploch nábytkovou 
roletkou s horizontálním posuvem je 
srovnatelná s posuvnými dveřmi, při-
tom jsou ovšem zachovány výhody, 
které nabízejí roletkové systémy – pře-
devším neomezený přístup k celé čelní 
ploše po otevření skříně.

Výrobce: REHAU

Ještě komfortnější posuv nábytkových rolet

Kontaktní aerosolová lepidla AG KONTAKT a AG KONTAKT+Kontaktní aerosolová lepidla AG KONTAKT a AG KONTAKT+

Nabídku klasických dveřních závěsů 
Cemom Moatti rozšiřují v poslední době 
velmi oblíbené skryté závěsy, které jsou 
při uzavření dveřního křídla neviditelné. 
V Dřevařském magazínu byly již dříve 
představeny skryté závěsy ESTETIC 
40 pro lehké interiérové bezfalcové 
dveře a ESTETIC 100 pro těžké do-
movní dveře. Nyní řadu skrytých závěsů 
Cemom Moatti doplňuje nový ESTETIC 
80/A – oboustranný (pravolevý) skrytý 
závěs, nastavitelný ve třech směrech – 
vertikálně ±2 mm, horizontálně ±2 mm 
a nastavení hloubky ±1 mm. Je testován 
až na 400 000 cyklů otevření a zavření 
při zatížení 80 kg. Ke každému závěsu 

jsou dodávány 4 přední krytky v přísluš-
ném barevném odstínu.
Barevné provedení: chrom satin 
8060, nikl satin 8054, bílá 9016 a čer-
ná 9005.
Rozměry závěsů: celková výška 111,5 
mm, šířka 29 mm, hloubka 36 mm
Zatížení závěsů: Na dveře šířky 80 
cm do hmotnosti křídla 84 kg můžeme 
použít 2 závěsy, do hmotnosti křídla 
96 kg 3 závěsy a do hmotnosti křídla 
106 kg 4 závěsy.
Balení: 2 ks v krabičce 

Výrobce: Cemom Moatti (Francie)
Distribuce: Okentěs, spol. s r.o. 

Skryté závěsy ESTETIC 80/A s krytkami pro bezfalcové dveřeSkryté závěsy ESTETIC 80/A s krytkami pro bezfalcové dveře

http://www.imaczech.cz
http://www.rehau.cz
http://www.okentes.cz
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„jsme stále s Vámi“

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

My a Pfl eiderer

  více informací na 
 www.drevoobchod.cz

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

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

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

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

Vo Viedni bude 
najvyššia stavba z dreva na svete

Viacero zahraničných projektov a aj stavebných realizácií využíva 
drevo do výškových viacposchodových stavieb. Rakúske projekty 
navyše dávajú dôraz na využitie dreva aj v mestskom urbanizme. 
Drevo je pre mestskú zástavbu vhodným a najdostupnejším materiá-
lom, má výhodné pevnostné a statické vlastnosti i nespochybniteľné 
estetické prednosti. Vynikajúce inžinierske znalosti a priaznivá 
legislatíva uľahčujú v Rakúsku realizáciu viacpodlažných stavieb 
z dreva. Autor: Dr. Anton Mrník

Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív autora

Novým rakúskym veľkorysým projektom 
je výšková drevostavba HoHo (Holz-
Hochhaus) vo Viedni. S jej výstavbou 
začali v októbri 2016 pri jazere v štvrti 
Seestadt Aspern na severovýchode ra-
kúskej metropoly na mieste, ktoré v me-
dzivojnovom období slúžilo ako letisko. 
Do trojdielnej veže s 24 podlažiami a výš-
kou 84 metrov umiestnenej na pozemku 
s plochou 3920 m2 v blízkosti stanice 
metra plánujú umiestniť bytové apartmá-
ny, hotel, kancelárske priestory, reštau-

rácie a zdravotno-relaxačné centrum. 
Projekt s celkovou hrubou podlahovou 
plochou 25 000 m2 (prenajímaná plo-
cha 19 500 m2) ráta s prispôsobením 
členenia dispozície obytných a úžitko-
vých priestorov podľa požiadaviek pre-
najímateľov.
Výšková drevostavba HoHo má iný kon-
cept ako klasická drevostavba. Využíva 
hybridnú konštrukciu s použitím nosných 
betónových jadier na vertikálne prepo-
jenie každej z troch veží. Takýmto ukot-

vením a rozvrstvením spĺňa celý objekt 
prísne stavebné normy výškovej budovy. 
Architekti, projektanti, stavební a drevár-
ski inžinieri uplatnili vo výstavbe staveb-
ný systém z dreva, doplnený účinnou 
tepelnou izoláciou s cieľom dosiahnuť 
pasívny energetický štandard budovy. 
Na účely modulárnej konštrukcie stav-
by sú použité štyri štandardné prefab-
rikované dielce, ktoré sú vo všetkých 
poschodiach: stojky z lamelového lepe-

Vizualizácia 24 poschodového drevodomu HoHo, ktorý je vo výstavbe vo viedenskej 
štvrti Seestadt Aspern

HoHo využíva hybridnú konštrukciu s po-
užitím nosných betónových jadier, na 
ktoré sa ukotvuje drevená konštrukcia
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ného smrekového dreva, obvodové be-
tónové nosníky, drevo-betónové stropné 
dosky s hrúbkou 26 cm (14 + 12 cm) 
a šírkou 2,4 m a drevené sendvičové 
panely obvodového plášťa s osadený-
mi otvorovými výplňami. Predeľovacie 
priečky s hrúbkou 14 cm aj všetky po-
hľadové plochy stropov a obvodových 
stien sú z CLT vrstvených dosiek z krí-
žom lepeného masívneho dreva. Fasády 
sú dokončené penovým betónom, ktorý 
by mal textúrou vyvolávať asociáciu kôry 
stromov.
Pri výstavbe viedenskej HoHo sa počíta 
so 74 percentným podielom dreva na 
celkovej stavbe, čo predstavuje približ-
ne 3600 m3 smrekového dreva.

Noví obyvatelia uvítajú výrazné optické 
(vzhľadové) a haptické (dotykové) cha-
rakteristiky priznaného dreva, ktoré do-
minuje v interiéroch celej výškovej bu-
dovy a vytvára tak pôsobivú prirodzenú 
atmosféru prispievajúcu ku skvalitneniu 
pobytu v nej.
K dispozícii bude riadený decentrali-
zovaný systém vetrania s rekuperáciou 
tepla.
Veľmi dôležitou otázkou je požiarna 
bezpečnosť viacpodlažnej drevostavby. 
Použitie hybridnej konštrukcie, vhodnej 
materiálovej skladby a premyslených 
konštrukčných riešení umožnilo požado-
vanú požiarnu odolnosť 90 minút predĺžiť 
až na 115 minút.

Modulárnu drevenú konštrukciu výškovej drevostavby HoHo tvoria štyri typy štan-
dardných prefabrikovaných dielcov, ktoré sú vo všetkých poschodiach: stojky z la-
melového lepeného smrekového dreva, obvodové betónové nosníky, drevo-betónové 
stropné dosky a drevené sendvičové panely obvodového plášťa so zabudovanými 
otvorovými výplňami

Pozdĺžny rez miestnosťou: 1 – nosné betónové jadro, 2 – drevo-betónová stropná 
doska, 3 – CLT vrstvená doska z krížom lepeného masívneho dreva, 4 – obvodový be-
tónový nosník, 5 – drevený sendvičový panel obvodového plášťa s minerálnou izoláciou

1

2

3

5

4

http://www.aigner-werkzeuge.at
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Zasadenie drevostavby do prírodného 
prostredia koncepčne navrhla projekčná 
kancelária RLP (Rűdiger Lainer a part-
neri). Vedenie spoločnosti tvoria univer-
zitný profesor Ing. arch. Rűdiger Lainer 
a architekt Ing. Oliver Sterl. Realizovali 
viac ako 30 objektov administratívnych 
a obytných stavieb, rekonštrukcie sta-
rých budov, strešných nadstavieb, 
priemyselných stavieb, objektov škôl 
a zábavných centier. Projekt HoHo vy-
pracovali na objednávku developera so 
zadaním od viedenskej radnice. Celková 
investícia v rozsahu 65 mil. € má byť do-
končená koncom roka 2018. Po dostav-
be sa stane HoHo s výškou 84 metrov 
najvyššou stavbou z dreva na svete.

Fakty k projektu HoHo Viedeň

 Architektúra a projekt: RLP (Rüdiger Lainer + Partner ZT GmbH)
 Stavebná fyzika a stavebná technika: RWT+ZT GmbH, Dipl. Ing. Dr. techn. 
Richard Woschitz

 Protipožiarna ochrana: Dipl. Ing. Alexander Kunz, MSc
 Plocha pozemku: 3920 m2

 Celková podlahová plocha: 25 000 m2

 Výška: 84 m
 Počet poschodí: 24
 Objem použitého dreva: 3600 m3

 Realizácia: október 2016 – november 2018
 Investor: Kerbler Holding, Günter Kerbler a Cetus Baudevelopment GmbH
 Generálny dodávateľ stavby: Handler Bau GmbH
 Rozpočet: 65 mil. €

Vizualizácia interiérov – obytné a kancelárske priestory. Výrazný podiel viditeľných plôch masívneho dreva zútulňuje pobyt 
v interiéroch výškovej budovy
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GENIUS je elektromechanický uzamykací a odomykací systém pre vchodové dvere. 
Je to unikátny systém, s ktorým sa každodenný chaos s kľúčmi raz a navždy skončí. 
Vďaka jedinečnému spojeniu vlastností bezpečnostného viacbodového uzáveru
s komfortom najmodernejšej elektroniky bude váš domov vždy v bezpečí. Už vás nebudú 
viac trápiť dotieravé myšlienky, či ste dvere pri odchode zamkli. GENIUS myslí za vás.
Po zatvorení sú dvere vždy okamžite bezpečne uzamknuté.
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V zámku je integrovaná riadiaca elektronika, ktorá ovláda i pohon zámku. 
Dvere uzamyká automaticky po ich zatvorení. V prípade, že sa dvere nepodarí 
elektronicky uzamknúť, napríklad v dôvodu mechanickej prekážky, systém vás 
upozorní akustickým signálom. Pri prípadnom výpadku elektrického prúdu je 
zámok možné ovládať štandardne, pomocou kľúča.  

Výhody pre výrobcov dverí:
• Spojenie bezpečnostných 

vlastností mechanického 
viacbodového uzáveru a 
komfortných detailov modernej 
elektroniky

• Napájanie prúdom 230V
• Nenáročná montáž
• Inovatívne riešenie budúcnosti 

pre bezpečné vchodvé dvere a 
bezdotykový komfort

• Jednoduchá kabeláž
Plug-and-play

• Nízky počet potrebných 
komponentov

Výhody pre užívateľov:
• Rýchle a tiché zamykanie a 

odomykanie
• Možnosť kombinovať so 

systémom pre kontrolu prístupu 
a ďalšími aplikáciami

• V kombinácii s KFVkeyless 
bezdotykové otvorenie dverí 
a možnosť správy prístupu 
pomocou aplikácie

• Vysoká bezpečnosť vďaka 
motorickému uzamykaniu

• Zníženie nákladov na 
vykurovanie a ochrana proti 
deformácii dverového krídla 
vďaka optimálnemu tesneniu
a uzatvoreniu

Fingerprint je biometrický systém 
kontroly pomocou odtlačku prsta. 
Je možné ho montovať priamo na 
dverné krídlo ale i na externú plochu. 
Naprogramovať je možné až 99 rôznych 
odtlačkov. Montáž je nenáročná, s 
použitím minimálnej kabeláže. 

KFVkeyless je elektronický systém 
kontroly prístupu pomocou technológie 
Bluetooth. Montáž priamo na dverové 
krídlo, alebo externe. Bezdotykové 
otváranie dverí pomocou Bluetooth alebo 
alternatívne zadaním kódu na klávesnici. 
Jednoduchá správa užívateľov a systému.

Mobilná aplikácia SI Comfort
Novinkou je mobilná aplikácia SI Comfort, 
ktorá umožňuje ovládať pomocou jedinej 
aplikácie množstvo zariadení, vrátane 
zámku GENIUS. Aplikáciu je možné zapojiť 
do domácej siete WLAN.

GENIUS je možné kombinovať s rôznymi systémami na riadenie prístupu: od transpondéru, cez diaľkové ovládanie
až po Fingerprint alebo systém KFVkeyless s aplikáciou pre smartphone:

PRÍDAVNÉ
UZÁVERY

HLAVNÝ
ZÁMOK
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UZÁVERY

MOTOR
GENIUS

http://www.siegenia.com
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Unikátna drevená konštrukcia 
žilinskej športovej haly

Pred štyrmi desaťročiami začali stavbári v Žiline s výstavbou kopulovitého zastrešenia unikátnej 
drevenej konštrukcie z lepených vrstvených lamelových nosníkov. Na tú dobu ojedinelý a odvážny 
projekt pokračoval bez oficiálnych povolení, iba na dodatočné schvaľovanie čiastkových riešení. 
Bola to združená investícia, zastrešená ako výskumno-vývojová úloha zo štátnych prostriedkov 
určených pre výskum.

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

Drevostavba športovej haly na Bôriku 
mala slúžiť aj na významné kultúrne 
podujatia v Žiline. Vhodná bola ako za-
strešený priestor pre stavebnú výstavu. 
Takmer dve desaťročia bola pýchou 
mesta, stavbárov a výrobcov drevenej 
konštrukcie strechy. Rozpätie kopuly má 
105 metrov, vzopätie 18,5 m, zastavaná 
plocha 8700 m2. Hlavná hracia plocha 
má rozlohu 4500 m2, z toho plocha pre 
ihriská 40x80 m. Obstavaný priestor 
komplexu je 133 000 m3. Hľadisko 
s tribúnami ponúkalo 3200 miest na 
sedenie, pričom kapacitu bolo možné 
rozšíriť sedadlami na hracej ploche až na 
6000 miest. Zázemie umožňovalo kom-
plexnú tréningovú starostlivosť a relax až 
pre 300 športovcov.

Orientácia na montované 
stavby z dreva

Žilina s vtedajšími projekčnými, staveb-
nými a výrobnými kapacitami garantovala 
reálnosť projektu. Odvetvie spracovania 
dreva si mohlo dovoliť prijať takúto ná-
ročnú úlohu. V tom období rekonštruo-
vali závod Drevoindustrie 07 v Rajeckých 
Tepliciach. Koncepčne ho pripravovali 
na výrobu drevostavieb, o ktoré sa začali 
na Slovensku zaujímať. Vybudovali nevy-
hnutné technológie sušenia, hobľovania 
a ohýbania dreva, jeho lepenia a lisova-
nie veľkých nosníkov. Inovačný program 
závodu zamerali na „Výrobu drevostavieb 
pre športové účely z n.p. Drevoindustria 
Žilina“. Vyrobili konštrukcie niekoľkých 
menších objektov z dreva ako sklady 
a prevádzkové budovy vo výrobných 
areáloch. Ešte nestihli získať veľa skúse-
ností, keď 

sa objavila veľká objednávka „Športová 
hala Žilina“.

Drevo porazilo oceľ 
aj železobetón

Športová hala na Bôriku dostala územné 
povolenie v roku 1973 v rámci plánova-
ného areálu výstaviska Sympomech. 
Mala umožniť viacúčelové využitie – 
na šport, výstavy i kultúrne podujatia. 
Projekt vypracoval Ing. arch. Ľudovít 
Kupkovič zo Stavoprojektu Žilina. Bol 
hlavným projektantom a vedúcim kolektí-
vu, ktorý dlhodobo pripravoval realizáciu 
stavebných diel.
Žilinský Ateliér 22 Športprojekty Brati-
slava nechal pred začatím projektu špor-
tovej haly vypracovať tri porovnávacie 
štúdie návrhu zastrešenia haly: s oce-
ľovou nosnou konštrukciou strechy, so 
železobetónovými nosníkmi alebo s nos-

nou konštrukciou z drevených 
lepených prvkov.

Bokorys a bočný rez celou konštrukciou 
športovej haly v Žiline podľa 
pôvodných projektov

34

konštrukcie
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Z výstavby haly v rokoch 1980–1986

http://www.bras.sk
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Do popredia v práci architektov sa do-
stávalo využitie dreva v stavbe. Moderni-
zovaný drevársky závod to mal dokázať 
vyrobiť. Producent drevených staveb-
ných prvkov – Drevoindustria bola od-
hodlaná to zvládnuť. Projektant vyzval 
na spoluprácu špičkového odborníka na 
statiku drevených stavieb Ing. Andreja 
Bašistu, CSc. z Drevárskej fakulty VŠLD 
vo Zvolene. 
Spolu vypracovali projektovú úlohu 
v roku 1977. Stavebné povolenie získali 
23. augusta 1979. Realizáciou investor 
poveril Závod špeciálnych prác – súčasť 
n. p. Pozemné stavby Žilina. Stavbu 
mali dokončiť do konca roku 1982. 
Nakoniec získali stavebné povolenie 
pre priestory technického vybavenia 
až v roku 1985, hoci podzemnú časť 
dokončili v roku 1984 v náklade 2 mil. 
Kčs. Skolaudovaná bola dodatočne 13. 
apríla 1989. 
Projekt ocenil Zväz slovenských architek-
tov. Obom autorom Ing. arch. Ľudovítovi 
Kupkovičovi a Ing. Andrejovi Bašistovi, 
CSc. patrí Cena ZSA Dušana Jurkoviča 
za rok 1986, ktorú im odovzdali pred tro-
mi desaťročiami – v roku 1987 s odôvod-
nením: projekt vysoko účelnej športovej 
haly za neobvyklé, efektné a efektívne 
zastrešenie.

Paralelný výrobný postup 
stavbárov a drevárov

Základ stavby tvorilo zastrešenie stave-
niska. Stavbári pripravili 44 betónových 
pätiek, každú založenú na trojiciach že-
lezobetónových pilót. Celkom prepojili 
132 nosných základov 6 m pod úroveň 
terénu.
Súbežne prebiehala výroba prvkov ku-
poly zastrešenia. Tvorilo ju 44 drevených 

lepených lamelových nosníkov oblúko-
vého tvaru s profilom: šírka 230 mm, 
premenná výška od 800 do 1800 mm 
s polomerom 85 m. Na vrchole sú všetky 
spojené oceľovým prstencom a radiálne 
zviazané štyrmi sústavami výstuh priere-
zu 230x800 mm.
V strede kupoly vztýčili montážnu vežu 
s oceľovým nosným prstencom ako 
vrchol zastrešenia. Nosníky postupne 
osádzali vejárovite v dvojiciach. Lepené 
drevené krokvy radiálne osadzovali po 
1200 mm a zakrývali sendvičovými 
panelmi hrúbky 250 mm. Nosníky na 
základ upevňovali systémom skrutiek. 
Osadené krokvy spojili podporným sys-
témom, zvrchu spevnili strešným pláš-
ťom a plechovou krytinou.
Drevené prvky vyrábali z najkvalitnejšie-
ho SM/JD reziva dosušeného na vlhkosť 
10 %. Do nosníka ich zlepili špeciálnym 
lepidlom rakúskeho výrobcu, na každý 
nosník spotrebovali 350 kg lepidla. Za 
účelom zjednodušenia realizácie nos-
níkov a celého komplexu športovej haly 
postavili v tesnej blízkosti montážnu halu 
PUMS s rozmermi 120x20 m. V hale vy-
rábali a skúšali kvalitu nosníkov z lepe-
ného dreva. Každý nosník prešiel záťa-
žovou skúškou. Z vyrobených nosníkov 
8 nevyhovovalo a vyrobili nové. Keďže 
to bolo zaradené ako výskumná úloha, 
mali drevárski výrobcovia možnosť overiť 
si neoverené technológie. Aplikácia ná-
ročného riešenia drevenej konštrukcie 
strechy v takýchto rozmeroch sa však 
už nezopakovala. 

Zachovať jedinečnosť haly

Náročnú výstavbu Športovej haly v Žiline 
sprevádzali samé komplikácie. Keďže to 
bola výskumná úloha, tolerovali chaos 

v termínoch, povoľovacích konaniach. 
Prvé podujatia sa konali v ešte neskolau-
dovaných priestoroch. Hasiči mali obavy 
z požiaru, organizátorov prenasledoval 
nepokoj z bezpečnosti celej konštruk-
cie. Lepené nosníky aj po rokoch vy-
držali a celá kupola strechy potvrdzuje, 
že drevo je vhodným materiálom aj pre 
konštrukcie extrémnych rozmerov.
Po štyroch desaťročiach je však unikát-
na športová hala vo veľmi zlom stave. 
Už takmer 10 rokov nebolo v nej žiadne 
podujatie a vzhľadovo chátra. Ako by 
bola na smetisku, drevo nezakonzer-
vované, všade burina. Nevysporiadaný 
majetok haly a pozemku pod ňou plo-
dí dohady o jej budúcnosti. Dokonca 
zazneli hlasy, že „korytnačku“ treba 
zbúrať.
Na pôvodný projekt sa snaží nadviazať 
Ing. arch. Michal Diviš. Usiluje sa oživiť 
pôvodný vzhľad a predĺžiť životnosť je-
dinečnej „drevenej škrupiny“. Jedným 
z možných námetov je spraviť novú stav-
bu pod kupolou nosníkov z lepeného 
dreva. Potrebné je však spracovať pod-
robnú diagnostiku nosnej drevenej kon-
štrukcie a ostatných statických prvkov, 
posúdiť stav hydroizolácií, fundovane 
a reálne odhadnúť náklady na odstrá-
nenie porúch, spracovať posudok po-
žiarnej odolnosti celého objektu. 
Na diskusiu Žilinčanom predložili foto-
grafie „ako hala vyzerala v minulosti“ 
počas výstavy „Mesiac architektúry 
v Považskej galérii umenia“ (2. 2. – 5. 3. 
2017). Zároveň ukázali makety a vizu-
alizácie „haly zajtrajška“. K realizácii 
zachovania a záchrany symbolu Žiliny 
– Športovej haly s použitím drevených 
lepených nosníkov v konštrukcii strechy 
– ako architektonického skvostu, je však 
ešte ďaleko.

Pohľad z interiéru na unikátnu konštrukciu zastrešenia športovej haly z drevených 
lepených prvkov

Vizualizácia rekonštrukcie žilinskej špor-
tovej haly
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V rámci doprovodného programu pražského únorového veletrhu 
Dřevostavby (viz DM 3/2017) desítky návštěvníků využily možnos-
ti setkat se s autory unikátní architektonické intervence v podobě 
ocelovo-dřevěné konstrukce nazvané Gulliver. Představuje více 
jak 42 m dlouhou a bezmála 10 m širokou stavbu, inspirovanou 
elegantními tvary vzducholodí z počátků 20. století, která během 
loňského roku vyrostla nad střechami Centra současného umění 
DOX v Praze – Holešovicích. Její vnitřní prostor, koncipovaný jako 
malé auditorium s maximální kapacitou 120 míst k sezení, se podle 
investora stal novým místem pro setkávání současného umění 
a literatury. A to s celoročním využitím díky jak vlastní konstrukci 
objektu a způsobu zastřešení, tak i vybavení.

Gulliver nabízí spolu s kulturou 
také neotřelý pohled na svoji konstrukci

Autor: Ing. František Novák z podkladů 
Ing. Zbyňka Šrůtka a MgA. Davida Kubíka

Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: Petr Králík a Jan Slavík

Architektonický návrh této nevšední 
stavby, jehož autory jsou spolu s ředi-
telem centra DOX Leošem Válkou Prof. 
Ing. arch. Martin Rajniš a MgA. David 
Kubík (Huť architektury Martin Rajniš 
s.r.o., Praha), vycházel z dlouhodobé 
myšlenky Leoše Války vytvořit nad mo-
derní industriální budovou centra DOX 
jakousi nekorespondující strukturu ab-
surdního organického tvaru, který by 
byl v kontrastu s existující architekturou 
DOXu. Výsledkem jejich dvouletého sna-
žení a spolupráce s odborníky na ocelo-

vé a dřevěné konstrukce je v úvodu již 
zmíněná 42,13 m dlouhá a 9,34 m širo-
ká konstrukce, inspirovaná tvary obřích 
vzducholodí, jež začaly křižovat oblohu 
na počátku 20. století. S ohledem na 
účel stavby byla symbolicky pojmeno-
vána po jedné z nejznámějších postav 
fantastické literatury – Gulliver. Svoji 
symboliku, podle sdělení autora návrhu 
ocelovo-dřevěné konstrukce Ing. Zbyňka 
Šrůtka (Timber Design s.r.o., Česká 
Skalice), má v tomto smyslu také samotný 
tvar stavby v podobě vzducholodi.

„První vzducholodě představovaly opti-
mistické ideály nového bezprecedentní-
ho technologického pokroku. Svojí pozo-
ruhodnou monumentalitou a hypnotizující 
důstojností nepřestávaly fascinovat gene-
race i dlouho poté, co zmizely z oblohy. 
Kromě toho ještě vždy ztělesňovaly věč-
nou lidskou touhu létat a zároveň i určitý 
utopistický ideál,“ říká za celý autorský 
kolektiv Ing. Šrůtek na adresu vzducho-
lodi vznášející se nad budovami galerie 
DOX, kde je orientovaná úhlopříčně přes 
její vnitřní dvůr s nejvyšším bodem kon-
strukce ve výšce 24,22 m.
Uvnitř tohoto objektu (se zastavěnou plo-
chou 322 m2 a obestavěným prostorem 
2050 m3) je vytvořeno auditorium s po-
chozí plochou 161 m2 pro max. 120 lidí, 
kaskádovitě rozdělené tak, aby ze všech 
míst bylo dobře vidět a slyšet.

Technická a konstrukční 
řešení stavby

Pro konstrukci samotné vzducholodi (viz 
dále) autoři již v prvotní architektonické 
studii zvolili jako základní materiál dřevo. 
Při vlastním řešení nosné dřevěné kon-
strukce pak hledali způsob, jak vzducho-
loď udržet ve volném prostoru a zároveň 
nenarušit iluzi letu. Podle Ing. Šrůtka šlo 
o nejnáročnější fázi projektu, kdy se po 
mnoha variantních návrzích, jak ukrýt 
podpůrnou konstrukci dovnitř stávajících 

Vzducholoď Gulliver – podle autorů návrhu vznášející se nad komplexem galerie 
DOX, podle názoru jiných připomínající spíše její nouzové přistání
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budov, nakonec přistoupilo k opačné-
mu řešení. „A to k jejímu přiznání, mimo 
jiné především z ekonomických důvodů, 
ale s maximálním důrazem ji co nejvíce 
‚zneviditelnit‘,“ upřesňuje a dodává, že 
základní podpůrný systém nosné kon-
strukce vzducholodi tvoří dvojice oce-
lových bárek, postavených podél fasád 
uvnitř dvora galerie, které podpírají oce-
lovou mostovku. Hlavními nosnými prvky 
mostovky jsou dva podélné příhradové 
nosníky, umístěné ve sklonu a kloubo-
vě osazené na bárky, přičemž nad nižší 
budovou galerie jsou přes bárku pře-
konzolovány. Sloupy bárek jsou v obou 
směrech vetknuty do nově vybudova-
ných železobetonových základových 
bloků s navazujícím pilotovým založením. 
„Základová a podpůrná konstrukce bá-
rek je tím pádem plně autonomní a ne-
dochází tak k integraci s okolními budo-
vami,“ konstatuje Ing. Šrůtek s tím, že tu-
host ocelové konstrukce ve vodorovném 
směru v úrovni vzducholodi je zajištěna 
několika vzájemně sladěnými systémy. 
V rovině kolmé na podélnou osu ji zajišťu-
jí především příhradové bárky a na vykon-
zolovaném konci mostovky předepnutá 
lana kotvená k sousedním objektům. Ve 
směru podélné osy přebírá vodorovné 
síly ocelové ráhno horizontálně vložené 
mezi špici mostovky a železobetonový 
objekt. Ráhno je s mostovkou spojeno 
přes sadu talířových pružin, redukujících 
v něm normálovou sílu tak, aby nebylo 
překročeno maximální povolené zatížení 
do železobetonové konstrukce stávající-
ho objektu.
Hlavní příhradové nosníky mostovky do-
plňují další ocelové prvky, jež společně 
tvoří prostorovou příhradovou konstrukci 
a jsou základním kotevním bodem pro 
dřevěnou nosnou konstrukci vzducholo-
di. Současně také zajišťují podporu pro 
vnitřní podlahu z modřínových hranolků 
50x60 mm s požární odolností R15.

Nosná konstrukce 
vzducholodi

Základem konstrukce tvořící vlastní tvar 
vzducholodi je dřevěná nosná kostra, 
kterou je podle Ing. Šrůtka možné roz-
dělit na dva základní směry:
Kolmo na podélnou osu vzducholodi 

je osazeno 14 kruhových příhradových 
nosných obručí (prstenců) v roztečích 
2,2–3 m. Jsou složené ze dvou dílčích 
obručí z lepeného lamelového modříno-
vého dřeva 75x120 mm pevnostní třídy 
GL28h, které tvoří vnější a vnitřní pás 
příhrady. Pasy jsou vzájemně propoje-
ny dostředně orientovanými sloupkovými 

Nový objekt galerie při pohledu z vnitřního dvora a shora

Podpůrná konstrukce se svislými bárkami, vykonzolovanou mostovkou a zajišťujícím 
ráhnem
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rozpěrami 40x120 mm, vymezujícími sta-
tickou výšku obruče. Dřevěné prvky jsou 
vzájemně přes sloupek staženy nerezo-
vou závitovou tyčí M12 a doplněny dvo-
jicemi diagonál z nerezových táhel M8. 
Táhla jsou s dřevěnou kostrou propojena 
přes ocelové žárově zinkované kotevní 
prvky. Tato základní konstrukce obruče 
je pak ještě doplněna o systém vnitřních 
lanových táhel, zajišťujících její tuhost. 
„Výplet táhel se liší podle požadavku na 
využití vnitřního prostoru vzducholodi,“ 
upřesňuje autor konstrukce s tím, že 
obruče jsou ve své dolní polovině ukot-
veny k ocelové mostovce přes ocelové 
svařence vysokopevnostními šrouby. 
Každá obruč je z výrobního a montáž-
ního důvodu složena ze tří rozměrově 
stejných dílů a jejich vzájemné spojení 
je provedeno ocelovými příložkami sep-
nutými svorníky.
Rovnoběžně s podélnou osou vzdu-
cholodi (radiální směr) jsou umístěny 
podélné ztužující prvky, které probíhají 
po celé její délce. Podílejí se na přeno-
su zatížení a současně stabilizují kruho-
vé obruče v úrovni vnějšího a vnitřního 
pasu. Hlavní z těchto ztužujících prvků 
(v počtu 12 kusů) jsou navrženy na stej-
ném principu jako výše zmíněné obruče, 
tedy jako dřevěná kostra vytvořená z vněj-
šího a vnitřního pasu v provedení „T“ profil 
ze sušených modřínových fošen (dvakrát 
40x120 mm). Pasy jsou propojeny dře-
věnými sloupky, staženy nerezovou závi-
tovou tyčí M12 a ztuženy dvojicemi dia-
gonálně orientovaných nerezových táhel 
M8. Rovina ztužujících prvků směřuje do 
osy vzducholodi s úhlem pootočení 30°. 
Tyto hlavní ztužující příhradové prvky jsou 
kloubově spojeny s obručemi (přes oce-
lové spojky a pomocí vysokopevnostních 
šroubů) a tvoří tak základní „ortogonální“ 
kostru vzducholodi, která je ještě v kaž-
dém poli při vnější straně příhradových 
prvků doplněna diagonálním křížným 
ocelovým lanovým ztužením.
Mezi hlavní podélné ztužující příhradové 
prvky je vloženo ještě celkem 24 doplň-
kových ztužujících dílů (vždy po dvou 
mezi sousedními hlavními) v podobě su-
šených modřínových fošen 40x160 mm, 
umístěných radiálně s úhlem pootočení 
10°. Jsou přisazeny k vnějšímu povrchu 
vzducholodi a podílejí se na stabilizaci 
horních pasů hlavních ztužujících prvků 
a kruhových obručí. Zároveň tvoří pod-
klad pro upevnění obvodového pláště 
vzducholodi, který je rovněž nedílnou 
součástí vedoucí ke stabilitě celého 
konstrukčního systému.
Ukončení konstrukce na špicích vzdu-
cholodi bylo navrženo ze zakřivených 

Provedení příhradových obručí a podélných ztužujících prvků dřevěné nosné kostry 
a její upevnění k ocelové mostovce

Ukončení dřevěné konstrukce na špicích vzducholodi s výztužným lanovým sys-
témem
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modřínových prvků z lepeného lamelo-
vého dřeva, které se ve formě hlavních 
a doplňkových ztužujících dílů sbíhají 
(s úhlem pootočení o 10°) do vrcholu, 
kde jsou připevněny na ocelový kruhový 
svařenec.

Opláštění základní kostry 
a zastřešení

Opláštění výše popsané základní kostry 
podpírají v radiálním směru zakřivené 
modřínové profily 26x80 mm, slepené 
ze dvou lamel. Tyto profily jsou v místech 
hlavních podélných příhradových prvků 
vzájemně propojeny tzv. na půlplát a ko-
lem celého těla vzducholodi vytvářejí tzv. 
stahovací obruče, rozmístěné s roztečí 
500 mm. Na tyto obruče jsou v podél-
ném směru upevněny (pomocí dvouzá-
vitových vrutů) obkladové hoblované 
modřínové lamely tloušťky 20 mm a šíř-
ky 65–47 mm, tvořících po obvodu 288 
linií. Špice vzducholodi jsou opláštěny 
vodovzdornou překližkou s lamelovým 
zalištováním stykových spár v ose nos-
ných profilů.
U dřevěné konstrukce bylo již v rámci 
projektové přípravy řešeno nejen její 
vlastní provedení, ale také životnost. 
„Proto byl jako základní materiál cíleně 
vybrán modřín, který má z tuzemských 
jehličnatých dřevin nejlepší přirozenou 
trvanlivost. Mimo to pak investor od 
počátku pracoval s faktem, že pokud 
dřevo nebude pravidelně ošetřováno 
ochrannými nátěry, bude u něho do-
cházet k přirozené změně barvy z krásné 
medové na stříbrnou. S ohledem na to 
bylo proto třeba pro vzducholoď zvolit 
takový systém zastřešení, který by nejen 
umožňoval pravidelnou údržbu konstruk-
ce a zároveň ji co nejlépe ochránil před 
působením atmosférických srážek, ale 
současně přitom zajistil uvnitř objektu 
celoroční provoz, vizuálně co nejméně 

narušil jeho celkový koncept a v nepo-
slední řadě splnil přísné požadavky po-
žárních norem,“ vysvětluje Ing. Šrůtek 
a dodává, že z výše uvedených důvodů 
byl nakonec jako nejvhodnější navržen 
systém mechanicky napínané jedno-
vrstvé transparentní membránové fólie 
ETFE (Etylen-Tetrafluoretylen), která je 
rezistentní vůči UV záření a zároveň jej 
ve velké míře propouští. Tato fólie, jež 
je navíc z hlediska požární bezpečnosti 
těžce zapalitelná, vytváří ve spojení s leh-
kou trubkovou konstrukcí nad horní po-
lovinou vzducholodi velký deštník, který 
levituje nad jejím tělem a umožňuje prou-
dění vzduchu kolem všech dřevěných 
částí konstrukce, čímž je zajištěn zá-
kladní předpoklad pro její dlouho dobou 
životnost.

Pohled na dokončenou 
stavbu

Nezbytnou součástí vzducholodi je také 
dřevěná gondola, zavěšená na její zá-
kladní kostru, která je přístupná z vnitřní 
paluby po ocelovém žebříku. Vstup do 
samotné vzducholodi zajišťuje dvojice 
bočních ocelových visutých schodišť 
(hlavní a únikové). Jsou vedena ze střech 
protilehlých budov galerie a od těla vzdu-

cholodi oddilatována. Interiér objektu, 
přístupný veřejnosti v rámci návštěvy ga-
lerie DOX od 11. 12. 2016, je vybaven 
audiovizuální a světelnou technikou a na-
vzdory „děravému“ obvodovému plášti 
může být využíván celo ročně. A to díky 
jak již výše zmíněné zastřešovací fólii, tak 
také instalovaných infrapanelům, které 
jsou podobně jako fólie průhledné a ne-
narušují tak celkový dojem. Pro úplnost 
informací je podle autora konstrukce 
třeba ještě dodat, že pro její statický vý-
počet byl (vzhledem ke složitosti tvaru 
a exponované poloze objektu) vypraco-
ván analytický model působení větru na 
konstrukci, zohledňující okolní zástavbu, 
tvar vzducholodi a propustnost pláště. 
Při vlastní realizaci stavby pak byla celá 
konstrukce rozdělena do dílčích částí, 
které se jako celek zhotovovaly v dílně 
a po přivezení na staveniště byly bez 
dodatečných úprav osazeny a vzájem-
ně propojeny. „Šlo o výjimečný projekt, 
který vyžadoval vý jimečný přístup k prá-
ci. Při ní se využívaly jednak moderní 
CNC technologie, ale současně je zde 
i významné množství prvků a sestav, jež 
byly kompletně vyrobeny ručně,“ říká 
závěrem Ing. Šrůtek s velkým podě-
kováním všem, kteří se na vytvoření 
Gullivera podíleli.

Součástí vzducholodi je zespodu na kostru zavěšená gondola přístupná z vnitřní paluby po ocelovém žebříku

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

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

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

Vývoj pokračuje jak v SWP…

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

Za Agropem a Novatopem 
je dnes skryta řada atraktivních dřevostaveb

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marketing zacílili 
na konečného zákazníka

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

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

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

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

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

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

Ptenský Dvorek ●

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

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



http://www.hettich.com
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Je š(Š)ťastný každý deň!

A nie je to iba kvôli jeho priezvisku. Anton Šťastný hovorí, že mal 
šťastie, že sa narodil v slušnej a dobre vychovanej rodine a navyše 
sa riadi jedným z dalajlámových pokynov: „Ži dobrý, čestný život. 
Potom, keď zostarneš, v spomienkach sa z neho budeš môcť tešiť 
druhýkrát.“ Anton Šťastný vo svojom živote prešiel rôzne cesty, 
no tá najvzrušujúcejšia môže byť od hokeja k výrobe nábytku. 
Najmladší z legendárnej hokejovej trojice bratov Šťastných sa po 
skončení aktívnej kariéry nevzdal dreva. Namiesto hokejok však 
začal vyrábať nábytok. 

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

Foto: autor a archív výrobcu

Je obdivuhodné, ako usporiadane, čis-
to, pokojne a prehľadne pôsobí na (aj) 
nezainteresovaného návštevníka areál 
firmy EVERGREEN, ktorý sa nachá-
dza v priemyselnej zóne Ružomberka. 
Celková plocha areálu je 11 500 m2 a sú 
tu skladové priestory, výrobné priestory, 
energetické zásobovanie, administratíva 
a dokonca aj showroomy s jednotlivými 
kolekciami nábytku. Plocha pôvodne 
slúžila ako stavebný dvor pre výstavbu 
ružomberských papierní. Zámerom bolo 
vybudovať plne samostatný a nezávislý 
drevársko-výrobný komplex, so skladom 
reziva, sušenie až po samotnú výrobu 
a finalizáciu. Preto časť areálu pôsobí 
veľmi veľkoryso, takmer prázdno – tam 
mali byť sklady vzduchosuchého reziva. 
Vývoj a čas spôsobili, že je pre firmu 
jednoduchšie nechať sa zásobovať kú-
peným rezivom, podľa potreby a druhu 
výroby, a poprípade si ho ešte dosušiť. 
Kapacity na to majú. 
Môžu sa však pochváliť aj nemenej 
dôležitým a inovatívnym prvenstvom 
na Slovenku. Ako prví z nábytkárskych 
firiem sa vybavili sebestačným energe-
tickým a ekologickým systémom, ktorý 
umožňuje bezodpadové spracovanie 
druhotnej suroviny (odrezky, triesky, 
štiepka a pod.) v energetickom cykle. 
V spolupráci s TU Zvolen v deväťde-
siatych rokoch navrhli, a ako pilotný 
projekt skonštruovali a vyrobili linku na 
spracovanie druhotnej suroviny na bri-
kety a štiepku, aby ju spálením premenili 
na ekologický zdroj energie, ktorú spot-
rebúvajú pre vlastnú potrebu. Odvtedy 
pretieklo nemálo vody dolu Váhom a pri-

Vo firme EVERGREEN používajú na výrobu nábytku od mäkkých ihličnatých drevín, 
cez polotvrdé listnaté dreviny až po jaseň a dub

Po oslnivej hokejovej kariére sa Anton Šťastný upísal výrobe masívneho nábytku
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budol druhý kotol s uzavretým cyklom 
a vyrábajú všetku energiu vo vlastnej 
réžii a sú schopní dodávať v prípade 
potreby aj do siete. Ekológia na prvom 
mieste. Veľmi čistý, usporiadaný a útul-
ný areál, ktorý na prvý pohľad nepôsobí 
ako drevostolárska výroba. Je odrazom 
životného kréda a postoja majiteľa a ko-
nateľa. Kvalita, spoľahlivosť, zodpoved-
nosť. Ako v hokeji. V bránení i v útoku.
Využili sme návštevu v Ružomberku a po-
žiadali sme za redakciu Drevárskeho ma-
gazínu Antona Šťastného o rozhovor. 
Kto iný by o firme vedel lepšie porozprá-
vať, než jej zakladateľ a majiteľ. 

DM: 22 rokov ste boli EVERGREEN, 
na čom vznikla firma EVERGREEN 
a čomu sa predovšetkým venovala?
A. Š.: EVERGREEN aj bude fungovať 
naďalej, ale obchodné meno EDGE 
bolo navrhnuté mladšou generáciou, 
vzhľadom k tomu, že časy sa menia 
a mení sa aj biznis model a dynamika 
firmy EVERGREEN. Firma EVERGREEN 
bola založená na schopnostiach ľudí 
z tohto regiónu. Predtým sme fungovali 
ako združenie živnostníkov. Bolo nás 
šesť a po určitých udalostiach sme sa 
rozhodli, že pôjdeme na to v novej štruk-
túre a preto sme založili „eseročku“. Zo 
šiestich sme postupne rástli až na šesť-
desiat a dnes sme trošku späť, lebo aj 
nás zasiahla kríza po roku 2011. Dnes 
je nás dvadsaťdva. 

DM: Čo bol hlavný program, ako ste 
vo firme rástli? Je to široký záber, 
ktorý vychádza z dreva, pretože ste 
sa snažili robiť rustikálny nábytok.
A. Š.: Firma EVERGREEN bola posta-
vená na dopyte, čo je rozhodne príjem-

Šikovnosť pracovníkov dlhodobo preveruje náročný švajčiarsky trh

Anton Šťastný nám s hrdosťou predstavil vyspelý energetický systém, ktorý efektív-
nym bezodpadovým spracovaním druhotnej suroviny vznikajúcej vo výrobe umožňuje 
dosiahnuť energetickú sebestačnosť

Súčasťou prvej kolekcie novej obchodnej značky EDGE predstavenej na veľtrhu Nábytok a bývanie 2017 v Nitre je aj hniezdový 
stolík LEURET so skrytými taburetmi. Vrchný dielec z dubového masívu slúži ako stolík, spodné dva vložené do seba tvoria 
podnož, po rozložení slúžia ako taburety na sedenie. Sú vyhotovené z jelšového masívu, dokončené bielym lakovaním. Sedáky 
môžu byť čalúnené koženým alebo látkovým poťahom. Autorom dizajnu je Lubo Majer (*1974)
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né. Bol dopyt po masívnom nábytku vo 
Švajčiarsku, kde som pôsobil a dodnes 
žijem. Začali sme najskôr s rustikálnym 
nábytkom, kde sme sa s našimi kolek-
ciami dobre presadili. Po troch – šty-
roch kolekciách v rustikálnom nábytku 
prišiel dopyt aj po tzv. štýlovom nábytku. 
Tam sme začali najskôr kolekciou Louis 
Philippe, potom sme prešli na variácie 
tohto štýlu a v štýle sme si urobili ešte 
lepšie meno, pretože takáto výroba si vy-
žaduje precíznejšie, presnejšie a lepšie 
prevedenie. Prirodzene, že si to vyžado-
valo aj dobrý dizajn, na to sme mali a stále 
máme priateľa dizajnéra Allida Cazarsu, 
ktorý pracoval dlhé roky pre francúzske 
a talianske firmy. A tam sme mali šťastie. 
Urobili sme si meno nielen dizajnom, 
ale hlavne cez kvalitu a dochvíľnosť. 
Vývoj jednotlivých prvkov nábytkov nás 
nútil k tomu, aby sme sa prispôsobili 
a porovnávali s ťažkou konkurenciou. 
Konkurovali sme známej talianskej firme 
Selva, alebo Grange z Francúzska, pre 
ktoré aj náš dizajnér kreslil. Myslím, že 
tam sme práve ukázali, čo sme schopní 

na Slovensku vyrobiť, a že sa môžeme 
porovnávať s najlepšími v Európe. 

DM: Boli to skôr malé série?
A. Š.: Robíme len na objednávky a ne-
vyrábame na sklad, ale robíme široký 
záber. Sme však schopní urobiť aj malé 
5–6 kusové objednávky, ale zároveň 
dokážeme obhospodáriť aj väčšie ob-
jednávky. Máme mnoho prípadov, kde 
zariaďujeme hotely veľkými sériami ná-
bytkov, stoličiek a postelí. 

DM: Vaša flexibilita si vyžaduje flexi-
bilitu aj vo firme, v strojovom zaria-
dení, v kvalifikovaných ľuďoch a pod. 
Ako ste sa snažili skĺbiť tieto veci, čo 
ste vyžadovali a vyžadujete od ľudí, 
ktorých zamestnávate? 
A. Š.: Viete, ja si myslím, že pracovať vo 
veľkých sériách je ľahšie, ako pracovať 
v tých menších. Musíme byť schopní 
uspokojiť klientelu. Snažíme sa predá-
vať priamo do predajní, do obchodov, 
kde o nás vedia. Každý týždeň v nich 
zosumarizujeme objednávky a podľa 

toho pracujeme. Vždy sa snažíme pri-
spôsobiť požiadavkám v objeme i úpra-
ve obchodu. Sme schopní podľa obje-
mu výroby zamestnať ľudí a to je naša 
nesporná výhoda. Základná výroba je 
stále tu, v Ružomberku, ale niekedy pre 
nás pracujú aj iní dodávatelia, napríklad 
miestni remeselníci, stolári, čalúnnici, 
kováči, rezbári, maliari a iní. 

DM: O Švajčiarsku sa hovorí, že je to 
silne konzervatívna krajina. Prejavuje 
sa to aj vo vkuse zákazníkov? Majú 
iní vkus, než v okolitých krajinách? 
V čom sú špecifickí?
A. Š.: To máte pravdu. V prvých kolek-
ciách sme jasne videli dopyt švajčiar-
skeho zákazníka, akúsi nostalgiu po 
ich rustikálnom nábytku, po kusoch či 
štýloch, ktoré v očiach i ušiach vyze-
rali ako ich svojské nábytky. Aj názvy 
kolekcií sme tomu prispôsobovali. Je 
jasné, že ak chcete predávať na trhu 
vo Švajčiarsku, musíte sa mu prispôso-
biť. Často je to komplikované aj tým, že 
od kantónu ku kantónu sa úplne mení 
vkus, tradícia i štýl a tým i nostalgia. Je 
to vlastne podobné ako s ľudovým ná-
bytkom u nás, na Slovensku. 

DM: Ako sa to potom prejavovalo 
na Slovensku? Predávali ste takýto 
nábytok aj na Slovensku, alebo ste 
boli definitívne orientovaní len na 
Švajčiarsky trh? Mám na mysli aj 
výstavu Nábytok a bývanie v Nitre, 
kde ste síce prezentovali značku 
EVERGREEN, ale nikdy u nás „neza-
svietila“, keďže vkus a dopyt sloven-
ských zákazníkov bol a je, zrejme, iný.
A. Š.: Na výstave v Nitre sme sa objavili 
až desať rokov potom, čo sme vznikli 
a naplno fungovali. Možno sme neza-
ujali (na rozdiel od našich očakávaní) 
preto, lebo sme nemali ten správny 
produkt, ale možno je to aj kvôli tomu, 
že klient nebol ešte dostatočne infor-
movaný, scestovaný, skúsený. Pretože 
čisto masívny nábytok v určitých preve-
deniach v tom čase neoslovoval. Náš 
úplne prvý klient, ktorého sme mali, bol 
MUDr. Miloslav Klíma – svojho času le-
kár slovenského národného hokejového 
mužstva – a myslím si, že to bolo práve 
kvôli tomu, že bol scestovaný. Takisto aj 
ostatní naši vtedajší klienti. Tam niekde 
sa prelína aj moja hokejová existencia, 
keď sa nejakým spôsobom chlapci do-
zvedeli, že ja – bývalý hokejista – robím 
nábytok, tak sa o to začali zaujímať, prišli 
do firmy v Ružomberku, kde sme mali 
vystavené naše kolekcie a zaujalo ich to. 
Vystavovali sme ich ale kvôli švajčiarskym  

Posteľ SILEO s vysokým záhlavím a čalúnenou bedrovou opierkou. Posteľový rám 
a záhlavie sú z masívneho dubu, čo je zvýraznené priznaním rastlej spodnej hra-
ny, podnož je z masívnej jelše alebo z kovového profilu. Nápadný grafický prvok 
predstavuje vzor s drobným bielym krížom inšpirovaný čičmianskymi drevenicami. 
Dizajn Lubo Majer

Do prvej kolekcie EDGE patria aj vertikálne radené skrinky OBLONG z masívneho 
dubu. Môžu byť doplnené televíznou stenou, poličkami alebo integrovaným príbor-
níkom. Autorom dizajnu je Michal Riabič (*1979)
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klientom, pretože pre nich bolo dôležité 
vidieť a identifikovať výrobok s výrobcom. 
To bola pre mňa skúsenosť, ktorá ma 
inšpirovala a aj dnes sa snažím byť vo 
vzťahu ku klientovi do najväčšej možnej 
miery zainteresovaný. Samozrejme, že aj 
klient, aj firma sa časom vyvíja. Myslím 
si, že je to v prvom rade otvorenosťou 
a možnosťou cestovať, hľadať, skúmať, 
skúšať nové produkty a modely života. 

DM: Pomohlo Vám hokejové meno 
Šťastný preniknúť do biznisu s vý-
robou a predajom nábytku? Mimo-
chodom, majú aj Vaši bratia nábytok 
od Vás?
A. Š.: Áno, ale neťažil som z toho vôbec. 
Akurát, keď som sa náhodou raz dostal 
k jednému z najväčších predajcov nábyt-
ku vo Švajčiarsku Pfister Möbel a práve 
tam som si uvedomil, že neďaleko od ich 
centrály som pôsobil ako hokejista – cez 
kopec v Oltene. Táto skutočnosť pootvo-
rila dvere o niečo viac. Hrať hokej bolo 
pre mňa odjakživa jednoduchšie, keď-
že som v tom prostredí vyrastal. Vyrábať 
nábytok bola pre mňa úplne nová skú-
senosť, všetko som sa, prakticky, mu-
sel naučiť od nuly a dodnes sa učím. 
Keby som bol odborník na výrobu, asi 
by to bolo ľahšie. Nie som stolár, mnohé 
veci som sa síce naučil, ale tá odbor-
nosť mi chýba. Pri hokeji to bolo ľahšie, 
i napriek tomu, že to vyžadovalo viac 
námahy a obety ako toto dnes. A moji 
bratia? Áno, majú pár kusov nábytku aj 
z Evergreenu, toľko, koľko potrebovali, 
a zatiaľ sa nesťažovali. 

DM: Pristavme sa pri vašej novej edícii 
EDGE. Ako ste naďabili na dvoch mla-
dých progresívnych dizajnérov, ktorí 
Vám navrhli dve dizajnové rady nábyt-
ku? Mám na mysli Michala Riabiča 
a Luba Majera. Robili ste konkurz, 
alebo Vás oslovili?
A. Š.: Život je plný náhod a náhoda po-
trebuje pripraveného človeka. Pri jednej 
príležitosti som sa stretol s Michalom 
Riabičom a padli sme si do oka. Oslovil 
som ho, či by sme dokázali na niečom 
spolupracovať a Michal sa ma ani ne-
pýtal a hneď doviedol so sebou aj Luba 
Majera, a tak vznikla spolupráca, ktorej 
výsledkom je kolekcia rady EDGE, ktorú 
sme prezentovali tohto roku na veľtrhu 
v Nitre. Naším cieľom bolo zaujať, pre-
tože sme priniesli niečo iné, než sme 
prezentovali dovtedy a mám pocit, že 
sa nám to podarilo. Ohlasy návštevní-
kov, klientov, zákazníkov sú pozitívne 
a som rád, že sme do toho išli. Bol som 
na výstave každý deň, neberiem to ako 

povinnosť, ale ako príjemnú príležitosť, 
stretnúť sa s ľuďmi a porozprávať sa. 

DM: Ako vznikol názov EDGE? V slo-
venčine toto slovo znamená „okraj“ 
alebo aj „hrana“. Majú tieto významy 
veľa spoločného s pôvodným záme-
rom, ktorý – ako ste spomínali – pri-
niesli mladí ľudia do firmy? Chcete sa 
cez tento názov vymedziť, vyčleniť?
A. Š.: To vám vysvetlia tí mladší lepšie 
ako ja. EDGE aj kvôli tomu, aby tam bolo 
E ako EVERGREEN. EDGE je navyše 
veľmi dobré slovo, ktoré dnes rezonuje, 
či už tak alebo onak a EDGE sa vynika-
júco hodí k nábytku, pretože nábytok sa 

bez hrany – či už ostrej alebo zaoble-
nej – vyrábať nedá. A hrana na nábytku 
alebo akomkoľvek inom produkte je sa-
mozrejmosťou a tou chceme byť aj my. 
EDGE a nábytok idú spolu. Dnes máme 
v ponuka takmer 700 artiklov, no mnohé 
kolekcie odkladáme do „archívu“, kvôli 
novej rade EDGE, aby sme si uvoľnili jed-
nak kapacity fyzické ale aj mentálne pre 
novú líniu. Dopyt po rustikálnom a štýlo-
vom nábytku sa zúžil, preto musíme ísť 
novou cestou. Sme tradičná, zavedená 
firma, ktorá sa chce profilovať novým spô-
sobom. Síce v masíve, ale napriek tomu 
novým dizajnom, novým štýlom osloviť 
nového zákazníka. Voľakedy sme začí-
nali s tzv. mäkkým drevom a prešli sme 
postupne cez jelšu a čerešňu k jaseňu 
a dubu. Takže sme absolvovali takmer 
celú paletu tvrdostí drevín. Dub je veľmi 
noblesný materiál, k dizajnovému nábytku 
sa hodí, a my máme pred ním úctu.

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: EVERGREEN, s.r.o.
Miesto: Ružomberok
Rok založenia: 1996
Počet zamestnancov: 22
Obrat: 0,6 mil. €
Web: www.evergreen.sk
 www.edge-artefact.com

● Ružomberok

Jedálenský stôl ARC má rámovú konštrukciu z masívneho dubu, výplň z prírodného 
kameňa, skla alebo dubového masívu a kovové nohy. Dizajn Michal Riabič

Ikonou kolekcie EDGE sú šesťuholníko-
vé stolíky WEDGE s korpusom z masív-
neho dubu a stolovou doskou z prírodné-
ho kameňa. Dizajn Michal Riabič
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Od požadavku ekologické 
postele…

Společnost Ateliér Paletky, oficiálně 
sídlící v Ostravě, ale působící v Praze, 
vznikla koncem roku 2014 z podnětu 
dnes již bývalého finančního manažera 
třiatřicetiletého Mgr. Lubomíra Krupy 
a jeho manželky Hany, která vystudo-
vala malbu a dějiny umění a ve firmě 
má na starosti marketing a částečně 
také design vyráběného sortimentu. 
Jejich prostřednictvím proto firma svoji 
činnost spojenou s využitím palet pro 
výrobu nábytku začala ve skutečnosti 
vyvíjet již o bezmála dva roky dříve od 
února 2013. 
„V té době jsem čekala naše první dítě 
a ve snaze vytvořit mu doma co nej-
zdravější prostředí, jsme s manželem 
zvažovali, že si pořídíme ekologickou 
postel. V našem pojetí to znamenalo 
postel s matracemi z přírodních mate-
riálů, zhotovenou z rostlého dřeva bez 
lepidel, tedy nikoliv ze spárovky a už vů-
bec ne z dýhovaných aglomerovaných 
mate riálů a samozřejmě nelakovanou. 
V Praze, kde jsme po studiích zakotvili, 
jsme však nenašli nikoho, kdo by nám 
dokázal tyto požadavky splnit. Proto 
jsme se rozhodli, že si postel vyrobíme 
sami z vyřazených palet, kde jsou jed-
notlivé prvky spojovány pouze hřebíky,“ 

Nevratné palety, 
navíc z exotického dřeva, by byla škoda spálit

V rámci letošního pražského veletrhu Dřevostavby se na souběžné výstavě UMĚNÍ DŘEVA (viz 
DM 3/2017) prezentovala také nedávno vzniklá společnost Ateliér Paletky, zabývající se výrobou 
„designového“ nábytku, dveří a doplňků ze dřeva bez chemické úpravy (bez laků a s minimem le-
pidel). Materiálem pro tyto výrobky, realizované v jednoduše vybavené výrobní dílně na pražském 
Žižkově, jsou přířezy z tepelně ošetřených nevratných palet vyrobených z exotických dřevin, na 
nichž k nám ze zemí, kde rostou, směřuje nejrůznější zboží, a které by jinak skončily jako odpad. 
Přesto sortiment z nich zhotovený putuje k zákazníkům nejen ve formě solitérů, ale i jako celkové 
vybavení pro bytové a komerční interiéry.

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

Duší celého a mnohdy až dvacetičlenného realizačního kolektivu jsou vlevo stojící 
Lubomír a Hana Krupovi

Palety jsou opracovávány nebo recyklovány pomocí běžných dřevoobráběcích strojů 
a ručního nářadí
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říká nám při návštěvě firemní expozice 
MgA. Hana Krupová s tím, že po výše 
citovaném rozhodnutí následovalo ně-
kolikaměsíční hledání takových palet, 
které by dostály jejich ekologickým po-
žadavkům. 
„V první řadě jsme se museli naučit 
číst značky na paletách, abychom se 
dozvěděli, že palety označené HT 
byly proti škůdcům ošetřené tepelnou 

úpravou, zatímco palety s označením 
MB prošly pro nás nevyhovující tzv. 
fumigací toxickým methylbromidem. 
Jeho použití pro ošetření palet bylo v té 
době ještě možné a využívané zejména 
mimo Evropu, načež palety jím ošetřené 
k nám ještě i dnes občas přicházejí spo-
lu s nejrůznějším zbožím např. z Indie. 
Neméně důležité pro nás pak bylo zjistit, 
jaké zboží bylo na paletách převáženo 

a jakým způsobem bylo baleno a dopra-
vováno, abychom se vyhnuli riziku, že 
by se případné zdraví škodlivé látky ze 
zboží dostaly do dřeva. Z těchto důvodů 
bylo pro nás proto zcela nemyslitelné, že 
bychom použili palety nalezené někde 
na smetišti, ale naopak takové, které 
měly jasný původ,“ objasňuje nám MgA. 
Krupová počáteční impulz vedoucí k po-
zdějšímu založení firmy a dodává, že po  

K častým zakázkám kromě postelí patří i různý stolový a sedací nábytek

Při volbě „správných“ konstrukčních spojů lze z recyklovaných paletových přířezů vytvořit nevšední „designové“ kusy nábytku



DM 4/201754

reportáž
postupném oslovení několika pražských 
importérů se manželovi podařilo u jed-
noho z nich najít jednoúčelové palety 
z Japonska, dopravené se zbožím le-
tecky a vyrobené z lokální kryptomerie 
japonské (cryptomeria japonica), lidově 
nazývané „japonský cedr“.

…přes workshopy pro 
kamarády…

„Nalezení takového pro nás nádherného 
materiálu jsme považovali za velké štěstí, 
které jsme si nemohli nechat pro sebe. 
Když se nám pak čirou náhodou podaři-
lo potkat se s lidmi, kteří byli ochotni na 
víkend zapůjčit svoji dílnu, zavolali jsme 
kamarádům a uspořádali pro ně první 
paletový workshop. Zde si každý z námi 
obstaraných palet vyrobil svůj nábytek, 
my naši vysněnou postel a všichni jsme 
byli nadšeni. Pro velký úspěch jsme 
se proto rozhodli ve workshopech po-
kračovat, přičemž již na druhý v pořadí 
přišli spolu s kamarády našich kamarádů 
i úplně cizí lidé, kteří se o nás dozvěděli 
prostřednictvím facebooku,“ svěřuje se 
nám MgA. Krupová a dodává, že každý 
další a vždy stejně vydařený workshop 
byl pro ni a manžela signálem chybějící 
nabídky „paletového nábytku“ na trhu, 
který je posléze přivedl až k myšlence 
věnovat se „záchraně“ chemicky ne-
ošetřených palet jako svému hlavnímu 
zaměstnání. K přesvědčení, že zvažova-
ná cesta bude ta pravá, pak manželům 
Krupovým pomohla jejich první a s ohle-
dem na realizaci ve workshopech velká 
zakázka pro nově otevřený pražský Baby 
Office, což je v podstatě coworking 

Problémem nejsou ani celkově zařízené interiéry či sauny

Recyklovaný materiál může posloužit i k výrobě dveří či různých bytových nebo kancelářských doplňků
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(sdílená kancelář) pro pracující matky 
s dětmi. Tvořilo ji nábytkové vybavení pro 
cca 300 m2 prostoru, zhotovované ve 
spolupráci s architektem investora, je-
hož výrobu bylo třeba zvládnout během 
necelých šesti týdnů respektive víkendů.

…až k zakázkám pro 
občanský i veřejný sektor

Tuto zakázku záhy následovaly další, 
které Krupovi realizovali již jako s.r.o. 
Ateliér Paletky, kde spolu se sebou 
zaměstnávají ještě tři truhláře a asis-
tentku pro styk s veřejností. Při větších 
akcích využívají služeb několika stálých 
spolupracovníků (např. živnostníka s ob-
ráběcí CNC frézkou, dopravce apod.). 
Kromě již zmíněných „cedrových“ palet 
vyhledávají a vykupují také palety z ma-
hagonu, meranti, ovangolu, merbau, 
teaku a abachi, které pak ve výrobních 
prostorách v Praze na Žižkově s pomocí 
ručního elektrického nářadí a běžných 
dřevoobráběcích strojů dále upravují 
nebo dnes již stále častěji „recyklují“. 
S přibývajícími dřevinami totiž rozšířili 
i svůj sortiment, v němž palety jako ta-
kové mnohdy figurují jen ve formě z nich 
získaného materiálu. 
„Vybavení pro Baby Office bylo na roz-
díl od většiny pozdějších zakázek ještě 
vysloveně v paletovém tvaru. Nicméně 
já i manžel máme rádi starožitnosti 
a ceníme si toho, když věci přežijí i více 
generací a pořád mají svoji hodnotu. 
Proto jsme již od začátku cítili, že pa-
lety jsou momentálně trend, který sice 
pár let potrvá, ale nikdy nebudou mít ta-
kovou hodnotu, která by přežila několik 
desetiletí. S ohledem na jejich krásné 
exotické dřevo jsme proto dospěli k ná-

zoru, že dělat jenom vysloveně paletový 
nábytek by byla škoda, a tak jsme vel-
mi brzy oslovili několik designérů, zda 
by pro nás nevymysleli z palet něco 
zajímavějšího, co by mělo svoji hod-
notu a tudíž nějaký nadčasový design. 
Takže např. v této naší expozici (výstava 
Umění dřeva) sice ještě vidíte paletový 
stolek, ale už se můžete posadit na 
(co se vzhledu týče) nepaletovou žid-
li. Díky tomuto kroku se nám poměrně 
dobře daří, neboť dokážeme zaujmout 
i zákazníky, kteří sice chtějí mít doma 
něco netradičního, ale současně myslí 
i na budoucnost,“ pochvaluje si MgA. 
Krupová a dodává, že u tohoto „desig-
nového“ nábytku se firma navzdory svým 
zásadám bohužel občas neobejde bez 
lepidla. Ale když už ho musí použít, tak 
jen na hlavní konstrukční spoje (nikoliv 
při tvorbě plošných dílců, kde sousední 
kusy k sobě nelepí), přičemž volí tako-
vé lepidlo, u něhož výrobce garantuje 
zdravotní nezávadnost. Naproti tomu se 
i nadále vyhýbá používání tmelů, neboť 
tzv. paletové stigma (otvory po hřebících 
na některých prvcích) je firmou i jejími 
zákazníky považováno za přirozené vy-
jádření původu těchto výrobků, směřují-
cích na trh s povrchovou úpravou ručně 
aplikovanými přírodními vosky a oleji.

A to stále s workshopy

Nejpočetnější klientelu Ateliéru paletky 
tvoří obyvatelé Prahy a Středočeského 
kraje, ale nezanedbatelný počet zákaz-
níků má také např. na Liberecku. O pří-
zeň širší veřejnost se majitelé začali 
ucházet již v roce 2013, a to mimo již 
zmíněných workshopů také formou pre-
zentace na pražské mezinárodní přeh-

lídce moderního designu Designblok. 
Za přínosnější, a to hlavně pro užší kon-
takt s potenciálními zákazníky, považují 
loňskou účast na mezinárodní desig-
nérské přehlídce Prague Design Week. 
Svoji činnost pak celoročně prezentují 
(byť anonymně) ve druhém patře Paláce 
Chicago v Praze na Národní třídě, kde 
firma svým nábytkem vybavila veřejně 
přístupnou kavárnu. „Tyto prostory nám 
po dohodě s provozovatelem slouží jako 
improvizovaný showroom, kam může-
me zvát naše zákazníky a ukázat jim, že 
z palet lze vytvořit v podstatě jakýkoliv 
interiér,“ konstatuje MgA. Hana Krupová 
s dovětkem, že nemalým marketingo-
vým přínosem pro firmu stále jsou již 
5. rokem pořádané paletové worksho-
py. Probíhají minimálně jednou měsíč-
ně a zatím byly pokaždé vyprodané. 
Zúčastňují se jich lidé ve věku od 18 do 
66 let (nejčastěji kolem 40 let) a z cca 
60 % jde o ženy.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Ateliér Paletky, s.r.o.
Místo: Praha (Ostrava – Zábřeh)
Rok založení: 2014
Počet zaměstnanců: 6
Web: www.paletky.cz

● Praha

K osvědčeným marketingovým prvkům patří již 5. rokem pořádané paletové workshopy, oblíbené hlavně mezi ženami
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Barevnost

Nově nastupuje trend temných barev 
a materiálů. Nové jsou monochroma-
tické barevné kombinace oživované 
prvky z přírodních materiálů nebo jejich 
věrnými kombinacemi. Vedle toho však 
nadále zůstávají populární bílá a odstíny 
šedé barvy. Lakovaná dvířka mají matový 
povrch, vysoký lesk již ustupuje. Časté 
jsou kombinace matových lakovaných 
povrchů s přírodním dřevem nebo imitací 
dřeva. Vedle lakovaných povrchů jsou 
hodně užívány kovové povrchy pracov-
ních desek, korpusů skříněk a dvířek. 
Pokračují také struktrované povrchy. 
Celomasivní kuchyně nejsou main-
streamem, ale jsou nadále vyhledávány 
zákazníky zohledňující zdravotní aspek-
ty. Černá barva se uplatňuje na elektric-
kých spotřebičích – varných deskách, 
troubách. Novou trendovou barvou je 
světle modrá v kombinací s šedými od-

stíny. Avizovaná červená se objevovala 
v kuchyních velmi zřídka.

Nejvýznamější vystavovatelé

LEICHT
Firma představila novou barevnou kolek-
ci Les Couleurs® Le Corbusier s nadča-
sovou harmonií architektonických barev. 
Architekt Le Corbusier vyvinul „barev-
nou klaviaturu“ 20 silných barev, které 
nazval „Polychromie Architecturale“. 
Leicht zakoupila práva k využití od Les 
Couleur Suisse AG. K dispozici jsou 
matové i lesklé lakované povrchy. Firma 
dále představila nový plánovací koncept 
EVO, vyjímečný návazností pracovní 
desky na čela dvířek. Pracovní deska 
je lemována kovovou hranou s výškou 
5 mm. Barevnost dvířek, hrany a pracov-
ní desky je sladěna. Koncept byl oceněn 
cenou Iconic Awards: Interior Innovation 
„Winer“.

ALNO
Firma Alno oslavila letos 90 let svého 
fungování limitovanou edicí 1927 ku-
chyní „Alno 90“ odrážející rok založení 
firmy. Kuchyně interpretuje historické 
stylové elementy z doby založení kom-
binované s dnešními materiály a aktuál-
ními technologiemi. Dále byly prezento-
vány kuchyně AlnoAttract, Alnostar Dur 
a kuchyně z nerezové oceli Alnoinox. 

NOLTE KÜCHEN
Firma prezentuje nové materiálové mož-
nosti – cementové a kamenné povrchy, 
dřevinové, lakované, skleněné až po 
unikátní kožený efekt. Kuchyně Portland 
má ručně aplikované cementové vrstvy. 
Kuchyně Loft používá výraznou grafiku 
na dvířkách, kuchyně Salon kombinuje 
lakovaná a zrcadlová dvířka. Nový sys-
tém zásuvek při použití 90 cm široké 
pracovní desky poskytuje 32% navý-
šení úložného prostoru ve srovnání se 
standardní hloubkou spodních skříněk. 
Firma prezentovala kuchyni s indukční 
varnou deskou integrovanou přímo do 
pracovní desky a projektor Sony Xperia 
(viz. DM 3/2017).

BALLERINA KÜCHEN
Nový dispoziční princip představuje 
kuchyně Y-kitchen, navržená desig-
nérem Michalem Hilgersem a oceněná 
cenou Iconic Award 2017 Selection. 
Prostorový pult ve tvaru písmene Y 
prezentuje ostrůvkové řešení kuchyně 
jako komunikační platformu, může být 
umístěn v prostoru nebo navázat ke stě-
ně nebo na rovnou kuchyňskou sesta-

Postřehy z veletrhu LivingKitchen 2017

Jestliže předloňský LivingKitchen 
2015 mohl být označen jako 
Beton a 50 odstínů šedi, letošní 
přehlídka kuchyní byla jejím dal-
ším pokračováním v duchu 50 
odstínů temnoty. 

Autor: Ing. arch. Hynek Maňák, PhD.
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelovy univerzity v Brně
Kontakt: manak@maniac.cz
Foto: autor a archiv autora

Kuchyně AlnoAttract s netradičním řešením prosklených dvířek (ALNO)
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vu. Cílovou skupinou jsou moderní lidé, 
kteří chtějí být odlišní. Oproti tradičním 
pravoúhlým ostrůvkům je toto řešení 
prostorově náročnější, problematické 
je využití středového prostoru, esteticky 
přijatelné bude především v symetric-
kém provedení, takže čas teprve uká-
že jeho oblíbenost. Firma každopádně 
investovala nemalé prostředky do pre-
zentace této kuchyně jako revolučního 
řešení. Y-kitchen může být doplněna 
o stěnový systém Schüco Creativo po-
skytující flexibilní úložný prostor se snad-
ným přístupem. Marketingovou strategii 
představují další prezentované kuchyně 
ve stylu opulentně industriálního designu 
ve stylu Beaux Arts kombinující industri-
ální vzhled s klasickými rámovými dvířky. 
Další kuchyně Mammoth je označena 
jako rustikální purismus v industriálním 
vzhledu. Firma dále prezentovala tech-
nické inovace v oblasti využití úložného 
prostoru horních skříněk (TurnMotion, 
LegaMove, výsuvná police na přístroje) 
a systém posuvných dvířek úložného 
prostoru za pracovní deskou SlideLineM 
2. Výsledkem spolupráce se studenty je 
grafický návrh dekoru dveří Ritzenhoff 
Collection 2017.

HÄCKER KITCHEN
Atraktivní řešení horních skříněk a de-
signovou svobodu skříňkového systému 
Systemat prezentuje sestava AV 4070 
kombinující bronzový strukturový lak 
s opalovanou tmavou dubovou dýhou. 
Ve snaze prezentovat možnosti výško-
vých modulů jsou horní skříňky umístěny 
nepřirozeně nízko nad pracovní deskou.

SCHÜLLER
Firma prezentuje dvě produktové řady: 
Schüller_C kuchyně střední cenové 
relace a next125 jako premiově orien-
tovaná značka pro designově orientova-
né zákazníky. Firma představila Colour 
concept – 26 saténových odstínů lako-
vaných dvířek, které je možné kombi-
novat s odstíny dřeva nebo jako barev-
né oživení bílých kuchyní. Produktová 
řada next125 se odvolává na hodnoty 
Bauhausu – špičkového řemesla, tech-
nologie a architektury vzájemně propo-
jené v průmyslovém výrobním procesu.

NOBILIA
Firma představila rozšířený Color 
Concept, nové dekory pracovních de-
sek, dvířek a panelových systémů. 

LECHNER
Specializovaný výrobce pracovních de-
sek, zadních panelů tl. 12 mm a varných 

Hlubší zásuvky spodních skříněk zvyšují úložnou kapacitu (NOLTE)

Prezentace modulového skříňkového systému Systemat nebo pokus o netradiční 
sestavu horních skříněk? Mezera mezi nejnižší skříňkou a pracovní deskou je oprav-
du malá (HÄCKER KITCHEN)

Y-kitchen přináší nové dispoziční schéma prostorového pultu (BALLERINA KÜCHEN)
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panelů přinesl do Kolína desky skleněné, 
keramické, laminátové, přírodní i umělý 
kámen. Nově prezentuje indukční var-
né desky navazující na pracovní desky. 
Varné desky jsou šířkách 90 a 120 cm 
s hloubkou v rozsahu 60–89 cm.

TEAM 7
Rakouská firma prezentovala nové ku-
chyně Black Line a Filigno a rozkládací 
jídelní stůl Tak Table. Výškově stavitel-
ná kuchyně K7 byla vystavena s krytem 
dřezu z materiálu pracovní desky.

Německo a Itálie jsou dva nejvýznaměj-
ší producenti kuchyňského nábytku na 
světě. Milánský veletrh Eurocucina je 
rozsahem výrazně větší než kolínský 
LivingKitchen. Oba veletrhy jsou prestižní 
prezentací předních evropských výrob-
ců kuchyní. Italské firmy se koncentrují 
na prezentace na veletrhu Eurocucina, 
výstavní expozice italských firem na 
veletrhu LivingKitchen jsou o poznání 
skromnější než na domácí půdě.

ERNESTOMEDA
Italský výrobce prezentuje své kuchyně 
K-Lab a novou verzi kuchyně Icon s no-
vými povrchy a materiály. 

VALCUCINE
Firma představila Air Logica System, sys-
tém zadního úložného panelu doplně-
ného o nový patentovaný motorizovaný 
systém otevírání velkých horizontálních 
dveří V-Motion Kit ovládáný pouze pomo-
cí pohybu rukou před čidlem. Pohybem 
ve svislém směru je inciováno otevírání 
a zavírání dveří, pohyb ve vodorovném 
směru aktivuje vnitřní osvětlení a změnu 
jeho barevnosti. Kuchyně Artematica 
prezentuje inovativní technologie užíva-
jící netoxické a recyklovatelné materiály 
sklo a hliník. Kuchyně Genius Loci nabízí 
širokou škálu dekorativního řešení čel 
zásuvek používající ruční intarzie dřevin, 
kovů a přírodních kamenů.

SCAVOLINI
Vedle kuchyní Exclusiva, Carattere a Flux 
Swing firma vystavovala také kou pelnový 
a bytový nábytkový program. Speciální 
kolekce Diesel Social Kitchen prezentuje 
kuchyňský nábytek v duchu módního sty-
lu Diesel. Do kolekce Diesel Living jsou 
dále zapojeny nábytkové firmy Foscarini, 
Moroso, Seletti. Kolekce Diesel Open 
Workshop nabízí jak kuchyň ský, tak kou-
pelnový nábytek. Obdobně kolekce Ki 
obsahuje řešení pro kuchyně i koupelny, 
v kuchyních jsou přitom netradičně vyu-
žívány naložené keramické dřezy.

Kuchyně K-Lab používá zcela recyklovatelné materiály – kov, sklo a masivní dřevo 
(ERNESTOMEDA)

Uzavírací kuchyně DizzConcept slovinské firmy INKEA

Kuchyně Genius Loci vybavená bezdotykovým snimačem pohybu rukou, kterým je ovlá-
dáno otevírání / zavírání velkých rozměrných dveří i barevnost osvětlení (VALCUCINE)
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Západoevropský zákaznický potenciál se 
snaží na veletrhu LivingKitchen oslovovat 
i firmy z bývalého socialistického bloku. 
Ocenění Best of Best z roku 2015 se sta-
lo vstupenkou pro slovinskou firmu INKEA 
prezentující koncept kompaktních uzaví-
racích kuchyní DizzConcept. Komplexní 
interiérové řešení včetně kuchyně pre-
zentovala ukrajinská firma ELIO.

Indukce a spodní odtah

Hitem veletrhu se staly indukční varné 
desky s integrovaným spodním odta-
hem par. Průkopníky spodního odtahu 
byly firmy Gaggenau a Bora. Nyní se 
k nim přídávají další výrobci: Blaupunkt 
s varnou deskou Autark, Bosch s var-
nou deskou Serie 8, Küppersbusch 
s modelem EKID 9940.0. Firma Elica 
prezentovala indukční varnou desku 
NikolaTesla s viditelným ventilátorem 
ve středu varné desky. Velmi podobný 
model s názvem Combo Hob prezento-
vala firma AEG. Přístroj je součástí nové 
řady kuchyňských spotřebičů Mastery 
Range. Firma Miele má v nabídce řadu 
Smart Line, která umožňuje individuální 
kombinaci spotřebičů. Srdcem je vět-
šinou indukční deska šířky 38 nebo 
60 cm. Na ní může navazovat segment 
spodního odtahu (šířka 12 cm) s 10vrst-
vým tukovým filtrem, dále 38 cm širo-
ké segmenty Tepan Yaki, Barbecue 
grill, indukční wok nebo plynová jed-
notka kombinující jednoduchý hořák 
a dvouplamennou jednotku s normálním 
a rychlým hořákem. Všechny segmen-
ty mají hloubku 52 cm a jsou vybaveny 
dotykovým ovládáním SmartSelect vidi-
telným na černé sklokeramické desce. 
Obdobně koncipovaný system modulAir 
prezentovala také firma Siemens.
Princip spodního odtahu par předpo-
kládá značný výkon ventilátoru, přesto 

u vyšších hrnců již dle mého názoru ne-
musí být funkční. Pokud je spodní odtah 
umístěn v prostorovém ostrůvku, je nutná 
stavební přípravenost odtahu v podlaze. 
Osobně bych doporučoval kombinovat 
spodní odtah s dalším technickým ře-
šením větrání kuchyňského prostoru, 
zdrojem par a pachů v kuchyni není pou-
ze varná deska. Problémy také mohou 
nastat v obytných kuchyních navazujích 
na obytný prostor s krbem. Vysoký výkon 
odtahu může „vytahovat“ vzduch z krbu. 
Indukční varné desky již prokázaly svůj 
přínos v oblasti energetických úspor 
a zdravého principu vaření a oprávněně 
se stávají standardem moderních ku-
chyní. Spodní odtah považuji za módní 
atraktivní prvek, který částečně uvolňuje 
umístění varných center v prostoru, neře-
ší však důsledně ventilaci kuchyňského 
prostoru. Vyšší cena tohoto řešení také 
předurčuje spodní odtah pro náročného 
a především movitého zákazníka.

Parní trouba & sous vide

Comeback zažívá vaření v plastových 
sáčcích nazývané jako „boil-in-the bag“ 
vaření. Firma Kitchen Aid je průkopníkem 
jemného vaření „sous-vide“ v domácnosti. 
Pomalé vaření ve vakuu při teplotách pod 
60 °C umožňuje zachování nutričních 
hodnot během přípravy potravin, vaření 
s využítím menšího množství tuku a soli 
nabízí zdravější životní styl. Firma AEG 
prezentovala novou parní trou bu Steam-
Pro s vlhkostním sensorem a funkcí sous-
-vide a SousVide zásuvky na vakuování 
potravin. Parní trouba umí vedle přípravy 
masa také péci skvěle nadýchané koláče.

Baterie

Firma Grohe prezentovala systém pitné 
vody Blue®Home. Armatura s integrova-

ným filtrem a CO2 bombou dodává chut-
nou, filtrovanou chlazenou vodu ve va-
riantách neperlivá, jemně perlivá a per-
livá. Systém je oceněn cenou Best of 
Best Iconic Award: Interior Innovation. 
Verze Blue Professional je koncipována 
pro komerční a firemní využití. Kohoutek 
baterie je opatřen barevnou signalizací 
nastavení stupně sycení vody CO2.

Dřezy

Výrobci dřezů prezentovali doplňky ke 
kuchyňským dřezům, které zvyšují kom-
fort a možnosti jeho využití. U více výrob-
ců bylo možno shlédnout skládací mříž-
ky, které umožňují lepší odkapávání vody 
ze složených skleniček. Mřížky různých 
výrobců se liší způsobem jejich skládání 
do rozměrových variant – Villeroy&Boch, 
SystemCeram.
Nejvíce mne však zaujal „třípatrový“ dřez 
Etagon firmy Blanco opatřený zúžením 
v polovině výšky, na které je možné 
položit dva rámečky pro uložení nádo-
bí a vzniká tak další pracovní rovina. 
Rámečky umožňují například pohodlné 
uložení pečicího plechu a jeho odmoče-
ní bez rizika vylití vody mimo dřez nebo 
„diskrétní“ uložení útěrky a mycí hou-
bičky pro jejich vysušení. Dřez je opa-
třen odtokem zcela v rovině dna, které 
usnadňuje údržbu a zabraňuje svrhnutí 
skleniček. Dřez je vyráběn v provedení 
nerez nebo granit.

Indukční varná deska ComboHob firmy AEG s rotačním odta-
hovým ventilátorem ve středu varné desky

Třípatrový dřez Etagon nabízí široké využití při standardní šířce 
60 cm (BLANCO)

Další obrazové postřehy 
z veletrhu LivingKitchen můžete 
najít v pdf verzi tohoto článku na 

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY
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Fórum dizajnu prišiel do Nitry osláviť 
20. výročie tvorby vlastných expozícií 
a súčasne 25. výročie svojho vzniku 
(1992). Myšlienka nitrianskej paralelnej 
prehliadky vznikla na VŠVU v Bratislave. 
Pridali sa Škola úžitkového výtvarníctva 
Josefa Vydru Bratislava, STU Bratislava 

– Fakulta architektúry, TU Zvolen – 
Drevárska fakulta, TU Košice – Fakulta 
umení a Mendelova univerzita v Brne.
Druhou sférou v prezentácii dizajnu ná-
bytku a zariadení do bytu bola ponuka 
Slovenského centra dizajnu s cieľom 
predstaviť profesionálnych dizajnérov 
pre výrobné firmy. Koncepciu tohto-
ročnej výstavy zamerali na „Výzvy a in-
špirácie – 20 rokov Fórum dizajnu“. 
V niekoľkých okruhoch pripomínali di-
zajn predchádzajúcich rokov, aj súčasné 
produkty.

Pavilón slovenských 
výrobcov nábytku 
a moderných drevostavieb

Druhým vý-
znamným spo-
luorganizáto-
rom nitrianske-
ho veľtrhu je 
Zväz spracova-
teľov dreva SR 
(ZSD SR). Vy-
pracoval kon-

cepciu ponuky v hale N ako „Pavilón 
slovenských výrobcov nábytku 
a moderných drevostavieb“. Okrem 
prezentácie výrobných programov člen-
ských spoločností predstavili aj realizá-
torov drevostavieb formou 2. ročníka 
prehliadky modernej a tradičnej archi-
tektúry z dreva „Moderné drevodomy“. 
Predstavili aj členské SOŠ s drevárskym 
a nábytkárskym zameraním v Spišskej 
Novej Vsi, Topoľčanoch a vo Zvolene. 
Súčasťou stánku ZSD SR boli aj služ-
by pre všetkých návštevníkov veľtrhu: 
žrebovacie osudie vstupeniek, kde pre 
výhercov venovali ceny členské spoloč-
nosti, tiež priestor pre hlasovania laickej 
verejnosti o Drevostavbu roka 2016. 
Výstavný týždeň organizátori zhodnotili 
slovami: „Pre ďalšie ročníky je nevyhnut-
né pokračovať v tejto tradícii. Už polovica 
vystavovateľov si objednala plochu aj na 
budúci ročník veľtrhu a možno sprístup-
níme aj ďalší pavilón, aby sme všetkých 
uspokojili. Oceňujeme pripravenosť 
spoluorganizátorov ponúknuť atraktívnu 
náplň v pavilóne N (ZSD SR), M3 (SCD) 
a organizovanie sprievodných odbor-

Nové stvárnenie bývania 
na Národnom výstavisku v Nitre 2017

Veľtrh Nábytok a bývanie 2017 napísal novú kapitolu vo svojej 27-ročnej histórii. 
S veľkolepou ponukou sa od 7. do 12. marca 2017 predstavilo 450 vystavova-
teľov. Viac ako ¾ plochy patrili slovenským výrobcom a obchodníkom. Tým iba 
zvýraznili, že agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre uprednostňuje služby 
pre slovenských spotrebiteľov z produkcie slovenských fabrík. Vyše pol stovky 
vystavovateľov ponúklo výrobky pre zariaďovanie bývania z Českej republiky. 
Zastúpení boli výrobcovia z Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska a Pakistanu.

PANTONE 7502

C      M      Y      K
6     14     35     7

PANTONE 137

C      M      Y      K
0      46   100    0

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

DECODOM s.r.o., Topoľčany priťahoval návštevníkov retro štýlom ocenenej kuchyne 
Lota



DM 4/2017 61

ných podujatí. Ohlasy návštevníkov sú 
iba pozitívne.“ 

Niekoľko postrehov z expozícií

Výrobca nábytku z masívneho dreva naj-
mä pre švajčiarsky trh Evergreen s.r.o., 
Ružomberok predstavil novú obchodnú 
značku EDGE, čím chce rozšíriť lepší 
dosah svojich modelov na Švajčiarsko, 
Nemecko, Rakúsko a krajiny Beneluxu. 
Podporuje ich dizajnovou líniou Michala 
Riabiča a Luba Majera, ktorú bližšie 
predstavujeme na stranách 48–51 tohto 
vydania DM.
Úplne po prvý raz sa veľtrhu zúčastnila 
Drevona, hoci má už 70-ročnú histó-
riu. Jedna z piatich divízií holdingu sa 
podieľa na výrobe nábytku v závode 
Malužiná. Ďalšie divízie sú zamerané 
na export produkcie (Zvolen), dodávky 
nábytkárskej výroby do maloobchodnej 
siete v SR (6 predajní), tvorbu interié-
rov a veľkoobchodnou činnosťou. Na 
nitrianskej prehliadke sa predstavili na 
ploche 120 m2 s interiérom hotelovej 
izby a s využívaním dosiek Pfleiderer pri 
výrobe nábytku a tvorbe interiérov.
Sedemdesiatnikom na veľtrhu v Nitre 
bolo aj výrobné družstvo Javorina 
Spišská Belá. Svoj výrobný program 
plne sústreďuje na výrobu nábytku z du-
bového a orechového masívneho dreva 
s prírodnou povrchovou úpravou.
Firma Lignos s.r.o., Žilina predstavila 
chatky, prístrešky a konštrukcie prestre-
šenia, na ktorých demonštrovala kvalitu 
povrchovej úpravy lakmi, moridlami a far-
bami špičkového výrobcu Remmers.
Ponuku dyhovaných konštrukčných do-
siek rozšíril IW Trend s.r.o., Bratislava 
o nábytkové kovanie a výsuvné systémy 
Grass. 

Ceny organizátorov

Za dlhoročnú účasť a prínos k spraco-
vaniu masívneho dreva a konštrukcií 
nábytku udelil riaditeľ výstaviska JUDr. 
Mário Dinga Cenu riaditeľa špičkovému 
výrobcovi nábytku Javorina v.d., Spišská 
Belá. 
Zväz spracovateľov dreva SR udeľuje 
Cenu ZSD SR výrobnej spoločnosti, 
ktorá dlhodobo prezentuje úroveň výro-
by nábytku v SR. Nositeľom ceny za rok 
2017 sa stala firma FINES a.s., Žilina, 
ktorá prezentovala technicky a dizajnér-
sky zaujímavý široký sortiment lôžkového 
nábytku s tvarovým riešením čiel postelí.
Cenu odborných magazínov Staveb-
níctvo a bývanie a TOP trendy v bývaní 
udelili za výraznú propagáciu moder-

ných interiérov zahraničných výrob-
cov z Nemecka, Rakúska a Talianska 
– obchodnému zastúpeniu ZENO na 
Slovensku. Ocenili najinovatívnejší vý-
robok – stolík SOL.

Vystavovateľom udelili 9 cien

Odbornosť veľtrhu zvýrazňuje aj súťaž 
o Ceny Nábytok a bývanie 2017. 
Z prihlásených takmer pol stovky nomi-
nácií ocenila odborná porota – pod ve-
dením prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivana 
Petelena, PhD. – nasledujúce produkty:
1. Čalúnený nábytok: DOMARK s.r.o., 

Žilina – pohovka BON BON PLUS, 
elegantný sedací nábytok s osobitým 
riešením podnože

2. Nábytok do obývacích priestorov: 
SITUS furniture s.r.o., Litovel (ČR) 
za nábytok z orechového dreva, re-
meselne dokonalé spracovanie ko-
lekcie nábytku z masívu do jedální

3. Kuchynský nábytok a spotrebiče: 
DECODOM s.r.o., Topoľčany za 
kuchyňu LOTA, farebne atraktívna 
kuchynská zostava v trendovom „re-
tro“ štýle

4. Ostatné typy nábytku: BRIK a.s., 

Kremnica za celodrevený stôl Permon, 
dômyselné riešenie konštrukčného 
detailu rozkladacieho stola

5. Doplnky k nábytku: SKANDIQUE 
Slovakia s.r.o., Bratislava za pec na 
tuhé palivo F 370 ADV, nórskeho vý-
robcu Jøtul AS Fredrikstad, elegant-
né tvarovanie pece na tuhé palivo 
s akumulačným segmentom

6. Najkrajšia expozícia veľtrhu: 
KERAMIKA GS s.r.o., Prešov za kul-
tivované priestorové riešenie s čitateľ-
nou grafickou prezentáciou výrobkov.

Výrobcom a zároveň vystavovateľom ude-
lila hodnotiaca komisia Čestné uznania:

 MATERASSO Slovakia s.r.o., Orav-
ské Veselé – za expozíciu a výrobky 
firmy a dlhodobý prínos vo výrobe 
a prezentácii produktov pre zdravý 
spánok

 JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., 
Valašské Meziříčí (ČR) – za posteľ 
Betina, súlad materiálu a konštruk-
čného riešenia v ekologickom kon-
cepte Bio nábytku

 CREATEC – Samuel Kořínek, Zvolen-
ská Slatina – za kuchyňu Levita, atrak-
tívne vzdušné riešenie kuchynskej zo-
stavy s integrovaným osvetlením.

DOMARK s.r.o., Žilina je dominantným výrobcom najmä v kategórii čalúneného nábytku

SITUS furniture s.r.o., Litovel získal ocenenie za nábytok z orechového dreva
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Přehlídka aktuálních trendů 
výrobců nábytku a dřevostaveb

Od středy 26. do soboty 29. dubna se na brněnském výstavišti uskuteční další ročník 
veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX. Jeho vystavovatelé představí 
nejnovější trendy ve výrobě nábytku a dalším vybavení interiéru. Souběžně konaný 
veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno přinese ucelenou nabídku dřevěných montovaných 
domů. Nebude chybět ani prezentace firem z různých oborů stavebnictví a technického 
zařízení budov, kteří se budou prezentovat na Stavebních veletrzích Brno.

Novinky a trendy výrobců 
nábytku

Vystavovatelé veletrhu nábytku a inte-
riérového designu MOBITEX představí 
novinky, ze světa nábytku, osvětlení 
a designu. Nabídku vystavovatelů do-
plňují atraktivní poradenská centra za-
měřená na výběr kvalitního nábytku nebo 
představení tradičních českých výrobců 
nábytku. Nesmíme opomenout ani po-
radenství interiérových architektů v pora-
denském centru Architekt. Ani v letošním 
roce nebude chybět přehlídka Grand 
Prix MOBITEX, která se koná ve dvou 
samostatných sekcích – vystavovatelé 
a studenti.

Co přinese studentská sekce 
Grand Prix MOBITEX?

Tato soutěžní přehlídka je určena studen-
tům středních a vysokých škol v České 
a Slovenské republice. Školy a studen-
ti mohou prezentovat návrhy z oblasti 
nábytku a bytových doplňků: výrobky, 
prototypy a modely. Předložené návrhy 
musely splňovat kritérium originality, krea-
tivity, progresivity, nekonvenčnosti a funk-
čnosti. Přihlášené práce byly posou zeny 
odbornou komisí, výběr nejlepších z nich 
je k vidění na veletrhu v pavilonu F.
Do letošního ročníku studentské sekce 
soutěžní přehlídky Grand Prix MOBITEX 
se přihlásilo více než 90 studentů z 8 
českých škol. Přihlášení studenti tento 
rok prezentují své návrhy z oblasti ná-
bytku a bytových doplňků v duchu stylu 
retro. Každoročně stoupající čísla přihlá-
šených studentů vypovídají o rostoucí 
popularitě veletrhu a zájmu studentů na 
něm vystavovat své práce. 

Technologie&Design 
představí nástupce 
legendární řady Diamond 
od B&W

Špičkovou audiovizuální techniku jako 
součást moderního interiéru tradičně 
představuje projekt Technologie&Design 
Studia Jasyko. Na co se můžeme těšit 
v letošním roce? Na nic menšího než 
na představení legendy špičkové audio 
techniky Bowers & Wilkins, která uvádí 
nový nejvyšší model 800 D3! Seznamte 
se s novou řadou nekompromisních an-
glických reprosoustav, která přichází 
na trh po šesti letech intenzivního vývo-
je. Další lahůdkou je značka McIntosh 
s prémiovou řadou zesilovačů a dalších 
přístrojů pro stereo, domácí kino i strea-
mování. V televizní technice představíme 
nový standard OLED v rozlišení 4K.

Inteligentní a bezpečná 
domácnost v praxi

Audiovizuální technika, špičkové do-
mácí spotřebiče a stylový nábytek jako 
součást moderního, pohodlného a bez-
pečného domu s možností ovládání jed-
notlivých atributů prezentovanými řídícími 
systémy. To vše bude nejenom k vidění, 
ale především k vyzkoušení v reálných 
podmínkách na expozici v pavilonu F. 
Ta bude představovat vzorovou inteli-
gentní domácnost, kde můžete table-
tem nebo telefonem ovládat například 
domácí spotřebiče, osvětlení, tepelné 
čerpadlo nebo vjezdovou bránu. Projekt 
představí také elektromobil integrovaný 
do energetiky domu jako kompenzátor 
výkyvů spotřeby, nabíjený solárními pa-
nely spolu s hlavními bateriemi domu. 

Součástí bude také odborný doprovod-
ný program pro architekty a projektan-
ty a poradenské centrum pro zájemce 
z řad široké veřejnosti. Partnery projektu 
jsou společnosti ABB, Pražská energeti-
ka, Studio Jasyko a Veletrhy Brno.

Chystáte se stavět 
dřevostavbu? 
Navštivte veletrh DSB!

Zájemci o kvalitní dřevostavby by si ne-
měli nechat ujít veletrh DSB – Dřevo 
a stavby Brno, který nabídne ucele-
nou přehlídku dřevěných montovaných 
domů. Nabídku vystavovatelů doplňu-
je doprovodný program, poradenské 
centrum zaměřené na všechny otázky 
dřevěného stavění a bydlení v dřevostav-
bě. Stranou pozornosti nezůstane ani 
problematika péče o dřevo. Praktickou 
inspiraci z hotových dřevěných monto-
vaných domů nabídne Stavební centrum 
Eden 3000, které se nachází v blízkosti 
brněnského výstaviště. 

Veletrh PTÁČEK při 
Stavebních veletrzích Brno

Souběžně se Stavebními veletrhy Brno 
bude probíhat v pavilonu V i Veletrh 
PTÁČEK společnosti PTÁČEK – velko-
obchod, který bude zpřístupněn široké 
veřejnosti v pátek 28. a v sobotu 29. 
dubna. V rámci této akce představí spo-
lečnost PTÁČEK – velkoobchod, a. s. 
svoji nabídku výrobků více než 130 do-
davatelů z oboru topení – plyn – voda 
– sanita – inženýrské sítě.

Více informací naleznete na www.mo-
bitex.cz nebo www.bvv.cz/dsb.

http://www.mobitex.cz


30.10. – 3.11. 2017
VÝSTAVIŠTĚ BRNO

www.wood-tec.cz

15. mezinárodní veletrh pro dřevozpracující 
a nábytkářský průmysl

VÝHODNĚJŠÍ CENY DO 31. 5. 2017

Veletrhy Brno, a.s.

Vystaviště 405/1

603 00 Brno

Tel.: +420 541 152 945

Fax: +420 541 153 054

E-mail: wood-tec@bvv.cz

www.wood-tec.cz

WoodTec_2017_210x297+3_cz  10/18/16  4:17 PM  Stránka 1

http://www.wood-tec.cz


DM 4/201764

výstavy

Pořadatelé letos očekávají účast více 
než 1500 vystavovatelů, tedy podob-
nou jako na předešlých dvou ročnících. 
Zhruba polovina by jich měla přijet ze 
zahraničí z asi 45 zemí (asi polovi-
nu z nich budou tvořit italské firmy). 
Prezentovat se budou opět v 10 ha-
lách a na volné ploše, jako tomu bylo 
v letech 2015 i 2013. Z hlediska čisté 
plochy ale organizátoři očekávají mírné 
navýšení, a to na cca 122 000 m2, to 

je o zhruba 2000 m2 víc než předloni, 
avšak o cca 2000 m2 méně než v roce 
2013. Zdá se tedy, že ani letos ještě 
návrat k úspěšným ročníkům 2007 
a 2011 nemůžeme očekávat. Tehdy se 
v Hannoveru prezentovalo kolem 1800 
vystavovatelů z pěti desítek zemí na plo-
še 149 000 m2 v r. 2007 a 130 000 m2 
v r. 2011. Obsadili přitom 14 respektive 
13 hal včetně volné plochy.
Zásadní změnou oproti předchozím 
ročníkům je ale zcela „nová tvář“ Ligny, 
spočívající v novém uspořádání veletrhu 
a přeskupení vystavovatelů podle témat. 
Většinu vystavovatelů tak již nenajdeme 
na stejných místech, na kterých jsme je 
byli zvyklí léta vídat: 

 Stroje, zařízení a nástroje pro hro-
madnou a kusovou výrobu (haly 11–
15 a 27)

 Strojní komponenty a automatizační 
technika (haly 15 a 16)

 Technologie pro úpravu povrchů (haly 
16 a 17)

 Výroba desek na bázi dřeva (hala 26)
 Pilařské technologie (hala 25)
 Energie ze dřeva (hala 26 a volná plo-
cha)

 Lesní technika (volná plocha a pavi-
lony pod střechou „EXPO“)

„Obsahová koncepce a především nové 
rozvržení ploch se setkaly s jednoznač-
ným souhlasem. Branže se vyvíjí dobře 

LIGNA 2017 s novou tváří

V úterý 14. 2. 2017 se na výstavišti Deutsche Messe v Hannoveru 
uskutečnila mezinárodní tisková konference LIGNA Preview. 
Zástupci odborných médií na ní byli seznámeni s přípravami letošní-
ho veletrhu pro lesnictví a dřevozpracující průmysl LIGNA, který se 
na výstavišti v Hannoveru uskuteční v termínu 22. – 26. 5. 2017. 
Tiskové konference se zúčastnilo přes 70 novinářů z 28 zemí. Vedle 
evropských zemí, včetně Ruska, Běloruska a Ukrajiny, také ze 
Spojených států, Kanady, Brazílie, Austrálie, Číny, Indie, Japonska, 
Mexika nebo Turecka. Své zastoupení zde měl také Dřevařský ma-
gazín jakožto mediální partner veletrhu.

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

Mezinárodní tiskové konference LIGNA Preview v Hannoveru 
se zúčastnilo přes 70 novinářů z 28 zemí

Nové tematické členění letošní Ligny představil Dr. Andreas 
Gruchow, člen představenstva veletržní správy Deutsche 
Messe AG
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a pro uplatnění na trhu dává mnoho mož-
ností, které dokonale znázorňuje veletrh 
LIGNA. Vystavovatelé zde předvedou 
velkou rozmanitost inovací v oblasti 
inteligentních a digitálně propojených 
výrobních systémů a nové koncepce 
a nápady pro řetězec tvorby hodnot 
v dřevozpracujícím průmyslu,“ řekl ve 
svém vystoupení Dr. Andreas Gruchow, 
člen představenstva veletržní správy 
Deutsche Messe AG.
V centru pozornosti veletrhu budou 
inteligentní koncepce pro digitálně 
propojenou výrobu a jednotlivé kroky 
výrobního procesu. Avizovaná řešení 
jsou příslibem růstu a efektivity a uka-
zují další cestu, jak dále rozvíjet obchod 
nezávisle na velikosti podniku a co nej-
rychleji realizovat individuální výrobu, 
která je na trhu stále žádanější.

Technologie pro malé i velké 
výrobce

Nová oblast nabídky „Stroje, zařízení 
a nástroje pro hromadnou a kusovou 
výrobu“, umístěná v halách 11–15 
a v hale 27, zahrnuje stroje pro zpra-
cování masivního dřeva, stroje a zařízení 
pro průmyslovou výrobu nábytku a stro-
je a ruční techniku pro zakázkovou vý-
robu jak z masivního dřeva, tak z ploš-
ných materiálů. Výrobci zde představí 
ucelenou řadu řešení pro firmy všech 
velikostí na jednom místě a způsobem, 
který je extrémně rychlý a snadný pro 
navigaci návštěvníků. „Novou koncepcí 
veletržní plochy reagujeme na vývoj ve 
zpracování dřeva, kde se používané 
technologie stále více přizpůsobují po-
stupům a pracovním metodám průmys-
lu. Technologie a postupy se vzájemně 
prolínají. LIGNA uvádí tyto inovace v ži-
vot, což usnadňuje návštěvníkům vy-
zkoušet všechny nejdůležitější inovace 
pro jejich konkrétní potřeby,“ prohlásil 
Dr. Gruchow.

Povrchová úprava

Oblast „Technologie pro úpravu po-
vrchů“ sice i podle nového uspořádání 
zůstává v hale 17, ale nyní vystupuje 
jako plnohodnotná výstavní kategorie 
v souladu s jejím rostoucím významem 
v rámci veletrhu LIGNA. „Oblast techno-
logií pro úpravu povrchů na jedné straně 
získala celou řadu nových vystavovate-
lů z řad významných mezinárodních 
hráčů a na druhé straně mnozí z těch 
stávajících se rozhodli pro podstatné 
zvětšení plochy svých stánků,“ vysvětlil 
A. Gruchow.

Integrovaná výroba

Na veletrhu LIGNA se v důsledku své-
ho významu a velikosti osamostatní 
další oblast, a to „Strojní komponenty 
a auto matizační technika“ (v hale č. 16), 
slibující vyšší tempo a větší přesnost, 
zkrácení časů výrobních cyklů a větší 
akční rádius. Hnacím faktorem jsou při-
tom propojená výroba a automatizace. 
Stroje a zařízení se čím dál častěji pro-
pojují a stále více jsou využíváni roboti. 
Průmysl 4.0 a propojená výroba jsou 
velkou šancí pro dodavatele technologií, 
kteří zaplnili mezeru na trhu, a pro jejich 
produkty potřebné pro celý propojený 
výrobní proces. Automatizace se ne-
omezuje jen na velké podniky, je lákavá 
i pro malé firmy. Na celém světě roste 
potřeba propojených a zřetězených ře-
šení. Velký nárůst robotické techniky lze 
očekávat především v segmentu CNC.

Dřevařská výroba a lesní 
technika

Výstavní oblasti „Výroba desek na bázi 
dřeva“ a „Energie ze dřeva“ v hale č. 26 
a „Pilařské technologie“ v hale č. 25 
obsadí přední zástupci branže na trhu, 
dlouholetí vystavovatelé i vystavovatelé, 
kteří zde vystavují poprvé.
„Lesní techniku“ veletrh představí v no-
vém pojetí na volném prostranství a v pa-
vilónech pod střechou „EXPO“. Změnu 
struktury ploch na volném prostranství 
rozhodujícím způsobem ovlivnily stě-
žejní součásti výrobního řetězce. Lesní 
technika bude umístěna v centru dění na 
předváděcí ploše, v tematických alejích, 
na akčních plochách a v rámci přehlídky 
„Dřevařský summit“.

Zpracování plastů a kompozitů

Vedle „Digitálně propojené výroby“ 

bude dalším důležitým tématem ve-
letrhu LIGNA 2017 „Zpracování plastů 
a kompozitů“ v hale 27, kde bude k vi-
dění mimo jiné i rozmanité využívání dře-
voobráběcích strojů nad rámec běžné 
dřevařské a nábytkářské výroby, dále 
workshopy pro truhláře, tesaře a mon-
tážní firmy a již zmíněný „Dřevařský 
summit“ v hale 26. Přehlídku „Dřevařský 
summit“ budou charakterizovat inovativ-
ní řešení pro těžbu dřeva a zpracovatel-
ské technologie, řešení pro propojení 
zpracovatelských kroků a účast meziná-
rodních delegací složených z význam-
ných osobností.

Aplikace pro rychlou orientaci

V orientaci na výstavišti a v plánování 
návštěv jednotlivých vystavovatelů po-
může návštěvníkům aplikace LIGNA 
App, kterou si mohou z webové strán-
ky www.ligna.de stáhnout do svých 
chytrých telefonů nebo tabletů. Pomocí 
aplikace LIGNA App a webové stránky 
www.ligna.de můžete předem plánovat 
svůj čas na Ligně. Najdete zde všechny 
podrobnosti o vystavovatelích a přehled 
událostí. Jednoduše označíte vystavo-
vatele, akce a/nebo jiné předměty va-
šeho zájmu, a ty budou uloženy jako 
součást vašeho itineráře. Pokud jste 
zaregistrováni, vše je uloženo na webu 
nebo pomocí aplikace synchronizová-
no, takže si v aplikaci můžete kdykoli 
prohlížet a upravovat své uložené po-
ložky. Seznam vystavovatelů a akcí je 
dostupný i v režimu offline. Pokud jste si 
uložili vystavovatele a/nebo události ve 
svém osobním seznamu, aplikace vás 
automaticky upozorní na nadcházející 
schůzku doplněnou časem a místem. 
Nová 3D mapa vám ukáže, kde se ak-
tuálně nacházíte, a to i uvnitř haly. Tímto 
způsobem snadno zjistíte, kolik času bu-
dete potřebovat na další schůzku.

Plánek hal s novým členěním podle odborných témat

Stroje a nástroje pro hromadnou
a kusovou výrobu
(haly 11–15, 27)

Technologie pro úpravu povrchů
(haly 16, 17)

Výroba desek na bázi dřeva
(hala 26)

Pilařské technologie
(hala 25)

Energie ze dřeva
(haly 25, 26, pavilony 32, 33, 35)
Tematická přehlídka: Dřevařský summit (Hala 26)

Strojní komponenty
a automatizační technika
(haly 15, 16)

Lesní technika
(volná plocha, pavilony 32, 33, 35)
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stalo sa

Výrobná divízia drevoobrábacích stro-
jov SCM Group v talianskom Rimini 
pritiahla spracovateľov dreva a výrob-
cov nábytku 26. – 28. 1. 2017 na do-
mácu výstavu Open House do Rimini. 
Výrobcov nábytku a spracovateľov ma-
sívnych dielcov na odbornú technickú 
prehliadku priviezli aj poradcovia z ob-
chodného zastúpenia ITALCOMMA 
Slovakia a Moravia.
V popredí prezentácie bola nová re-
volučná technológia AuthoR-evolution 
firmy Morbidelli, riešenia označené 
M100 a M200. Obrábacie centrá sú 
určené na výrobu z masívneho dreva, 
odborníci ich charakterizujú ako tech-
nológia „všetko v jednom“. Potrebuje 
menej obslužných pracovníkov, lebo 
stroj kompletne dokončí celý panel pri 
jedinom vložení.
Veľký záujem bol o kotúčovú pílu 
Gabbiani Galaxy 3T3 125 A. Nové 
technické riešenie je v hornej časti píly 
inštaláciou kefovej jednotky.
Skupinu výrobcov tvorí 15 výrobných 
značiek a ročne produkujú 17 tisíc 
strojov, ktoré majú parametre sériovej 

priemyselnej výroby aj individuálnych 
strojov. Zákazníci SCM Group z celej 
Európy mali počas Open House množ-
stvo otázok, ktoré už predtým písomne 
špecifikovali prostredníctvom svojich 
technických poradcov. 

Paralelne s touto prezentáciou prebie-
hal Deň otvorených dverí aj v show-
roome firmy Stefani. Predstavili nové 
modely olepovačiek hrán Solution MD 
a Solution XD.

Autor: Dr. Anton Mrník

Open House technológií SCM Group

Novorenezanční dvorana Umělecko-
průmyslového muzea Moravské galerie 
v Brně po čtyři dny, 2. – 5. března 2017, 
hostila současný italský design, výstavu 
a doprovodné akce pod názvem: Italian 
Design Act: Folk&Role. Akci uspořádalo 
Velvyslanectví Italské republiky v Praze 
ve spolupráci s brněnskými architekty 
KOGAA studio s.r.o., architektura a in-
teriérový design, a Moravskou galerií 
v Brně. Cílem bylo představit význam-
nou roli designéra v současném světě, 
vtá hnout návštěvníka do centra sou-
časného italského designu. A to nejen 
prostřednictvím výstavy a přednáškami, 
ale také workshopy, na nichž si studenti, 
designéři i běžní návštěvníci mohli pod 
vedením inovativních italských tvůrců 
ze šesti designových studií vyzkoušet 
designérské postupy navrhování nábyt-
ku, módy, ilustrace, interaktivní design 
a sociální média. 
Na tiskové konferenci 2. 3. 2017 akci 
uvedla kurátorka Alexandra Georges cu 
M. A. Účastníci konference J. E. Aldo 
Amati, italský velvyslanec v Praze, ab-
solvent univerzit v Bologni a Miláně, 

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jiho-
moravského kraje, Ing. Petr Vokřál, 
primátor města Brna, Mgr. Jan Press, 
ředitel Moravské galerie v Brně, Ing. 
Jaroslav Kacer, náměstek primátora, 
představili společnou vizi Brna, města 
designu. Je připravováno přejmeno-
vání Moravské galerie, Uměleckoprů-
myslového muzea na Muzeum designu 

a v Brně obnova chybějícího Design 
centra ČR, bez náhrady zrušeného 
před deseti lety tehdejším ministrem 
průmyslu. Realizace vize je připravová-
na na rok 2018, ke stému výročí vzniku 
Československa a 90. výročí otevření 
brněnského Výstaviště.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Čtyři dny italského designu v Brně

Po podpise objednávky vyjadrili zákazníci svoju spokojnosť zvonením na histo-
rickom lodnom zvončeku. Foto: archív autora

V pátek 3. 3. se konal workshop „Interiérový a produktový design“, který v anglič-
tině vedla dvojice designérů, jejichž příjmení Ciszak a Dalmas je značkou studia 
se sídlem v Madridu s pobočkami v Itálii a Hong Kongu. Pánové uměli zájemce 
o design, nábytkovou tvorbu, dokonale zaujmout. Foto: archiv autorky
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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.

Titul Interiér roku 2016 získal Loft s terasou Na Hřebenkách
Uverejnené: streda, 29. marec 2017
Odborná porota pod vedením prof. akad. arch. Jiřího Pelcla dr.h.c. vybrala ze 127 přihlášených 
interiérů českých a slovenských architektů a interiérových designérů vítěze jednotlivých kategorií 
soutěže Interiér roku 2016.

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

Masívne dielce nábytku už netreba klasicky skrutkovať
Uverejnené: streda, 29. marec 2017
Nové skladanie nábytku vymyslela IKEA. Víziu predstavili v roku 2014, novú technológiu začali 
testovať pri výrobe stolov v Poľsku. Zdá sa, že technológia bude úspešná – „klikací“ systém zrýchli 
výrobu, pri skladaní nábytku ušetrí až 80 % času.

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

Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců
Uverejnené: utorok, 28. marec 2017
Od pondělí 20. 3. 2017 mohou zaměstnavatelé na Úřadech práce (ÚP) opět žádat o příspěvek 
v rámci II. výzvy v projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II). Příspěvek 
ve výši až 6 milionů Kč ročně mohou získat zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou investovat do 
odborného rozvoje svých pracovníků.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Zlatý Leonardo pre expozíciu Domesi
Uverejnené: pondelok, 27. marec 2017
Súťaž o zisk ceny „Zlatý Leonardo“ na veľtrhu Coneco 2017 v Bratislave (22. – 25. 3. 2017) určila 
5 expozícií. Expozíciu s prevahou dreva mal najkrajšiu iba vystavovateľ DOMESI Slovensko, s.r.o. 
ako kreatívne riešenie prezentácie projektu a produktov.

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

Výroba nábytku v ČR loni díky exportu opět vzrostla o více než miliardu korun
Uverejnené: piatok, 24. marec 2017
Český nábytkářský průmysl zaznamenal v roce 2016 další růst svého výkonu, což je již pošesté 
v řadě. Je to potvrzení prognózy Asociace českých nábytkářů ze září loňského roku. Produkce ná-
bytku v ČR se zvedla ze 43,55 mld. Kč v roce 2015 na 44,64 mld. Kč v loňském roce, což je nárůst 
o 1,09 mld. Kč. Export dosáhl hodnoty 27,02 mld. Kč, tedy o 2,39 mld. Kč více jak v roce 2015.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku 2017 má 14 vítězů
Uverejnené: piatok, 24. marec 2017
Ve čtvrtek 23. března 2017 byly zveřejněny výsledky soutěžní ankety Dřevěná stavba roku 2017, 
pořádané Nadací dřevo pro život pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministryně 
pro místní rozvoj Karly Šlechtové, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního 
prostředí ČR a předsedy Svazu měst a obcí.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Drevostavba roka 2016: výsledky podľa hodnotenia odborníkov
Uverejnené: štvrtok, 23. marec 2017
V dňoch 13. až 17. 3. 2017 sa uskutočnilo súťažné konanie odbornej komisie na výber „Drevostavby 
roka 2016“. Súťaž organizuje Zväz spracovateľov dreva SR, aby aj touto formou podporil vyššiu 
finalizáciu dreva ako domácej strategickej obnoviteľnej suroviny 21. storočia v stavebníctve. Zároveň 
je to vhodná prezentácia práce a realizácií popredných výrobcov drevostavieb, členov ZSD SR.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis
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Pálíme málo dříví?

Píší nám z Bruselu, že pálíme málo dříví a musíme se polepšit. 
Otázka, kolik dříví pálíme, se zdá být zbytečná, když Zelené zprávy 
obsahují dodávky palivového dříví. To ale není jediné energeticky 
využívané dříví. Jsou to i těžební zbytky, manipulační odřezky, pi-
liny, krajiny, celulózařské výluhy, použitý papír a výrobky ze dřeva. 
Podle OECD1 se v roce 2007 spálilo ve světě 40 % z vytěženého 
dříví (v rozvojových zemích přes 80 %) a v roce 2012 bylo podle 
Verband Deutsche Papierfabrikanten na světě spáleno 53 % vytěže-
ného dříví. Jak velký podíl z vytěženého dříví skončí v ohni u nás? 

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

Tabulky a grafy: autor

Z vytěženého dříví přechází do výrobku 
jen část a kolik m3 dříví se spotřebuje 
na 1m3/tunu produktu udává meziná-
rodní koeficient RWE (roundwood equi-
valent). Ten je průměrem států EHK, ve 
kterých se pro stanovení objemu dříví 
používá 13 odlišných standardů (odvo-
zených z Huberova a Smalianova vzor-
ce) a 19 skupin převodních čísel a je 
ovlivněn dřevinami, tloušťkami výřezů 
a technologiemi zpracování. Z RWE 

nelze odvozovat, že vše, co nepřešlo do 
výsledného produktu je odpad, protože 
část vstupního materiálu je sekundární 
surovinou pro jiný výrobek. Pro stanove-
ní podílu skutečných odpadů (využitel-
ných energeticky) je proto použita vlast-
ní metodika, postihující skutečnost, že 
v průběhu výroby a dodávek dříví existují 
i neevidované zdroje energeticky využi-
telné organické hmoty, těžební zbytky, 
kůra, odpady v různých fázích zpraco-
vání a likvidované výrobky.

Neevidované těžby

Celosvětově se neevidované těžby od-
hadují na 20 % vykázaných těžeb, což 
se v Evropě vysvětluje nepřiznáním pali-
vového dříví ze soukromých lesů. Článek 
tento zdroj neřeší. 

Těžební odpad

Pro kvantifikaci těžebních zbytků se užívá 
schéma, ve kterém činí vykázaná těžba 
s kůrou 60–65 % vyprodukované den-
dromasy a zbytek je těžební odpad. Na 
1m3 dodávek dříví je tak třeba 1,32 m3 
stromové hmoty. Protože u nás není 
dobývání pařezů běžné, jsou využitelné 

jen vrškové části stromů a větve, což 
je 20–25 % z vykázané těžby. Podle 
Zelených zpráv množství štěpek z toho-
to zdroje každoročně vzrůstá a v roce 
2015 dosáhlo 2 mil. m3, což bylo 12,4 % 
z vytěženého a evidovaného dříví. 

Kůra

V ČR je evidováno a prodáváno dříví 
bez kůry, přestože je obvykle dodává-
no v kůře (její objem není evidován). 
Ve Finsku a Irsku se eviduje i prodává 
dříví s kůrou, ve Spojeném království se 
s kůrou eviduje a prodává dříví listnaté. 
U nás se používá nepřesný vztah, že kůry 
je 10 % z objemu dodaného dříví. Kůra 
po odkornění jehličnaté kulatiny a vlák-

Jehličnaté řezivo 1,60

Listnaté řezivo 1,50

Dřevotřískové desky 1,50

Dřevovláknité desky 2,60

Překližky 2,30

Dýhy 1,70

Mechanická celulóza (vláknina) 2,60

Chemická celulóza (vláknina) 5,30

Polochemická celulóza (vláknina) 2,90

Novinový papír 3,20

Ostatní papír a lepenky 4,00

Papír k recyklaci 3,40

Pelety 1,52

Brikety 1,96

Dřevěné uhlí 5,96

Biolíh ze dřeva 7,71

Koeficient RWE (roundwood equivalent) 
pro výrobky dřeva, včetně zušlechtěných 
paliv na bázi dřeva. Zdroj: Geneva timber 
and forest discussion paper 49 (2010)

1 OECD – Organisation for Economic Co-operation 
and Development (Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj) je mezivládní organizace 34 
států, vzniklá roku 1961 transformací Organizace 
pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), 
zřízené v roce 1948 k administraci Marschallova 
plánu.

Podíly z vyprodukované dendromasy. 
Zdroj: Johansson, Wernius, 1974
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niny se z 65 % pálí, zbytek se používá 
jako mulčovací kůra a součást substrátů.

Palivové dříví

Palivové dříví je evidováno a prodáváno 
bez kůry, přestože je páleno s kůrou, 
což znamená, že se spálí o objem kůry 
více hmoty než je vykázáno. 

Výroba řeziva 

V ČR je výtěž jehličnatého řeziva 60 %, 
30 % štěpek a krajin a 10 % pilin, u list-
natého dříví je výtěž 66 % řeziva, 17 % 
štěpek (krajiny při obvyklém pořezu na 
ostro nevznikají), 9 % pilin a 8 % ztrát. 
Mimo řeziva není další využití produktů 
evidováno. Zjednodušeně se uvažuje, 
že se všechny piliny zpracují na pelety 
a brikety či spálí. Bílé štěpky vznikající při 
agregátním pořezu odkorněné jehlična-
té kulatiny jsou dodávány do celulózek 
a pálí se jich jen do 5 % (nestandard). 
Štěpky z listnatého dříví jsou využívány 
energeticky z 60 %.

Výroba buničiny a papíru

Při výrobě celulózy (buničiny, viskózy) 
a papíru a lepenek je nemožné určit 
všeobecně platný RWE. Zjednodušeně 
lze říci, že z nakoupeného dříví a bílých 
štěpek přejde polovina do papírenské 
vlákniny či viskózové buničiny a druhá 
polovina do energeticky využitých vý-
luhů. Ze 128 kg sběrového papíru se 
vyrobí 100 kg recyklovaného papíru 
a 28 kg nevyužitelné papíroviny, barviv 
a plnidel je využito energeticky. 

Výrobky ze dřeva 
po skončení jejich životnosti

V ČR zjišťovala charakteristiku komunál-
ních odpadů Univerzita Karlova v Praze 
(Odpadové fórum 2011), která dospěla 
k poznatkům: 

 v aglomeracích je podíl spalitelných 
odpadů v komunálním odpadu vyšší 
než v malých obcích (v menších síd-
lech se výrobky ze dřeva pálí v do-
mácnostech)

 papíru je v komunálním odpadu 7,8-
25,7 % 

 dřevěných výrobků po skončení ži-
votnosti je v komunálním odpadu 
7,3–9,8 % 

Poměr spáleného a na skládkách ulo-
ženého odpadu nezávisí na skutečném 
podílu spalitelných a nespalitelných od-
padů, ale na kapacitách a spádových 

oblastech spaloven. Pro kalkulaci po-
dílu energeticky využitelného objemu 
dříví a papíru byla použita horní mez, 
protože se v malých obcích pálí část 
odpadů v domácnostech. Kalkulace je 
z roku 2014, ve kterém bylo vykázáno 
5 323 950 tun komunálních odpadů 
(505,85 kg na osobu) z nichž bylo 
energeticky využito 11,78 %. Na spálený 
papír nebyl použit přepočet přes RWE, 
protože odpady z výroby papíru byly už 
v životním cyklu započítány. Podle měrné 
hmotnosti papíru byl použit přepočet 1 t 
papíru = 2 m3 dříví. Ve studii UK Praha 
není zahrnut odpad procházející sběr-
nými dvory (odpady z údržby zeleně, 
dřevěné přepravky, nábytek a dřevěné 
součásti staveb po jejich demolici), kte-
rý je po vytřídění zčásti použit jako se-
kundární surovina (po seštěpkování do 
dřevotřískových desek) a zbytek využit 

ve spalovnách, ani dříví pálené v cemen-
tárnách v režimu nebezpečných odpadů 
(impregnované pražce a sloupy). 

Výsledky a důsledky

Údaje jsou zaokrouhlené, jsou to „prů-
měry z průměrů“ a odhady, proto je vý-
sledek orientační. Podíl energeticky vy-
užitých odpadů byl vykalkulován zvlášť 
pro jehličnaté a listnaté dříví, protože 
se struktura jejich dodávek liší. Spálený 
papír byl rozdělen v poměru jehličnaté 
a listnaté vlákniny (89,5:10,5). Spálené 
výrobky ze dřeva byly rozděleny po-
měrem dodávek jehličnaté a listnaté ku-
latiny (94,1:5,9). Spálených dřevěných 
výrobků po skončení jejich životnosti je 
více, ale nejsou zachyceny evidencí. 
Část dříví byla exportována a stala se 
energetickým zdrojem mimo ČR. V roce 

Komunální odpad celkem 5 323 950 tun

Z komunálního odpadu papír 414 735 – 1 368 255 tun  

Z komunálního odpadu výrobky ze dřeva 388 648 – 521 747 tun

Podíl energeticky využitého komunálního odpadu 11,78 %

Spáleného papíru (11,78 % z průměru)
což odpovídá m3 dříví 

891 495 tun x 11,78 % ≈ 105 tis. tun
105 000 tun ≈ 210 000 m3

Spáleného použitého dříví (11,78 % z  průměru)
což odpovídá m3 dříví při 750 kg/m3 při 40 % r.v.

455 198 tun x 11,78 % ≈ 54 tis. tun
54 000 tun x 0,750 = 40 500 m3

Jehličnaté dříví

Evidované dodávky
v relativním vyjádření

Užitkové
dříví

Potenciál
dendromasy

Energeticky
využitá dendromasa

Energeticky
využité dříví

Celkem 100,0 % 89,5 % Celkem 132,0 % Celkem 58, 97 % 60,15 %

Kulatina 58,9 % 58,9 % Kulatina 58,9 %

kůra 3,83 % 3,83 %

štěpky 0,9 % 0,9 %

výluhy ze 
štěpek

8,4 % 8,0 %

piliny 5,9 % 5,9 %

Vláknina 30,6 % 30,6 % Vláknina 30,6 %
kůra 2,0 % 2,0 %

odřezky 
a výluhy

15,3 % 15,3 %

Palivo 10,5 % - Palivo 10,5 %
kůra 1,1 % 1,1 %

palivo 10,5 % 10,5 %

Nevyužitá dendromasa 
kůra
(pařez + kořeny, vršek + větve)

Zelená 
štěpka
(těžební 
odpad)

11,04 % 11,04 %10,0 %

22,0 %

Spálené dřevěné výrobky po skončení životnosti, obsažené v komunálním odpadu 0,26 %

Spálený papír, obsažený v komunálním odpadu 1,31 %

Spálené zbytky z recyklovaného papíru (z 900 tis. tun sběrového papíru) 0,01 %

Struktura energeticky využitého jehličnatého dříví ve vztahu k dodávkám dříví (ČR 
2015)

Komunální odpady v ČR (2014)
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2016 se v ČR sebralo 1,004 mil. tun 
papíru pro recyklaci (sběrového papíru), 
z nichž vyvezlo 822 208 tun (82 %!). 
V dodávkách jehličnatého dříví (2015) 
je deklarováno 10,5 % a v dodávkách 
listnatého dříví 46,2 % paliva. Naše sor-
timentační tabulky udávají přirozený vý-
skyt jehličnatého paliva do 6 % a listna-
tého do 12 %, z čehož je zjevné, že se 
jedná o účelové zařazení do obchodní 
skupiny a nikoliv o jakost dříví, neboť 
podle ČSN i Doporučených pravidel je 

palivové dříví definováno jako „ …dříví 
nejnižší technologické jakosti (šesté tří-
dy jakosti), které nelze zatřídit do žádné 
z předchozích jakostních tříd, protože 
nevyhovuje průmyslovému zpracování 
a je využitelné jen k energetickým úče-
lům.“ Prudký nárůst podílu „palivového 
dříví“ nastal u jehličnatého dříví po roce 
2006 (do té doby byl cca 5 %) a u list-
natého po roce 1998 (do té doby byl 
cca 12 %), tedy až v letech podpory 
jeho energetického využívání.

Nekritická podpora energetického vy-
užívání dříví znemožnila vytvoření tržní 
ceny „palivového dříví“, protože ji zne-
tvořovaly dotace. Na trhu se setkává 
dotované a nedotované dříví, čímž trpí 
producenti výrobků s přidanou hodno-
tou. Záměrná deformace cen má hlubší 
následky, než se na první pohled jeví. 
„Palivové dříví“ je jediným sortimentem, 
jehož cena roste, a tak nastala situace, 
kdy jehličnaté palivo dosahuje 50 % 
ceny jehličnaté kulatiny III.A/B, a list-
naté palivo 75 % ceny listnaté kulatiny 
III.A/B. Cenové rozpětí mezi sortimen-
tem technologicky nezajímavým a nej-
žádanějším se snížilo natolik, že vznikl 
pocit existence univerzálního dříví a zby-
tečnosti druhování. Důsledkem je vývoz 
4,5 mil. m3 netříděné jehličnaté kulatiny 
a vlákniny ročně, z nichž se po vytřídění 
dováží zpět 40–60 %. Netříděné listnaté 
kulatiny a vlákniny se vyváží 300–450 
tis. m3 ročně a zpět se po vytřídění do-
váží více, než se vyveze (120–180 % vy-
vezeného množství). Evropský průmysl 
papíru a celulózy, fungující na extrémně 
konkurenčním trhu, byl ovlivněn růstem 
cen vlákninového dříví tak, že to vedlo 
k zakonzervování a uzavření mnoha vý-
robních kapacit a dovozu eukalyptové 
bělené buničiny z jižní Ameriky. Výrobci 
plošných materiálů dávají z cenových 
důvodů do vnitřní vrstvy pěnové mate-
riály.
Celkový, určitě podhodnocený podíl 
energeticky využitého dříví, vztažený 
k evidovaným dodávkám je u jehlična-
tého dříví 60,15 % a u listnatého dříví 
77,33 %. Těmito parametry se řadíme 
k rozvojovým zemím (v zemích s nedo-
statkem dříví a rozvinutými technologie-
mi jeho zpracování, jako je Japonsko 
a Izrael, se jako palivo využívá méně než 
1 % vytěženého dříví) a energetice pře-
lomu 18. a 19. století. Přesto je pro EU 
současný rozsah pálení užitkového dříví 
nedostatečný! 

Závěr 

Na počátku byl záměr zvýšení energe-
tického využívání dříví rozumný. Cílem 
bylo využití vyprodukované stromové 
hmoty spalováním těžebního odpadu, 
vyšší využití odpadů v průběhu zpraco-
vání dříví (do kterých už byla vložena lid-
ská práce a energie) a podpora lokální 
energetické soběstačnosti. Záměr se 
zcela vytratil, ale zůstal cíl. Proti využi-
tí těžebních odpadů se postavili zelení 
a ve využití odpadů dříví probíhá obvyklý 
a společensky žádoucí proces, kdy se 
z odpadů stává sekundární surovina 

Listnaté dříví

Evidované dodávky
v relativním vyjádření

Užitkové
dříví

Potenciál
dendromasy

Energeticky
využitá dendromasa

Energeticky
využité dříví

Celkem 100,0 % 53,8 % Celkem 132,0 % Celkem 76,62 % 77,33 %

Kulatina 27,9 % 27,9 % Kulatina 27,9 %

kůra 2,79 % 2,79 %

štěpky, 
odřezky

3,08 % 3,08 %

piliny 2,51 % 2,51 %

Vláknina 25,9 % 25,9 % Vláknina 25,9 %

kůra 2,59 % 2,59 %

výluhy 12,95 % 12,95 %

odřezky 0,52 % 0,52 %

Palivo 46,2 % - Palivo 46,2 %
kůra 4,62 % 4,62 %

palivo 46,2 % 46,2 %

Nevyužitá dendromasy
kůra
(pařez + kořeny, vršek + větve)

zelená 
štěpka
(těžební 
odpad)

1,36 % 1,36 %10,0 %

22,0 %

Spálené dřevěné výrobky po skončení životnosti, obsažené v komunálním odpadu 0,01 %

Spálený papír, obsažený v komunálním odpadu 0,70 %

Spálené zbytky z recyklovaného papíru (z 900 tis. tun sběrového papíru) 0,00 %

Struktura energeticky využitého listnatého dříví ve vztahu k dodávkám dříví (ČR 
2015)

Struktura energeticky využitého jehličnatého dříví ve vztahu k dodávkám dříví (ČR 
2015)
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dřevařský servis, stalo se
(kůra součástí substrátů, piliny vsázkou 
do plošných materiálů, boční řezivo jako 
bílé a hnědé štěpky). Aby bylo dosaženo 
deklarovaného politického cíle, byl pů-
vodně předpokládaný objem pálených 
odpadů nahrazen užitkovým dřívím. Tím 
byl záměr postaven na hlavu a proti zá-
měru pálit technologicky nevyužitelné 
odpady a produkty ze dřeva po skočení 
jejich životního cyklu bylo nastoleno pá-
lení užitkového dříví, které je tím vylou-
čeno ze zpracování na výrobky s vyšší 
přidanou hodnotou, které by mohly být 
spáleny až po jejich využití. V konečných 
důsledcích se uvolnilo místo materiálům, 
jejichž produkce je energeticky nároč-
nější a recyklace obtížnější. Do záměru 
lokální energetiky vstoupil navíc problém 
optimalizace spalovacího procesu v ma-
lých topeništích. 
Protože byrokratický moloch Evropské 
unie nereagoval na změny podmínek, 
tragicky zasáhl do průmyslu zpracování 
dřeva a lokální energetickou soběstač-
nost obětoval dovozu pelet ze severní 
Ameriky. Z rozumného záměru zůstalo 
nesmyslné torzo a odvozené direktivy 
EU a Plán pro biomasu v ČR na obdo-
bí 2012–2020 vedou k tomu, že se 
resort místo řešení skutečných problé-
mů věnuje vykazování „kam která tříska 
šla“, a podpora energetického vyu-
žívání dříví pokračuje, přestože dávno 

překročila mez normálnosti. Zdá se, že 
Británii zachránil od EU Bůh (God save 
Britain), který ji vnukl brexit, ale nám už 

Hospodin nepomůže, protože „Zachovej 
nám Hospodine císaře a naší zem“ ne-
zpíváme. 

Podíl z evidovaného dodaného dříví v %

Jehličnaté dříví Listnaté dříví

Užitkové dříví 89,50 53,80

Palivové dříví 10,50 46,20

Energeticky využitá stromová hmota 58,97 76,62

Energeticky využité dříví 60,15 77,33

Struktura energeticky využitého listnatého dříví ve vztahu k dodávkám dříví (ČR 
2015)

Podíly dříví vztažené k evidované těžbě dříví, resp. dodávkám

Ve dnech 28. 2. – 2. 3. 2017 proběhlo 
na půdě Akademie řemesel Praha – SŠ 
technické v Praze 4 na Zeleném pruhu 
české kolo 15. ročníku celostátní sou-
těže Tesař 2017, vyhlášené Cechem 
klempířů, pokrývačů a tesařů České 
republiky (CKPT).
V českém kole soutěže, zaměřené 
na prezentaci odborných dovedností 
žáků 3. ročníku učebního oboru 36-
64-H/01 – Tesař, se utkalo celkem 9 
soutěžních týmů z Prahy 4, Prahy 9, 
Jaroměře, Plzně, Jihlavy, Náchoda, 
Hradce Králové, Pardubic – Rybitví 
a Trutnova. Prvním úkolem dvojčlen-
ných družstev bylo v teoretické části 
správně zodpovědět 60 otázek z ob-
lasti technologie, materiálů, stavebních 
konstrukcí, odborného kreslení a bez-
pečnosti práce, kde každé družstvo 
mohlo získat až 30 bodů.
Po absolvování teoretické části násle-
dovala náročná desetihodinová praktic-
ká část, kde úkolem soutěžících bylo 
zhotovit tesařsky vázanou konstrukci 

udírny (o půdorysu 500x500 mm 
a výšce 1250 – 1500 mm dle vyloso-
vání) se sedlovou stříškou pod úhlem 
krokví 45°. V konstrukci, zhotovované 
pouze pomocí ručního nářadí, museli 
žáci použít několik tesařských spojů – 
čep a dlab, přeplátování, přeplátování 
na pokos a osedlání. Jejich výkony 
posuzovala trojčlenná porota delego-
vaná CKPT ve složení Ing. Karel Stýblo 
(FORTNA stav s.r.o. Praha – předseda 
poroty a člen řemeslné rady cechu), 
Bruno Baručák (FORTNA stav s.r.o.) 
a tesař Jan Valoušek. Hlavními hod-
noticími kritérii byly – vynesení profilu, 
opracování spojů, dodržování BOZP, 
celková kvalita provedení (vzhled vý-
robku), dodržení časového limitu a zej-
ména pak dodržení rozměrů daných 
výkresem. V souvislosti s tímto posled-
ním kritériem se letos potvrdilo staré 
lidové rčení, že „i mistr tesař se někdy 
může utnout“. A to v případě dvanácti-
násobných vítězů soutěže Tesař žáků 
SŠ řemeslné Jaroměř, které chybné 

posunutí středové příčky o 25 mm ten-
tokrát posunulo mimo postupová místa.
Letos se jako první s celkovým poč-
tem 133 bodů umístili Jaroslav Švec 
a Michal Hromádko ze SPŠ stavební 
Pardubice – Rybitví. Druhé místo za 
116 získaných bodů obsadili Daniel 
Hanák a Petr Kaiser ze SOŠ stavební 
a zahradnické z Prahy 9 a třetí místo za 
115,5 bodů vybojovali Michal Hetsko 
a Vít Šmejkal z pořádající Akademie ře-
mesel Praha – SŠ technické z Prahy 4.
Tato trojice družstev postupuje do celo-
státního finále soutěže, které proběhne 
26. – 27. dubna 2017 v rámci jarního 
stavebního veletrhu IBF v Brně. Zde se 
utkají s vítěznými týmy postupového 
kola pro oblast Morava, kde si účast 
vybojovala družstva ze SPŠ stavební 
Valašské Meziříčí, České zemědělské 
akademie v Humpolci, SŠ a z pořá-
dající SŠ stavební a dřevozpracující 
Ostrava – Zábřeh.

Autor: Ing. František Novák

Soutěž Tesař 2017 zná celé startovní pole pro brněnské finále
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NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodám borovicové fošny tloušťka 7 cm a 8 cm, celkem 
1 m3. Nachází se v Mníšku pod Brdy. Vše přirozeně vyschlé. 
Nabídněte cenu.
Kontakt: Eva Svobodová, mobil: +420 602 222 598, e-mail: 
amacor@email.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 celo-
obvodové kování, těsnění a sklo. Výroba polotovarů vchodo-
vých 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

 Prodám olepovačku OTT, Pacifik VF 12 = kompletní 
opracování všech hran dílce. Stroj je stále v provozu! Rok 
výroby 2002. DIA předfrézy, rádiusové frézy, rádiusové cid-
liny, obrábění rohů – „rondely“, plošné cidliny. Stroj možno 
vidět v provozu v Třebotovicích u Českých Budějovic. Cena 
dohodou.
Kontakt: mobil: +420 725 113 522, e-mail: volf.tpv@seznam.
cz

 Prodám katr RZ56, rok výroby 1994 – uskladněný, mož-
nost montáže, včetně vozíku katrové pily, málo používané, 
magnetické vložky mezi pily, závěsy spodní – horní, vše i jed-
notlivě – ukončení provozu. 
Kontakt: mobil: +420 603 858 993, e-mail: manakarel@
seznam.cz

 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 boční vysokozdvižný vozík Fantuzzi SF 40 U. 
Ideální stroj pro manipulaci s dlouhými břemeny, jako jsou 
dřevěné balení, trubky, ocelový plech nebo podobné před-
měty v podélném směru. Zvednutá zátěž je přepravována na 
platformě, proto je třeba až o 40 % nižší manévrovací pros-
tor, který může být použit jako část skladování. Převodovka: 
hydro statická převodovka má kapcitu až 10 tun. Točivý mo-
ment je nastaven pro vyšší kapacitu. Nominální zátěž 4000 
kg. Výr. motoru Mercedes. Výkon motoru 50 kW. Převodovka 
HY. Zdvihová výška 4250 mm. Pohotovostní hmotnost 6600 
kg. Rok výroby 2004. Stav výborný – plně funkční! Cena 
dohodou!
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 
391 65 Bechyně, tel.: +420 777 610 528, e-mail: stastny@
dsz-stastny.cz

 Prodám boční vysokozdvižný vozík Linde S 50. Nosnost 
5000 kg. Těžiště 600 mm. Pohonná jednotka Diesel – motor 
Perkins. Pneumatiky P/P. Standardní výška zdvihu 3550 mm. 
Standardní volný zdvih 1100 mm. Délka 4150 mm. Šířka 
1975. Min. poloměr otáčení 4020 mm. Cestování s / bez 
břemene 30/30 km/h. Zvedání s / bez břemene 0.4/0,43 
m/s. Spouštění s / bez břemene 0,42/0,36 m/s. Hodin 
v provozu 10 352. Technický stav velmi dobrý – bez jakých-
koliv nutných oprav. Rok výroby 1996. 
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 
391 65 Bechyně, tel.: +420 777 610 528, e-mail: stastny@
dsz-stastny.cz

 Prodám hoblovačku s protahem, tovární výroby, málo po-
užívanou, typ Rojek, MSP-310. 
Kontakt: Hudec Lubomír, e-mail: lubomir.hudec@volny.cz, 
mobil: +420 777 566 176

 Prodám málo používanou truhlářskou hoblici. Cena do-
hodou. 
Kontakt: Hudec Lubomír, e-mail: lubomir.hudec@volny.cz, 
mobil: +420 777 566 176

 Prodám málo používané odsávaní mobilní i do truhlářské 
dílny, typ Rojek. 
Kontakt: Hudec Lubomír, e-mail: lubomir.hudec@volny.cz, 
mobil: +420 777 566 176

 Prodám hospodářskou pilu – cirkulárku, tovární výroby, 
typ HOP, s kolébkou, motor 4 kW, málo používaná. Cena 
dohodou.
Kontakt: Hudec Lubomír, e-mail: lubomir.hudec@volny.cz, 
mobil: +420 777 566 176

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Nabízím k pronájmu zařízenou truhlářskou dílnu o ploše 
400 m2, vzdálenou 5 km od Zlína.
Kontakt: mobil: 604207092, e-mail: chalupa.l@volny.cz

 Společnost twd CZ, s.r.o. v Přerově hledá pracovníka na 
pozici skladník/prodavač. Náplň práce: příjem, skladování, 
výdej určeného sortimentu. Podpora prodeje. Požadujeme: 
ukončené SŠ vzdělání, práce s PC, ŘP skup. B, práce s VZV 
výhodou, spolehlivost, komunikativnost, flexibilitu a chuť učit 
se novým věcem. Nabízíme: zázemí stabilní mezinárodní fir-
my, práci na HPP, fixní plat + odměny, volné víkendy, školení, 
profesní růst. Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní 
pohovor. Své životopisy zasílejte e-mailem na adresu zde-
nek@twd.sk.
Kontakt: Zdeněk Fryštacký, tel.: +420 737 272 923, e-mail: 
zdenek@twd.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 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

POPTÁVKA

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Hľadáme dodávateľa dubových prírezov. Bližšia špecifi-
kácia telefonicky alebo e-mailom.
Kontakt: mobil: +421 918 604 256, e-mail: kira-drevpol@
centrum.sk

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Kúpime drevoobrábací stroj na výrobu plochých alebo 
tvarovaných líšt z Českej alebo Slovenskej republiky.
Kontakt: mobil: +421 918 604 256, e-mail: kira-drevpol@
centrum.sk

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.
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VOŠ a SPŠ Volyně pořádá ve dnech 
12. – 13. dubna 2017 v pořadí již 
21. ročník mezinárodního odborného 
semináře DŘEVOSTAVBY – stavební 
systém budoucnosti. Akci s podtituly 
„Dřevo, surovina moderního člověka 
– ekologie, úspory energií, suchá vý-
stavba“, určenou projekčním, investor-
ským a realizačním firmám zabývajícím 
se problematikou dřevostaveb, budou 
po oba dva dny provázet pro účastníky 
semináře bezplatné workshopy, pořá-
dané ve spolupráci s Centrem součas-
ného umění DOX a UCEEB.
Pro účastníky letošního ročníku Dřevo-
staveb je připraveno celkem 38 před-
nášek s tematickými okruhy:

 Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
 Materiály a polotovary používané 
pro dřevostavby

 Vícepodlažní dřevostavby
 Rekonstrukce dřevěných staveb
 Úspory energií, vytápění, ekologic-
ké aspekty

 Požární ochrana při realizaci dřevo-
staveb

S jednotlivými přednáškami vystoupí 
přední odborníci z výrobní a projekční 
sféry z Belgie, Kanady, Finska, Němec-
ka, Velké Británie, Rakouska, Švýcar-
ska, Slovenska a České republiky.
První den semináře ve středu 12. 4. 
v 16:30 hodin budou mít všichni účast-
níci možnost zavítat do kongresového 

centra v suterénu školy na souběžně 
pořádaný workshop s tvůrci více jak 
42 m dlouhé ocelovo-dřevěné kon-
strukce „Gulliver“ (Leoš Válka, Prof. 
Ing. arch. Martin Rajniš, Ing. Zbyněk 
Šrůtek), která v loňském roce rozšířila 
prostory Centra současného umění 
DOX v Praze –Holešovicích. Druhý den 
semináře ve čtvrtek 13. 4. od 10:00 
hodin bude na témže místě pro účast-
níky připraven workshop „Tepelně-
vlhkostní problémy obvodových kon-
strukcí s dřevěnými prvky“, pořádaný 
ve spolupráci s Univerzitním centrem 
energeticky efektivních budov ČVUT 
v Praze (UCEEB). Bude zaměřen na 
tepelně-vlhkostní charakteristiky dřeva 
a výrobků ze dřeva, na problematiku vy-

sychání zabudované/havarijní vlhkosti 
a tepelně-vlhkostní chování obvodo-
vých stěn moderních dřevostaveb.
Během semináře bude pro zájemce již 
potřetí v řadě otevřeno také „Vzdělávací 
středisko (nadregionálního významu) 
pro zpracovatelský průmysl“ s CNC 
technologií na výrobu dřevěných kon-
strukcí, krovů i celých dřevostaveb, kde 
škola připraví několik ukázek použití 
CNC technologie v praxi.
Bližší informace o programu semináře 
je možné získat na www.sps.volyne.
cz/web/seminar-drevostavby-2017 
nebo na tel. číslech 383 457 025, 383 
372 257 či prostřednictvím e-mailu: 
skola@volyne.cz.

Autor: Ing. František Novák

21. volyňské Dřevostavby doprovodí také dva workshopy

Lesy ČR, s. p. se rozhodly ještě více 
podpořit studenty pracující se dřevem, 
a proto si z přihlášených návrhů do sou-
těže Stavby s vůní dřeva vyberou ná-
vrh pro nový mobiliář do českých lesů! 
Přihlas do 30. června 2017 návrh 
dřevěné lavičky nebo altánu a třeba už 
při příští procházce lesem budeš moct 
hrdě prohlásit: „Tak tahle lavička je můj 
nápad.”
Podmínky jsou následující: Návrh mo-
biliáře musí splňovat podmínky soutěže 
Stavby s vůní dřeva a použitý materiál 
musí být domácí dřevo (soupis použité-
ho materiálu musí být součástí návrhu). 
Návrh (lavičky, lavice se stolem, altán; 
nebo všechno dohromady) by měl být 
jednoduchý, na montáž nenáročný, 
pokud možno trvanlivý (vandalům odol-
ný) a přihlášený do kategorie Návrhy 

dřevěných konstrukcí. Přihlásit mů-
žete buď samostatný prvek mobiliáře 
(viz níže), nebo jejich kombinaci.
Cílem Lesů ČR, s. p. je vybrat z přihlá-
šených děl do soutěže Stavby s vůní 
dřeva nové vzory mobiliáře pro jeho 
reálnou montáž na celém území spra-
vovaném Lesy ČR, s. p. Vítězné návrhy 
bude vybírat odborná komise (Nadace 
dřevo pro život + Lesy ČR, s. p.).
Stavby lesního mobiliáře, které Lesy 
ČR, s. p. poptávají:
1. Odpočinkový altánek – typizovaná 

dřevěná stavba pro umístění v nížinách.
2. Lavička – je základním prvkem ty-

pové řady určené k zlepšování rekre-
ačního charakteru prostředí v le-
sích, které jsou ve správě Lesů ČR. 
Konstrukce lavičky je symbiózou tra-
diční konstrukce lesních lavic s per-

fektně opracovanou horní sedací 
částí. Je svým charakterem vhodná 
do příměstských lesů a nižších poloh.

3. Lavice se stolem – tvoří dohromady 
vyšší stupeň odpočinkového místa 
a vytváří tak kultivovanou formu rela-
xace. Celý komplet je pevně spojen 
a ukotven v zemi, aby nedošlo k jeho 
zcizení či přesunování. Je svým cha-
rakterem vhodný na vybraná místa do 
příměstských lesů a nižších poloh.

4. Lavice se stolem (zastřešená) – 
je nejvyšším stupněm typové řady 
odpočinkových staveb. Je zastře-
šená jednoduchou stříškou, chrání-
cí před sluncem a deštěm.

Více informací na www.drevoprozivot.
cz/stavby-s-vuni-dreva nebo l.tran-
dova@drevoprozivot.cz.

Zdroj: Nadace dřevo pro život

Navrhni mobiliář pro české lesy!

Z loňského workshopu UCEEB. Foto: autor
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Hledáte odpovídající hranu? Celý svět nábytkových 
hran najdete u  fi rmy Ostermann! 

Hrany pro laserové olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Objednané skladové zboží odesíláme bez 
přepravních poplatků ještě tentýž den

ABS, melaminové, 
akrylové, hliníkové 

a dýhové hrany

Hrany pro Airtec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Hrany v 
nejrůznějších 

tloušťkách

Hrany v libovolné šířce 
až do 100 mm

Největší sortiment 
hran v Evropě

1 m
Hrany v libovolné 
délce od 1 metru

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

Hrany na přání také s vrstvou 
tavného lepidla

Největší srovnávací katalog 
v Evropě s více než 120.000  

kombinacemi desek a hran

Hrany pro Infratec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

n a  v š e c h n y  h r a n y

Ostermann: to se hodí!

Ostm_Anz_Kantenvielf_103x297_DrevMgz_CZ_0416.indd   1 14.04.16   08:55

VOLEJTE ZDARMA CZ: 800 143 142     
VOLAJTE ZDARMA SK: 0800 005 432

     sales.cz@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Ostermann Česko spol. s r.o. · Perucká 2482/7 · 120 00  Praha 2 · Vinohrady

http://www.ostermann.eu
http://www.okentes.cz
http://www.tkz.cz
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Digitalizace postupuje 
rychlým tempem kupředu

„Jedním z klíčových faktorů tohoto růstu 
je digitalizace, která zažívá rychlý postup 
napříč všemi odvětvími,“ dodal Pöschl. 
Výsledkem nárůstu integrace v rámci 
všech výrobních kroků v dřevozpracu-
jících odvětvích je umožnění firmám 

všech velikostí uspokojit poptávku trhu 
po maximální flexibilitě a individuální 
přístup jak z hlediska rozměrů, tak de-
signu výrobků. Tato digitální integrace 
funkcí zahrnuje všechny oblasti uvnitř i za 
hranicemi výrobní společnosti. Dokonce 
i malé samostatné stroje mohou být nyní 
digitálně integrovány do výrobního toku 
a velké průmyslové závody jsou schopny 
se „učit“ a neustále se „samooptimalizo-
vat“ tak, aby se snížila spotřeba dřeva 
a jiných zdrojů.
V neposlední řadě, obráběcí nástroje 
jsou schopné shromažďovat a od sa-
mého počátku sdílet informace se svými 

stroji (Plug and Play1). Také úroveň ser-
visu se zlepšuje – předvídaná údržba 
strojů s integrovanými čidly zvyšuje je-
jich provozní dobu. Neustále rostoucí 
množství údajů vyplývajících ze všech 
těchto digitalizovaných postupů (zpra-
cování velkých objemů dat) jsou aktiva, 
která mohou být použita k optimalizaci 
celé řady parametrů.
Navíc, tyto digitalizací nabité inovace 
nejsou výsadou pouze vysoce průmys-
lových zemí. Jsou používány také na 
rozvíjejících se trzích, kde usnadňují 
modernizaci. Vystavovatelé na veletr-
hu LIGNA 2017 předvedou tento vývoj 
v nebývalém rozsahu.

Exporty v roce 2016 
překonaly úrovně roku 2015 

Celosvětová produkce dřevoobrábě-
cích strojů v roce 2016 podle hrubého 
předběžného odhadu VDMA dosáhla 
objemu 10,5 miliardy EUR. Německo 
se na této produkci podílí 29 % a spolu 
s Itálií a Čínou (každá s podílem 17 %) 
tak zabezpečují téměř ⅔ veškeré svě-
tové produkce dřevoobráběcích strojů 
a technologií.

Němečtí výrobci dřevoobráběcích strojů měli loni rekordní rok. Překonali 
dokonce historické maximum z roku 2007. Předběžné údaje ukazují, že 
růst průmyslu překonal poslední prognózy o 5 %, a naznačují dosažení 
dvouciferného růstu tržeb. Poukazují rovněž na mírný růst i v roce 2017. 
„To ukazuje, že náš průmysl je na cestě k rekordním prodejům kolem 
3,4 miliardy EUR, a znamená to, že německé strojírenství jako celek 
výrazně překoná očekávané výsledky,“ řekl 14. 2. 2017 na meziná-

rodní tiskové konferenci LIGNA Preview v Hannoveru Wolfgang Pöschl, generální ředitel společnosti 
WEINIG AG a předseda Svazu německých výrobců dřevoobráběcích strojů VDMA.

VDMA: Prodej dřevoobráběcích strojů 
na rekordní úrovni

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

1 Plug and Play (v překladu „připoj a hraj“) je 
počítačová technologie umožňující jednodušší 
rozpoznávání a konfigurace hardware. Umožňuje 
operačním systémům správně zjistit, jaký hardwa-
re je v počítači, na základě čehož může auto-
maticky (s větší či menší úspěšností) k tomuto 
hardware nainstalovat či spustit příslušné ovla-
dače a automaticky nastavit číslo přerušení, I/O 
adresu, rozsahy sdílené paměti, případně další 
skutečnosti (např. detaily o typu zařízení).

Wolfgang Pöschl, generální ředitel společnosti WEINIG AG a předseda VDMA
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Pro německé průmyslové odvětví dře-
voobráběcích strojů je důležitý zejména 
export, jehož celková hodnota za první 
tři čtvrtletí roku 2016 vzrostla meziroč-
ně o 2 % na 1,45 miliardy EUR. Většina 
(58 %) tohoto objemu směřovala do dal-
ších evropských zemí. Hodnota evrop-
ského vývozu klesla meziročně o 2 %, 
a to zčásti kvůli posunu prodejů z vý-
chodní do západní Evropy. Největším 
faktorem zde bylo oslabení ruského 
trhu. Naproti tomu velmi dobře se vyvíjel 
vývoz do Severní Ameriky, a to s nárůstem 
celkového objemu o 11 %. Podíl Severní 
Ameriky na celkovém exportu v tomto 
odvětví se také zvýšil – z 10 % na 11 %. 
Velmi dobře se vyvíjel rovněž export do 
Oceánie, kde hodnoty vývozu vzrostly 
o impozantních 42 %. Rovněž vývoz do 
Asie výrazně stoupl. Z hlediska objemu 
poskočil o 18 % a představuje 20 % 
celkového vývozu německých dřevoob-
ráběcích strojů. To staví asijský kontinent 
na druhé místo za Evropu – a předpoví-
dá velmi dobré výsledky i pro 4. čtvrtletí 
2016. Jihovýchodní a východní Asie pa-
třily ke klíčovým faktorům růstu na tomto 
kontinentu. To kontrastuje se záporným 
vývojem v Latinské Americe. Vývoz do této 
oblasti – kde převládaly velkokapacitní 
závody a strojní zařízení – klesl o 20 %. 
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Tři země v čele se značným 
náskokem

Pokud jde o pořadí jednotlivých zemí 
z hlediska exportu, první pozici zaujímají 
Spojené státy, kam Německo v průběhu 
prvních tří čtvrtletí roku 2016 exporto-
valo dřevoobráběcí stroje a technolo-
gie v hodnotě 148 milionů EUR. Čína 
(včetně Hongkongu) se zařadila na 2. 

místo s nárůstem o 11 % a Polsko na 
3. místo s nárůstem o 24 %. Společně 
tyto tři země představovaly zhruba 27 % 
celkového vývozu německých dřevoob-
ráběcích strojů za první tři čtvrtletí roku 
2016. Další v pořadí – a s velkým od-
stupem za prvními třemi místy – bylo 
Rakousko (+40 %), Francie (-4 %), 
Brazílie (+19 %), Spojené království 
(+8 %) a Rusko (-53 %).

Dovoz rovněž na rekordní 
úrovni

Rekordní úrovně dosáhl v prvních třech 
čtvrtletích 2016 také dovoz dřevoobrá-
běcích strojů a zařízení (a jejich kom-
ponentů) na Německý trh. Největším 
importérem s objemem 96 mil. EUR (za 
1.–3. čtvrtletí 2016) a s meziročním na-
výšením o 13 % byla Čína. Na druhém 
místě s méně jak polovičním objemem 
47 mil. EUR (+15 %) se umístila Itálie, 
na třetím místě Polsko (43 mil. EUR, 
+34 %) a na čtvrtém místě Rakousko 
(40 mil. EUR, +29 %). Mezi hlavních 10 
importérů patří tradičně i Česká repub-
lika, která s celkovým objemem dovozu 
29 mil. EUR, což představuje meziroční 
nárůst o 25 %, zaujímá 5. místo.

Dvouciferný růst 
na německém trhu

V roce 2017 („rok Ligny“) bude investič-
ní klima v Německu pozitivní. U malých 
a středních firem, stejně jako u průmys-
lových zpracovatelů dřeva se očekává 
zvýšení výroby a s tím související gene-
rování dvouciferného nárůstu objemu 
objednávek pro dodavatele strojů a zaří-
zení. Předpoklad vzestupu se opírá o silný 
stavební sektor a rekordní zaměstnanost.

Výhled v hlavních bodech

Německé průmyslové odvětví dřevo-
obráběcích strojů zůstane na růstové 
trajektorii. Nasvědčují tomu zejména 
následující faktory:

 Západní Evropa mohutně investuje
 Jižní Evropa je podporována daňový-
mi pobídkami a levnými půjčkami

 Východní Evropa zůstává konstantní
 Rusko: dobré příležitosti na trhu pr-
votního zpracování – trh druhotného 
zpracování zůstává slabý

 Region NAFTA (Kanada, USA, Mexiko): 
růstový potenciál zůstává

 Jižní Amerika v konsolidační fázi – ná-
vrat k růstu je očekáván v roce 2018

 Asie: region ASEAN zůstává silný, 
Indie posiluje plnou parou, Irán vy-
padá nadějně

 Čína: dřevotřískové desky na vzestupu 
– tvrdá konkurence v segmentu stan-
dardních strojů – zůstává poptávka 
v segmentu high-end strojů

 Od současné geopolitické situace 
nejsou v krátkodobém horizontu oče-
kávány žádné negativní účinky

Zdroj: Prezentace VDMA na LIGNA Preview, 
Hannover
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>  Cena přístroje: 9 149 Kč 
Spotřební materiál v ceně  
3 018 Kč zdarma: 
celkem 6 000 ks hřebíků  
D34–31 × 90 mm,  
6 plynových náplní

>  Akční cena 9 149 Kč platí v ČR, 
do 30. 4. 2017 nebo  
do vyprodání zásob

> Ceny jsou uvedeny bez DPH

Plynová hřebíkovačka  
KMR 3890

+ 3 plastové boxy s hřebíky  
+ 6 plynových náplní

hřebíky a plyn v ceně  

3 018 Kč zdarma

www.kmr-cs.cz
>  Více informací:

http://www.distrimo.cz
http://www.kmr-cs.cz
http://www.drevmag.com


DM 4/2017

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: archiv výrobce

82

příště, redakční servis

Vítězným výrobkem v prestižním oce-
nění Asociace českých nábytkářů 
NÁBYTEK ROKU 2017 se stala origi-
nální kolekce kancelářského nábytku 
PLAN společnosti B2B Partner. Je do-
dávána ve třech nábytkových řadách 
– BLOCK, BOARDS a LAYERS, které 
blíže představíme spolu s šesticí dalších 
výrobků, podle poroty mimořádně zdaři-
lých, v květnovém vydání Dřevařského 
magazínu.

Dětský pokoj obvykle plní roli ložnice, 
herny i učebny. Nábytek pro jeho vy-
bavování má proto svá specifika, vy-
cházející z požadavků na co nejefektiv-
nější využití zpravidla velmi omezeného 
prostoru při zachování ergonomických 
a hygienických požadavků. V příštím 
vydání Dřevařského magazínu při-
neseme několik postřehů, jak lze také 
řešit nedostatek místa v dětských poko-
jích prostřednictvím různých konstrukcí 
postelí.Foto: Radomír Čapka

Bezplatnou řádkovou inzerci (nekomerčního charakteru) v rubrice 

BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Zvýhodněné předplatné časopisu Dřevařský magazín si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Objednávka předplatného

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

Předplatné časopisu Dřevařský magazín 

@
web
fax

Bezplatná řádková inzerce – BURZA DM 

Bezplatné zveřejnění Vašeho požadavku na volná pracovní místa v rub-

rice BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Nabídka a poptávka volných pracovních míst – 
BURZA DM

Odborný časopis pro podporu dřevařské
a nábytkářské výroby 

s vybranými recenzovanými články

Vydavatel
Trendwood-twd, s. r. o.

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

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

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

Šéfredaktor
Ing. Igor Patráš

Redakční rada
Ing. Miroslav Dvorský
zástupce šéfredaktora

Radomír Čapka
zástupce šéfredaktora

PhDr. Anton Mrník
odborný redaktor

Ing. František Novák
odborný redaktor

Ing. Helena Prokopová
člen redakční rady 

PhDr. Peter Zemaník
člen redakční rady

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

doc. Ing. Ivan Klement, CSc.
Ing. arch. Hynek Maňák, PhD.

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

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

Mgr. Eva Patrášová – Snopková
mobil: 0905 630 907

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

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

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

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

e-mail: dvorsky@cinema.sk

Tisk
Alfaprint, s. r. o., Martin

Ve volném prodeji rozšiřují
Smluvní spolupracující firmy uvedené v adresáři 

prodejných míst nacházejícím se uvnitř čísla.

Ročník XVIII, duben 2017

Zadané do tisku
29. 03. 2017

Vychází desetkrát ročně.
Za odbornou úroveň příspěvků zodpovídají autoři.

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

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