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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Význam drevospracujúceho priemyslu pre národné 
hospodárstvo

Význam drevospracujúceho priemyslu pre národné hospodárstvo, ako aj zamestnanosť v regiónoch, 
boli v období posledných rokov nedocenené. Som presvedčený, že táto oblasť sa musí dostať do 
centra spoločenského vnímania tak, ako u našich susedov v Rakúsku. Drevospracujúci priemysel 
má byť významným a dostupným prvkom malého a stredného podnikania v regiónoch. Práve malé 
a stredné podnikanie je typickým segmentom úspešnej ekonomiky popredných štátov. 
Odvetvie spracovania dreva v období posledných rokov zásadným spôsobom ovplyvňuje globali-
zácia a možnosti svetového obchodu. Hospodárska súťaž tak už neprebieha na národnej úrovni, 
ale v celosvetovom meradle, čo prináša menšiu predvídateľnosť a väčšie výkyvy v tomto odvetví. 
Tento fakt možno označiť ako jeden z niekoľkých základných problémov, s ktorými sa odvetvie 
spracovania dreva aktuálne stretáva. 
Vláda Slovenskej republiky a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
si uvedomujú význam spracovateľského odvetvia pre spoločnosť, ako aj spomenuté prekážky a problémy. Priority z tejto oblasti sa premietli aj do 
programového vyhlásenia vlády, v ktorom je drevospracujúci priemysel vnímaný ako významný nástroj podpory zamestnanosti.
Za neoddeliteľnú súčasť riešenia problémov drevospracujúceho priemyslu vnímam aj lesné hospodárstvo. Na úspešné zvládnutie problémov musia 
ísť na Slovensku drevospracujúci priemysel a lesníctvo v symbióze v prospech rozvoja lesnícko-drevárskeho komplexu.
Akčný plán národného potenciálu využitia dreva SR prináša celý rad výziev a úloh, ktoré sa podieľajú na koncepcii rozvoja drevospracujúceho priemyslu.
Pri tvorbe pridanej hodnoty, teda realizácie výsledných produktov a podpore týchto produktov, čo je základom úspechu v tejto oblasti, spolupracuje 
ministerstvo so stavovskými organizáciami ako je Zväz spracovateľov dreva SR a školami, napríklad Technická univerzita vo Zvolene.
Úspešným príkladom spolupráce je príprava Vyhlášky na poskytovanie dotácie na vyššie zhodnotenie dreva v tuzemsku a zníženie energetickej náročnosti 
bývania prostredníctvom podpory výstavby drevených rodinných domov s nízkou spotrebou energie. Zvýraznená bude podpora v menej rozvinutých 
okresoch, čo priamo podporí aj ekonomicky zaostalý vidiek. Podpora je smerovaná občanom, stavebníkom za predpokladu splnenia daných podmienok. 
V spolupráci s lesníkmi a drevármi finalizujeme aj prípravu vyhlášky podpory pre lesníctvo, v ktorej venujeme pozornosť zvlášť problematike sú-
kromných lesov a obecných lesov. Ambíciou ministerstva je poskytovania dotácie na mimo produkčné funkcie lesa. Cieľom tejto podpory je prírode 
blízke hospodárenie v lese, čím sa pre budúce generácie drevárov pripraví kvalitná drevná hmota za výrazne znížených „výrobných nákladov“ v lese 
a podpory ekologických funkcií lesa. 
Ministerstvo venuje osobitnú pozornosť oblasti vedy a výskumu v rámci tohto odvetvia. Súčasné zlepšenie možno dosiahnuť riešením ad hoc úloh, 
budúci úspech je však podmienený inováciami. Národný projekt Operačného programu Výskum a inovácie je pre ministerstvo veľkou výzvou a sú 
všetky predpoklady, že vedecko-výskumná základňa rezortu sa Národného projektu zhostí v prospech odvetví, ktoré rezort zastupuje.
Ministerstvo je pripravené na úrovni odbornej partnerskej spolupráce participovať na riešeniach výziev a otázok, ktoré prináša prax tohto odvetvia. 
Len tak možno posunúť odvetvie spracovania dreva na vyššiu úroveň a zabezpečiť mu stabilnú pozíciu v rámci národnej ekonomiky.

Ing. Jaroslav Regec
vedúci služobného úradu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
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Accord WD
Automatické centrum 
pro výrobu oken a dveří

Cyflex S
Univerzální
centrum

Eurosystem
Bruska DMC

SI X L´invincibile
Formátovací pila

… a mnoho dalších strojů v provozu.

LIGNA HANNOVER
22. 5. - 26. 5. 2017, hala 13

cpccelaschiminimaxsergiani mahros routech

stefani superficidmc routechcelaschi

Kontakt pro prezentaci strojů 
a konzultace:
Ing. Jan MIMRA, T: 723 119 832, jmimra@panas.cz
www.panas.cz

HALA
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>  Cena přístroje: 4 295 Kč 
Spotřební materiál v ceně  
920 Kč zdarma: 
Spona C/25 NK – 1 balení  
Spona C/41 NK HZ – 1 balení  
MINI SK 1,2/30 NK – 1 balení 
MINI SK 1,2/50 NK – 1 balení

>  Akční cena 4 295 Kč platí v ČR, 
do 31. 5. 2017 nebo  
do vyprodání zásob

> Ceny jsou uvedeny bez DPH

Kombinovaný přístroj  
KMR 3489

+ 4 balení spojovacího materiálu

hřebíky a spony v ceně  

920 Kč zdarma

www.kmr-cs.cz
>  Více informací:

http://www.panas.cz
http://www.okentes.cz
http://www.kmr-cs.cz


Co nového uvidíme na veletrhu 
LIGNA 2017? (II. část)

LIGNA – mezinárodní veletrh strojů, zařízení a nástrojů pro dřevo-
zpracující průmysl – otevře své brány již za několik dnů. Během 
pěti pracovních dnů, od 22. do 26. května, 1500 vystavovatelů 
ze 49 zemí v Hannoveru představí nepřeberné množství novinek 
a inovací. Aby nalákali co nejvíce návštěvníků, informují někteří 
z nich o svých novinkách prostřednictvím odborného tisku již nyní. 
První část novinek jsme v předstihu publikovali v minulém vydání 
Dřevařského magazínu, nyní přinášíme druhou část.

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

Foto: archiv autora

SCM Group s více než 60 
exponáty

V pozici jednoho ze světových lídrů 
a s vědomím, že díky dosažené vyso-
ké technologické úrovni je víc než jen 
schopna svým klientům nabídnout ře-
šení pro „Průmysl 4.0“, se na veletrh 
LIGNA chystá společnost SCM Group. 
Představí širokou škálu řešení od tech-
nologického a IT vývoje individuálních 
strojů až po vylepšení jejich schopnosti 
pracovat v malých buňkách i větších 
propojených buněčných systémech. Na 
svém rozlehlém stánku v hale 13 před-
vede buněčný systém kombinovaný 
s roboty, schopný poskytovat konkrétní 
realizaci konceptu hromadné výroby, 
to vše s cílem vyhovět jakýmkoliv indivi-
duálním požadavkům zákazníků při za-
chování specifických výhod průmyslové 
výroby.
Návštěvníci uvidí automatizovaný buněč-
ný systém na výrobu nábytkových dílů. 
Jeho kapacita bude 8–10 sestav 
za směnu. Řízení celého proce-
su – od manipulace 
s plošným materiá-

lem k hotovým dílcům – bude zcela 
automatická. Jedná se o řešení, které 
se vyznačuje nízkými provozními 
náklady, neboť vyžaduje pouze jed-
noho operátora, minimálními poža-
davky na ruční manipulaci, díky čemuž 
minimalizuje výrobní vady. Systém je 
vysoce variabilní a umožňuje nábytkové 
dílce efektivně vyrábět jak hromadným 
způsobem, tak i formou individuálních 
kusových zakázek. Skládá se ze sklado-
vého systému Flexstore EL se dvěma 
manipulačními jednotkami pracujícími 
současně, nářezového centra SCM 
Sigma 67, nestingového CNC obrábě-
cího centra SCM Pratix S. Tato linka je 
řízena robotem, který vyfrézované dílce 
vyzvedne a dopraví k olepovačce hran 
Solution XD. Po olepení jsou dílce – 
opět robotem – přemístěny k vrtacímu 
centru Cyflex HP k dokončení výrobní-
ho procesu. Proces končí výstupem ho-
tových dílců na válečkovém dopravníku, 
kde jsou připraveny k zabalení, komple-

taci a expedici k zákazníkovi. 
V oblasti software a uživa-

telských rozhra-
ní bude SCM 
Group na Ligně 
prezentovat ně-

kolik nových řešení, počínaje rozhra-
ním s inovativním systémem „multi-
-touch“, s 21“ displejem a novým gra-
fickým vzhledem, který činí přípravné 
práce, řízení výroby a diverzifikace pro 
operátory snadné a bezpečné.
A pokud jde o software konkrétně, SCM 
Group dokončila hlavní „upgrade“ své 
sady Maestro. Výborné výsledky byly 
dosaženy s nářezovými centry pomocí 
nového systémového optimalizátoru, 
což umožňuje snížení výpočetního času 
o 80 % a snížení odpadu o 40–50 %.
Softwarové sady SCM Group obecně 
jsou navrhovány jako otevřené, snadno 
a intuitivně ovladatelné systémy, které 
mohou pracovat s jakýmikoliv typy strojů 
umožňujíc kompletní řízení všech jejich 
funkcí.
SCM Group na veletrhu LIGNA 2017 
představí více než 60 produktů ze svého 
širokého portfolia, které jsou schopny 
uspokojit potřeby všech typů společ-
ností od malých lokálních truhlářských 
firem až po velké nadnárodní korpora-
ce. Zejména se zaměří na stroje, které 
zaznamenaly u zákazníků velký ohlas 

během firemní výstavy AuthoR-
Evolution Open House, 

konané na začátku le-
tošního roku v sídle 

skupiny v Rimini, 
a sice nová 

Jeho kapacita bude 8–10 sestav 
za směnu. Řízení celého proce

taci a expedici k zákazníkovi. 
V oblasti software a uživa

firem až po velké nadnárodní korpora
ce. Zejména se zaměří na stroje, které za směnu. Řízení celého proce-

su – od manipulace 
s plošným materiá-

V oblasti software a uživa-
telských rozhra-
ní bude SCM 
Group na Ligně 
prezentovat ně-

ce. Zejména se zaměří na stroje, které 
zaznamenaly u zákazníků velký ohlas 

během firemní výstavy AuthoR-
Evolution Open House, 
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skupiny v Rimini, 
a sice nová 

PRATIX S – nestingová 
linka s možností integrace do 
skladového systému FLEX-STORE (SCM Group)
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CNC obrá-
běcí centra Morbidelli 

Author M100 a M200 spolu s další-
mi stroji, které budou mít na Ligně svoji 
světovou premiéru. Např. Morbidelli 
Planet P800 – obráběcí centrum pro 
nábytkářský průmysl schopné vrtat, fré-
zovat a olepovat hrany, nebo CNC vrtací 
centrum Morbidelli Cyflex S s reduko-
vanou velikostí, schopné kromě vrtání 
také řezat a frézovat.
V oblasti olepování hran bude před-
stavena např. nová olepovací buňka 
Stefani Easy Order SZ a dočkáme se 
řady novinek a inovací také mezi olepo-
vačkami řady Olimpic.
Na poli nářezových center klade SCM 
Group hlavní důraz na vybavení všech pil 
21palcovou „multi-touch“ obrazovkou 
a na jejich možnost pracovat podle prin-
cipů Průmyslu 4.0. Budou představeny 
např. SCM Sigma Prima a Gabbiani 
Galaxy 125 s nakládacím stolem. 
Zajímavé bude také použití web kamer 
uvnitř strojů pro usnadnění vzdálené 
pomoci.
Pro opracování masivního dřeva před-
staví skupina jako hlavní novinku CNC 
obráběcí centrum SCM Accord 25 FX 
vybavené novou pracovní jednotkou 
s výměníkem nástrojů a dvojitou nezá-
vislou osou Z. Bude zde i 5osé CNC 
obráběcí centrum SCM Accord 50 FX, 
umožňující opracování dílců vysokých 
až 500 mm, a to nejen z masivního dře-
va, ale též plastů, kompozitů a lehkých 
kovů.
Mezi novinkami připravovanými na ve-
letrh LIGNA nesmíme opomenout ani 
stroje pro malé truhlářské dílny a střed-
ně velké firmy. Bude jim vyčleněn velký 
prostor v hale 13. V centru pozornosti 
bude nová kotoučová pila s oboustran-
ně naklápěcím kotoučem Minimax Si 
400 X. Prvně zde bude představena 
též olepovačka hran Minimax ME40, 
která akceptuje všechny dokončovací 
jednotky a pracuje ve vysokých rychlos-
tech zajišťujících úroveň produktivity, 
která u strojů určených pro řemeslníky 
a truhlářské dílny není běžná. Velký 

prostor bude rovněž věnován celé 
řadě klasických strojů L’invincibile. 

Živé zkušenosti s Biesse

„Thinkforward“ neboli „mysli dopředu“ 
je koncept stánku Biesse Group v hale 
11, kde návštěvníci na ploše 5000 m2 
pocítí, jak může digitální továrna změnit 
způsob, jakým společnost vnímá a vy-
rábí věci. Přes 40 plně funkčních vy-
stavených řešení bude zaměřeno na 
všechny skupiny výrobců, od velkých 
společností s hromadnou výrobou 
přes firmy produkující tisíce unikátních 
výrobků až po malé dílny zaměřené 
hlavně na řemeslné výrobky. Všechny 
tyto firmy se díky řešením připraveným 
pro Průmysl 4.0 mohou stát „chytrými 
továrnami“.
Prezentovány budou také důležité ino-
vace v nově formovaném sektoru dře-
věných stavebních konstrukcí, z nichž 
část zaměřená na výrobu dveří, oken, 
tesařských konstrukcí a stěnových pa-
nelů bude vystavena ve specializova-
ném stánku v hale 13.
Jako součást filozofie „thinkforward“ 
bude vystupovat také Biesse bLab, 
což je laboratoř, kde může být testován 

běcí centra Morbidelli 
CNC obrá-

prostor bude rovněž věnován celé 
řadě klasických strojů L’invincibile. 

CNC obráběcí centrum 
Author M100 (SCM Group)

Detail frézovací a vrtací jednotky obrá-
běcího CNC centra Author (SCM Group)

Accord 50 FX-M – 5osé obrábění do max. výšky 500 mm (SCM Group)

SGP (Smart Glue Pot) vanička s horním 
plněním pro olepovačky řady Olimpic 
a Solution, rychlá změna barvy a typu 
lepidla EVA/PUR (SCM Group)
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kvalitní software a stroje nebo vyrobené 
předměty mohou být digitálně rendero-
vány, což umožňuje spuštění výrobních 
testů ještě předtím, než začne výroba 
naostro.
Jednou z předních novinek na stánku 
Biesse bude ikonické CNC obráběcí 
centrum Rover s 5osým elektrovřete-
nem připojené na cloud. Jde o výsle-
dek spolupráce Biesse s technologický-
mi společnostmi Accenture a Microsoft.

Co skrývá pod plachtami 
Felder?

FELDER Group své hlavní novinky před-
staví až na Ligně, na svém stánku v hale 
13. Budou mezi nimi např. entry-level 
CNC obráběcí centrum, nové 5osé 
CNC obráběcí centrum, nová olepo-
vačka hran ve „zlatém středu“ nebo 
několik inovací v kategorii formáto-
vacích pil. Vedle těchto „horkých“ no-
vinek, které výrobce zatím přísně skrývá 
před zraky konkurence pod plachtami, 
bude v Hannoveru k vidění i řada dalších 
relativně nových strojů značek Felder, 
Format4 a Hammer, představených 
v loňském roce. Např. kartáčovací stroj 
structura 60.02 – robustní stroj se 
dvěma válcovými kartáči pro vytváření 
strukturovaných (kartáčovaných, drá-
saných) povrchů na dřevěných dílcích 
o šířce až 650 mm a tloušťce 3–200 mm 
– nebo vícevřetenová vrtačka FD 21 
profesional s řadou užitečných doplň-
ků a pomůcek. Ve vyšší kategorii strojů 
bude v Hannoveru poprvé představena 
např. velkoplošná horizontální pila kap-
pa automatic classic s řeznou délkou 
3200 nebo 4300 mm a řeznou výškou 
68 mm (při max. průměru pilového ko-
touče 320 mm), s plynule nastavitelnou 
rychlostí posuvu 1–40 m/min. Ve srov-
nání s pilami se stejnou řeznou délkou 
tento model vyžaduje o 2 m2 menší pod-
lažní plochu. Je tedy výhodná zejména 
v dílnách, kde se bojuje o každý metr 
prostoru.
V rámci zefektivnění práce a zvýšení pro-
duktivity při jednomužné obsluze strojů 
budou představeny také nové mani-
pulační systémy, jako např. zpětný 
dopravník pro olepovačky hran nebo 
nakládací jednotka pro CNC obráběcí 
centra či velkoplošné horizontální pily ve 
spojení se skladovacím systémem.
V rámci jednoho z hlavních témat ve-
letrhu LIGNA představí FELDER Group 
také stroje série c-tech, které jsou uz-
působené pro opracování plastů a kom-
pozitů a jsou navrhovány individuálně 
pro konkrétní potřeby každé výroby.

Chytrá továrna na výrobu nábytku založená na principech Průmyslu 4.0 (Biesse)

101010

Velkoplošná horizontální pila kappa automatic classic (FELDER)

Z loňských novinek návštěvníci Ligny na stánku FELDER Group uvidí např. kartáčo-
vací stroj structura 60.02 nebo vícevřetenovou vrtačku FD 21 profesional
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Fréza na miniozub 
pro vysoce výkonné systémy

Novou frézu na miniozub s označe-
ním „HS 196“ s 8 zuby (Z8) představí 
na Ligně v hale 12 společnost Stehle. 
Nástroj je určen k vytváření těsných 
spárových spojů na miniozub 6/7 mm 
a 10/11 mm pro podélné napojování jeh-
ličnatého dřeva. Fréza je určena pro vyso-
ce výkonné frézovací systémy s rychlým 
posuvem více než 54 m/min. Rychlejší 
posuv může zvýšit kapacitu až o 33 % 
oproti předchozímu provedení Z6.
Varianta s kratšími zuby (6/7 mm) pro-
dukuje až o 40 % méně odpadu a uše-
tří až 2 % dřeva ve srovnání s delšími 
zuby 10/11 mm. Další výhodou kratší 
varianty je nižší řezný odpor. To umož-
ňuje výrobcům zpracovávat i kratší vlysy 
a hranolky bez rizika jejich „vtahování“ 
do stroje.
Povlakování zubů „Triathlon“ poskytuje 
provozovatelům vysoce výkonných sys-
témů až trojnásobnou životnost řezné 
hrany. Nová fréza s 8 povlakovanými 
zuby je určena pro maximální výkon 
a efektivitu. Vysoká rychlost posuvu, 
dlouhá životnost a flexibilita použití, a to 
i pro krátké kusy dřeva, výrazně zvýší 
kapacitu za směnu.

Navrhování interiérů 
ve virtuální realitě

Společnost imos AG představí na svém 
stánku v hale 15 řadu novinek v oblasti 
softwaru pro nábytek a interiérový de-
sign. Asi největší novinkou bude zcela 
nová verze programu imos iX 2017 
místo očekávané verze 13.0, s níž firma 
představí i svoji novou orientaci.
„S imos iX porušujeme tradici a jasně 
stanovujeme naše řešení dalšího rozvo-
je,“ říká Winfried Dell, výkonný ředitel pro 
obchod a marketing a dodává: „Vidíme 
to jako náš úkol najít, otestovat a učinit 
technologické inovace přístupné prů-
myslu. Písmeno ‚i‘ je zkratka pro inovace 
a integraci,‚X‘ je odvozeno z anglických 
výrazů, jako je výměna (exchange) a spo-
jení (connexion) a znamená výměnu dat 
různých aplikací napříč celým prodejním 
a výrobním procesem. imos iX je dnes 
mnohem víc než jen CAD/CAM systém. 
Je to kompletní řešení pro prodej a výro-
bu nábytku a zařízení v oblasti zasíťované 
výroby a průmyslu 4.0.“
imos AG vyvíjí další prodejní řešení pro 
průmysl a obchod. 3D modely produk-
tových dat vytvořené v procesu navrho-
vání, včetně parametrů, jsou přímo pře-
vedeny do prodejního katalogu s jejich 
charakteristikami, a tím zpřístupněny 
v počítači k nabídce zákazníkovi nebo 
online navrhování. V závislosti na kon-
figuraci jsou moduly vhodné pro B2B 
nebo B2C obchodní modely. S imos iX 
podniká imos AG další krok a nabízí ře-
šení podél „zákaznické cesty“. Koncoví 
zákazníci a projektanti pracují společně 
na nápadech, které mohou být měněny 
online, až se postupně dopracují k ře-
šení. Různé aplikace komunikují se stej-
ným výsledkem plánování, ale umožňují 
různé možnosti úprav.
Zaměření online aplikací spočívá ve 
3D konfiguraci a plánování. Tyto apli-
kace byly nyní technologicky rozšířeny, 
tak že mohou být zpracovány jakékoliv 
druhy nábytkových prvků. Nyní je také 

možné konfigurovat a navrhovat seda-
cí a čalouněný nábytek nebo ho koupit 
po částech. K tomu může být přidána 
možnost simulovat kinematické pohyby, 
jako jsou mechaniky sedadel židlí nebo 
otevírání a zavírání posuvných dveří.
Nakonfigurovaný nábytek může být nyní 
zapojen do plánování místnosti. Přidány 
jsou dekorační prvky a pokud je to ne-
zbytné, mohou být v celém procesu 
plánování provedeny komplexní změ-
ny. Následně mohou být automaticky 
generovány pohledy na stěny včetně 
rozměrů nebo vypočítán vysoce kvalitní 
téměř fotorealistický obraz. To se provádí 
pomocí nové online renderové služby, 
která rychle a jednoduše vytváří vysoce 
kvalitní obrazový materiál z výsledku navr-
hování nezávisle na technickém vybavení 
koncového počítače.
Virtuální realita (VR) imos AG nezname-
ná jen technologii, ale také moderní vi-
zualizační nástroj pro skicování výsled-
ků navrhování vytvořených softwarem 
imos. imos AG prostřednictvím progra-
mu „iX Lab“ v Hannoveru poprvé uká-
že, jak mohou být technologie VR po-
užity na podporu prodeje. Návštěvníci 
se prostřednictvím 3D brýlí ocitnou ve 
vytvořeném virtuálně-reálném interié-
ru, který si budou moci libovolně měnit 
podle vlastních představ.

Nová fréza na miniozub označovaná jako 
„HS 196“ s 8 zuby (STEHLE) Návštěvníci veletrhu LIGNA se na stánku 

společnosti imos AG budou moci ponořit 
do světa virtuální reality

K novinkám na stánku FELDER Group budou patřit také automatické i ruční manipulační systémy
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Když v roce 2003 investovala společnost LST, a.s. Trhanov do nové technologie 
kmenové pásové pily s následným flexibilním rozmítáním a omítáním na jedné 
univerzální přestavitelné kotoučové pile, šlo bezesporu o nové, revoluční řešení, 
které nemělo v ČR obdoby. Pouze v Německu existovala tehdy jediná taková 
instalace. Od té do doby bylo podobných technologií ve světě instalováno mnoho. 
V ČR se v roce 2015 pro stejný koncept rozhodla např. Kloboucká lesní s.r.o.

Časem prověřený koncept 
pořezu silné kulatiny

Výhody pořezu na kmenové pásové pile 
jsou známy již dlouho. První kmenová 
pásová pila Esterer WD byla v ČR insta-
lována již v roce 1992 v Lesním závodě 
Vimperk, Přidružená dřevařská výroba 
Zbytiny. Také tehdy šlo o novátorské ře-
šení, které rozbíjelo v Československu 
zažitou tradici pořezu na rámových pi-
lách. Kmenová pásová pila byla tehdy 
v provedení s vodicími koly o průměru 
1600 mm s vozíkem se čtyřmi upínací-
mi kozlíky pro kulatinu o délce až 8 m. 
Takové dimenzování naznačuje, že se 
již tehdy uvažovalo o pořezu dle listiny 
stavebních prvků. Řešení, které vyža-

duje zohlednění kvality dřeva v okamži-
ku pořezu a umožňuje výběr vhodných 
kusů pro různé účely ve chvíli, kdy první 
řezy otevřou pohled na plochu řeziva. 
Není jistě bez zajímavosti, že uvede-
ná kmenová pásová pila Esterer je ve 
Zbytinách i po 25 letech stále v provozu. 
Dle údajů provozovatele pracuje stále 
v jednosměnném provozu s výkonem 
15 – 17 000 m3 kulatiny/rok, a to bez 
potřeby rozsáhlejších oprav. 
Tento model disponuje systémem rychlé 
eliminace zabíhání pilového pásu, který 
byl patentován v roce 1992. Princip je 
relativně jednoduchý. Indukční snímače 
sledují odchylku pilového pásu od ideál-
ního rovného řezu. V okamžiku, kdy pás 
narazí na suk, zmrazek či kov a dojde 
k odchýlení pásu, zvýší dusíkové zásob-
níky rázově napnutí pilového pásu. Tyto 
dusíkové zásobníky pracují nezávisle na 

hydraulickém napínacím systému a je-
jich působení je pouze krátkodobé. 
Lze tak zajistit reakční dobu systému 
0,2 sec od zjištění odchylky pilového 
pásu. Tento systém je používán na pi-
lách EWD dodnes.

Listnatá hmota

Pásová pila však ukáže svoje výhody 
také při pořezu listnaté kulatiny. Tak 
např. v Bystřici pod Hostýnem byla od 
roku 1999 používána kmenová páso-
vá pila EWD k pořezu dubové kulatiny. 
Na pásové pile a souběžně také na pile 
rámové byly vyráběny polotovary, které 
se dále rozmítaly na parketové přířezy. 
Podobný koncept pořezu listnaté kulati-
ny realizovala malá rodinná firma Štipčák 
s.r.o. v roce 2012. Horní lamely pro vý-
robu třívrstvých parketových dílců jsou 

Autor: Ing. Pavel Valenta
Kontakt: valenta@reparo.cz
Foto: archiv autora

Kmenová pásová pila EWD EBB a zařízení EWD COMBIMES BNK 225 v LST a.s., Trhanov

http://www.ewd.de
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exportovány do Německa i Skandinávie, 
a tak není divu, že k pořezu je nutné pou-
žít jen ty nejkvalitnější, a tudíž i nejdražší, 
dubové či jasanové výřezy. Každá ne-
přesnost pořezu by zde znamenala ne-
malé finanční ztráty. Nejen pásová pila 
samotná, ale také operátor pásové pily 
musí tedy odvádět špičkovou práci.
Jako doplněk k pořezové lince dvanác-
ti redukčních pásových pil EWD slouží 
kmenová pásová pila EWD ve společ-
nosti Javořice a.s. ve Ptení. Jde o jed-
nu z mála instalací, která zpracovává 
opravdu jen přesílenou hmotu. Zatímco 
v ostatních provozech je kmenová pá-
sová pila hlavním strojem sloužícím pro 
pořez veškeré kulatiny, zde jsou k dis-
pozici dvě další linky pro pořez jednak 
slabých, jednak středně silných výřezů. 

Variabilní zpracování kulatiny

V úvodu zmíněná technologie primární-
ho pořezu na kmenové pásové pile s ná-
sledným rozmítáním na jednohřídelové, 
flexibilně za chodu přestavitelné rozmíta-
cí pile, jež byla instalována v roce 2003 
na pile v Hostouni, patřící společnosti 
LST Trhanov, přinesla několik konstrukč-
ních výzev. Má-li zůstat zachována výho-
da pásové pily v tom smyslu, že s ohle-
dem na kvalitu dřeva rozhodne obsluha 
o řezaném rozměru, tedy zda odřízne 
prkno, fošnu, model či prizmu, musí ná-
sledná technologie rozmítání umožnit co 
nejširší variabilitu rozměrů při rozmítání. 
Pokud k tomu přidáme ještě požadavek, 
aby na stejném stroji probíhalo i omítání 
bočních prken, je nutný stroj, který má 
možnost sedmi variabilních šířek pro roz-
mítání, výšku řezu od 18 do 225 mm 
a posuvové rychlosti od 20 do 160 m/
min. Jedině tak nebude následná tech-
nologie limitovat rozhodování operátora 

pásové pily příliš a umožní přijatelnou 
rozmanitost vyráběných produktů. Od 
operátora kombinované rozmítací a omí-
tací pily nelze očekávat, že bude mít čas 
o rozměrech konečných produktů příliš 
přemýšlet. Zde je nezbytný vysoký stu-
peň automatizace rozhodování. 
Zařízení EWD COMBIMES BNK 225 
dokáže díky laserovému naměřování 
změřit šířku i výšku prkna či prizmy a dle 
přednastavených parametrů zvolit ne-
jen pořezový obrazec, ale pochopitelně 
také nastavit jednotlivé pily do správné 
polohy a zvolit odpovídající posuvovou 
rychlost. Pokud je s ohledem na kvali-
tu dřeva přiřazeno stejnému rozměru 
prizmy více pořezových obrazců, pak 
musí pochopitelně obsluha vybrat ten 
správný. Ačkoliv automatické posouzení 
kvality již dnes technologicky možné je, 
cena takového zařízení je stále vysoká. 
Některé rozhodovací procesy je tedy 
stále lépe svěřit člověku.
Shodný koncept jako společnost 
LST v roce 2003 zvolila v roce 2015 
i Kloboucká lesní s.r.o. Kmenová pá-
sová pila EWD EBB 1800 s vodícími 
koly o průměru 1800 mm je v souladu 
s posledními trendy nakloněná o 17°. Je 
tím umožněno šetrnější odpadání řeziva 
z vozíku pásové pily na válečkový do-
pravník. Ale nejen to, i orientace řezanou 
plochou nahoru je v případě nakloněné 
pásovky zajištěna. Tím se také zvyšuje 
výkon rozmítací pily, neboť odpadá nut-
nost otáčení prizem.

Paletové přířezy

Nakloněnou pásovou pilu a její výhody 
lze využít také při pořezu paletových 
přířezů. V takovém případě je tlak na 
zohlednění kvality minimální, naopak 
důležitý je výkon s minimálním počtem 

zaměstnanců. Této výhody nakloněné 
pásovky využily v roce 2013 společ-
nosti Drevopal Ladce či Kantorex na 
Slovensku. Natáčení kulatiny na na-
kloněné rovině vozíku je nesrovnatelně 
rychlejší než u klasické vertikální pásové 
pily. Pravda, určitá zručnost obsluhy je 
v takovém případě potřebná. Pro vysoký 
výkon je také důležitý oboustranný pilový 
pás. Oblinou nahoru orientovaná prkna 
umožňují bezobslužný chod kombino-
vaného omítacího a rozmítacího zařízení 
EWD COMBIMES DK90. Celá linka je 
zakončena dvouhřídelovou pevnou roz-
mítací pilou NKU s výškou řezu 150 mm. 
Tímto způsobem jsou vyráběny paletové 
přířezy jen s jedním jediným operátorem 
kmenové pásové pily, který současně 
dohlíží na chod celé linky.
Ať už tedy jde o výrobu dle listiny sta-
vebních prvků, variabilní výrobu různých 
přířezů či lamel, nebo jen o prosté pale-
tové přířezy, má použití kmenové pásové 
pily své nesporné výhody. Přibude-li flexi-
bilní technologie rozmítání či bezobsluž-
ná výrobní linka, může být konkurence-
schopnost malého pilařského závodu 
proti dřevozpracujícím gigantům chrlícím 
statisíce kubíků řeziva za rok více než 
dobrá. A to i při pořezech v řádu desítek 
tisíc kubíků za rok.

Kontakt:

Esterer WD GmbH
Estererstrasse 12
D-845 03 Altötting
tel.: +49 86 71 - 5 03 - 0
fax: +49 86 71 - 5 03 - 386
e-mail: info@ewd.de
www.ewd.de

Kmenová pásová pila EWD EBB 1600 pro pořez listnaté kula-
tiny ve firmě Štipčák s.r.o., Javorník na Hodonínsku

Technologie pořezu kulatiny EWD v Kloboucké lesní s.r.o. 
Brumov-Bylnice

http://www.ewd.de
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Dosud používané haly pro skladování 
dřevěných materiálů a dalších mate riálů 
používaných na výrobu komponentů 
montovaných domů již nedostačovaly 
vzhledem k narůstajícímu počtu zaká-
zek společnosti ELK k pokrytí sklado-
vacích kapacit. Společnost se tedy roz-
hodla zrealizovat potřebné dodatečné 
skladovací prostory formou regálového 
systému sestaveného ve venkovním 
prostoru.

Pro tuto variantu využila společnost ELK 
konzolové regály společnosti OHRA. 
Tato společnost se sídlem v němec-
kém Kerpenu má vedoucí postavení na 
evropském trhu s konzolovými regály 

a specializuje se na řešení skladování 
stavebních materiálů a dřeva. Jedním 
z hlavních důvodů k tomu, že se ELK 
rozhodla pro regály společnosti OHRA, 
byla stabilita a kvalita konstrukce: všech-
ny nosné prvky konzolových regálů jsou 
zhotovené z plnostěnné oceli válcované 
za tepla. Profily se při nárazech elas-
ticky vychýlí a zachovávají si stále své 
statické vlastnosti. Stabilní konstrukce 
umožňuje skladování do velké výšky 
a vysoké zatížení a tedy rovněž vysokou 
skladovací kapacitu. Na stabilní stojany 
lze ale především namontovat střechu. 
Společnost OHRA dodala na stavbu 
nového skladu jen regálovou konstruk-
ci, střechu si postavili sami experti na 

montované domy ze společnosti ELK. 
Tak vznikl během pouhého týdne krytý 
skladovací prostor, který byl podstatně 
levnější než výstavba nové skladovací 
haly. 

Celkem tři 15metrové regálové řady 
s překrývající se střešní konstrukcí 
dnes nabízí dostatek prostoru na skla-
dování těžkých lepených hranolů a duo 
hranolů. Regály jsou 5 metrů vysoké 
a mají čtyři skladovací úrovně, takže 
lze veškerý prostor, který je k dispozici, 
optimálně využít. Výška skladovacích 
úrovní se dá přitom jednoduše přizpů-
sobit aktuální potřebě: protože konzoly 
jsou do stojanu zavěšené ve 100mm 
odstupech, nejsou přišroubované ani 
přivařené. Konzoly lze tedy přizpůsobit 
potřebám bez použití nářadí, což byl 
pro společnost ELK jeden z dalších 
důvodů, proč se rozhodla pro regály 
OHRA.

Společnost ELK, jeden z největších evropských výrobců montova-
ných dřevostaveb, rozšířila skladovací kapacity pro těžké lepené 
hranoly ve svém výrobním závodu v Plané nad Lužnicí. Díky pevné 
konstrukci použitých konzolových regálů společnosti OHRA lze nyní 
těžké hranoly skladovat nejen ve čtyřech úrovních, ale stojany 
slouží zároveň jako nosníky střešní konstrukce, což představuje 
cenově výhodnou a rychle realizovatelnou alternativu ke stavbě 
běžné skladovací haly.

Konzolové regály 
na lepené hranoly

Další informace:

OHRA Regalanlagen GmbH
Alfred-Nobel-Straße 24-44
D-50169 Kerpen (bei Köln)

Obchod Česká republika
Mazourova 1
Brno 636 00
Tel.: +420 530 324 688
Mobil: +420 776 024 121
E-mail: tichy@ohra.de
www.ohra.cz

Během týdne vznikl ve výrobním závodu společnosti ELK v Plané nad Lužnicí krytý 
konzolový regálový systém na skladování těžkých lepených hranolů a duo hranolů, 
který byl podstatně levnější než výstavba nové skladovací haly. Foto: archiv OHRA

http://www.ohra.cz
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Pozice dřevovláknitých izolačních desek 
na trhu neustále roste, a to v různých 
aplikacích – nejen pro izolaci dřevosta-
veb s rámovou konstrukcí. Nejnovější ně-
mecký předpis pro úsporu energie EnEV 
2016 posouvá trend směrem k 240 mm 
tlusté izolaci, kterou je obtížné přesně 
řezat s běžnými kotoučovými pilami, pře-
nosnými pásovými pilami nebo speciál-
ními řezacími systémy, zejména při práci 
na lešení nebo na střeše. Nedostatek 
přesnosti při řezání nevyhnutelně vede 
k vzniku tepelných mostů a může v ko-
nečném důsledku způsobovat konden-
zaci par, přístup vlhkosti do konstrukce 
a také tvorbu plísní.

Ekologické kredity izolačních materiá-
lů na bázi dřevních vláken jsou široce 
uznávány s ohledem na jejich vynikající 
tepelné vlastnosti, které nejenže v zimě 
snižují tepelné ztráty a v létě tepelné zis-
ky, ale také regulují vlhkost budovy. Aby 
stavitelé mohli řezat tlusté obnovitelné 
izolační desky snadněji, zavedl Mafell, 
jako přední inovátor v oblasti ručních 
dřevoobráběcích strojů, bezprecedentní 
technologii založenou na řezacím drátu 
s 23 mističkami.
Ve srovnání s obvyklým řešením s pilo-
vými kotouči nebo řetězovými soupra-
vami tato inovace nabízí uživatelům dvě 
zásadní výhody:

 Provádí velmi přesné řezy v dřevovlák-
nitých izolačních deskách s vysokou 
hustotou od 140 kg/m3, používaných 
na izolace střech a stěn

 Nový systém umožňuje vyřezávání 
rohů a zářezů. Ty jsou obvykle zapotře-
bí při montáži izolačních desek kolem 
střešních oken, vikýřů a komínů. Je ale 
rovněž možné snadno řezat jakýkoliv 
jiný tvar (ostrohranný, zaoblený nebo 
kulatý), například je-li třeba se přizpů-
sobit vaznicím, krokvím nebo vedené-
mu potrubí či rourám. Pro tyto účely 
lze pilu naklonit dozadu pod úhlem až 
45° a pro provádění pokosových řezů 
až do 60° na stranu

Uhlíkový rozvírací klín: 
lehký a tvrdý

Nová pila Mafell DSS 300 cc je schop-
ná řezat tlusté, vysoce pevné dřevovlák-
nité izolační desky na precizní úrovni, 
která je tradičně spojována se jménem 

firmy. Vysoké preciznosti je dosaže-
no unikátní kombinací materiálových 
vlastností, a to jak řezacího drátu, tak 
rozvíracího klínu. Drát je vyroben ze 
speciální tepelně upravené oceli, která 
snižuje opotřebení a nabízí velmi dlou-
hou životnost. Rozvírací klín, vyrobený 
ze speciálního uhlíku, který je o 60 % 
pevnější než konvenční ocel, zajišťuje 
přesný a rovnoměrný řezný výkon.

Lehká konstrukce

Snadná manipulace – včetně případů, 
kdy se pracuje na plošině nebo na le-
šení – byla pro konstruktéry hlavním kri-
tériem. Stroje Mafell jsou známé také 
pro svou vysokou výkonnost a odolnost. 
Tento stroj udržuje tyto standardy spolu 
se snadnou obsluhu, a to díky použití 
lehkých materiálů, jako jsou hořčíkové 
odlitky a uhlík, které udržují hmotnost 
do 8,2 kg.

Společnost MAFELL na veletrhu LIGNA v Hannoveru (22.–
26. 5. 2017) ve světové premiéře představí globálně unikátní ře-
šení pro provádění precizních řezů tlaku odolných dřevovláknitých 
izolačních desek do tloušťky 300 mm pomocí ručního přenosného 
stroje. Řezací drát nové pily DSS 300 cc umožňuje obsluze řezat 
desky pomocí vodicí kolejnice nebo od ruky s takovou přesností 
a kvalitou, že vznik tepelných mostů a dodatečné vyplňování mezer 
jsou vyloučeny.

Precizní řezání s řezacím drátem

Kontakt:

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

Pila Mafell DSS 300 cc s řezacím drátem 
pro řezání až 300 mm tlustých dřevo-
vláknitých izolačních desek

http://www.mafell.com
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CNC vŕtacie centrá 
pre kvalitné obrábanie dielcov

Priebežné CNC vŕtacie centrá od talianskej firmy Morbidelli, 
ktorá je súčasťou koncernu SCM Group, sú určené pre men-
šie a stredné nábytkárske prevádzky ako nosný vŕtací stroj 
alebo na podporu už existujúceho štandardného obrábacie-
ho centra. Sú ideálnym riešením vŕtania pre malé výrobné 
série už od jedného kusa.

K o m p a k t n é 
a rýchle CNC 
vŕtacie centrá 
umožnia  a j 
drážkovanie 
a frézovanie 
na 5-tich stra-
nách dielca 
– vďaka dvom 
vŕtacím hlavám 

s nezávislým po-
hybom v osi Y, ktoré 

pracujú nezávisle na tom 
istom dielci. Plynulý a neprerušo-

vaný pracovný cyklus medzi dvoma dávkami môže pokračovať 
bez akéhokoľvek manuálneho zásahu pre nastavenie stroja.
Veľkosť obrábaného dielca je max. 3050x1300x95 mm, min. 
200x50x8 mm. Stroj má 2 nezávislé vŕtacie hlavy, 24 zvislých 
a 8 vodorovných nezávislých vŕtacích vretien. Výhodou je 
malá zastavaná plocha – pod 10 m2.

Priebežné horizontálne CNC vŕtacie centrum 
Morbidelli Uniflex HP

Obrábacie centrum Uniflex HP je určené pre všetky operá-
cie – vŕtanie, frézovanie, drážkovanie a nastreľovanie kolíkov. 
Je jediné centrum, v ktorom je skĺbená vysoká efektívnosť 
priebežného prevedenia s maximálnou flexibilitou, ktoré vedú 
k maximálnemu výkonu. Je vybavené hornou a spodnou pra-
covnou jednotkou umožňujúcou simultánne pracovať na oboch 
plochách dielca. Vďaka vysokej univerzálnosti a rôznym systé-
mom posuvu a pohybu dielcov s automatickými nakladacími 
/ vykladacími systémami UNIFLEX možno Uniflex HP vyu-
žiť integrované vo vŕtacej linke alebo ako samostatný stroj. 
Centrum je vhodné pre stredné a väčšie firmy – pre malé aj 

veľké výrobné série vrátane manuálneho alebo automatického 
skenovania štítkov s čiarovým kódom.
Na pracovnej ploche 3000x1300 mm môžu obrábať 2 vŕtacie 
jednotky, 2 drážkovacie píly, 2 frézovacie vretená (s možnosťou 
nastreľovania kolíkov). Spolu je to max. 134 vŕtacích vretien 
– výkonný unikát vo svojej triede na trhu. Nábytkové dielce do 
hrúbky 80 mm možno opracovať na všetkých 6-tich plochách.

Priebežné zvislé CNC obrábacie centrum 
Morbidelli Rem 400

Obrábacie centrum pre nábytkársky priemysel Rem 400 
predstavuje high-tech riešenie s vysokou produktivitou a flexi-
bilitou. Je určené pre všetky typy opracovania – vŕtanie, dráž-
kovanie, frézovanie vrátane nastreľovania kolíkov, zavádzanie 
kovaní, puzdier, výsuvov. Je osadené až štyrmi nezávislými 
obrábacími hlavami a dvoma doplnkovými hlavami.
Rýchlosť posuvu dielca na článkovom dopravníku je 62/92 
m/min. s možnosťou opracovania 5 strán dielca. Min. dĺžka 
opracovania je 250/300 mm; max. dĺžka 2700/3200 mm, 
min. a max. šírka opracovania 50/1700 mm, min. a max 
hrúbka opracovania 8/800 mm s vysokou rýchlosťou pohy-
bu. Čas výmeny nástrojov v revolveri je len 1,5 sek. (spolu 
10 miest). Minimálna zastavaná plocha je len 6 m2.

Italcomma pozýva záujemcov o progresívne nábytkár-
ske technológie z portfólia SCM Group na veľtrh LIGNA 
2017 v Hannoveri do expozície v hale 13.

Morbidelli Uniflex HP

Italcomma Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
tel.: +421 (0)41 500 6224
e-mail: italcomma@italcomma.sk
www.italcomma.sk

Italcomma Moravia s.r.o.
Arbesova 820/III, 337 01 Rokycany
tel.: +420 377 226 628
e-mail: info@italcomma.cz
www.italcomma.cz

Morbidelli Rem 400

Morbidelli Cyflex HP

http://www.italcomma.sk
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Jednička 
pro snadnější lepení 

WWW.PATTEX.CZ

* Všechny savé a  nesavé podklady: dřevo, cihly, 
keramika, dlaždice, kámen, kov, plasty, sklo a zrcadlo 
kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, mosazi 
a  měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale 
ponořené do vody.

  LEPÍ VŠECHNY
MATERIÁLY*

  ZA VŠECH 
PODMÍNEK*

PATTEX

ONE FOR ALL
HIGH TACK

JEDNIČKA
NA VŠECHNO

S PATTEXEM TO ZVLÁDNEŠ!

Drevarsky magazin - inzerce PattexOne4All CZ 55x265 mm.indd   119. 4. 2017   10:56:21

Společnost Henkel přichází nyní na 
trh montážních lepidel s řadou novinek 
s označením „1“ pro rychlejší a snad-
nější lepení. Vysoká pevnost a spolehli-
vost, lepení velkého množství materiálů, 
odolnost vůči vnějším vlivům a vlhkosti 
a snadnější aplikace umožňuje nové 
řadě lepidel Pattex ONE FOR ALL ši-
roké uplatnění.

První novinkou je Pattex 
One For All High Tack 
– montážní lepidlo s vel-
kou počáteční přilnavostí 
tj. 350 kg/m2. Je vyni-
kajícím pomocníkem při 
lepení na svislé povrchy 
či dokonce na strop. Díky 
okamžité přilnavosti není 

potřebné věci na stěně 
dočasně fixovat, z povrchu 

nesjíždí a drží okamžitě na 
místě. Pattex One For All 
High Tack lepí širokou škálu 
materiálů. Snadno nalepí pře-
chodové nebo začišťovací lišty 
i v případě nerovného pod-
kladu, lehce přilepí i obložení 
stěn, nebo schodiště. Dokáže 

lepit savé i nesavé materiály. Práce s tím-
to montážním lepidlem je snadná, pro 
opakované použití je součástí lepidla 
červený uzávěr. Spolehlivě lepí v inte-
riéru i exteriéru a je vhodný pro lepení 
i na vlhký podklad. 

Univerzální montážní le-
pidlo a tmel Pattex One 
For All Universal se 
vyznačuje nejvyšší ko-
nečnou pevností (z řady 
Pattex One For All) a po-
užívá se pro lepení širo-
ké škály materiálů. Díky 
vysoké finální pevnosti je 

možné s ním lepit i těžké 
desky jako jsou například 

pracovní desky v kuchyni 
nebo v koupelně, schody, 
parapety, prahy apod. Nové 
montážní lepidlo Pattex One 
For All Universal je tak silné, 
že dokáže v konečné pevnosti 

udržet na jednom centimetru čtvereč-
ním až 50 kg (500 t/m2). Funguje na-
víc i jako tmel. Díky jeho univerzálnímu 
použití a tmelícím vlastnostem je možné 
s ním tmelit spáry až do 2 cm. Z tohoto 
důvodu je vhodné například i k tmelení 
spár mezi sádrokartonem a trámy, kde 
běžné akrylové tmely většinou popras-
kají. Tento materiál lze následně přetřít 
interiérovými barvami. Lze ho použít 
i za deště v exteriéru na různé lepicí či 
tmelicí práce. 

Montážní lepidla jsou známá tím, že 
dokážou přilepit opravdu i těžké věci 
a za posledních deset let dokázala 
v mnohém nahradit hřebíky a šrouby. 
Vzhledem k jejich konečné pevnosti je 
nutné je nechat vytvrdnout minimálně 
dvacet čtyři hodin. Což bohužel zdržu-

je celý pracovní proces. 
Nový Pattex One 
For All Express je 
ale jiný. Toto nové 
rychleschnoucí fle-
xibilní montážní le-
pidlo a tmel vychá-
zí z potřeb odbor-
níků, pro které je 
nutné maximálně 
zkrátit čas potřeb-

ný do finální pevnosti 
lepidla. Pattex One 

For All Express je opro-
ti klasickým montážním 
lepidlům neuvěřitelně 
rychlý, již po dvaceti 
minutách od aplikace 
můžete s lepenými prv-
ky manipulovat a zatíže-

ní spoje je možné již po třech hodinách 
(záleží na materiálu). Nemusíte tedy tak 
dlouho čekat, toto lepidlo vám maximál-
ně zrychlí práci a urychlí i proces všech 
následných činností. Lepí téměř všech-
ny materiály, a stejně jako u ostatních 
novinek z této řady, je spolehlivé pro 
lepení i za vlhka. Používá se pro lepení 
i tmelení spár do 2 cm v interiéru i ex-
teriéru.

Více informací na www.pattex.cz.
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na předváděcí dny dřevoobráběcích strojů a tepelné techniky ROJEK
ve dnech 7. - 9. června 2017

Dovolujeme si Vás pozvat do sídla společnosti v Častolovicích
k návštěvě vzorkoven se sortimentem dřevoobráběcích strojů

a tepelné techniky od 9.00 do 16.00 hod.

Dále k prohlídce výrobního závodu v Kostelci nad Orlicí
s představením výroby dřevoobráběcích strojů

a kotlů na tuhá paliva od 9.00 do 14.00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

✔  Novinky 2017

✔  Akční ceny a nabídky

✔  Informace k druhé vlně kotlíkové dotace

✔  Předvádění kotelny s automatickým kotlem 
na hnědé uhlí / dřevní pelety

R O J E K  -  T R A D I C E  A  K V A L I T A  J I Ž  9 6  L E T

ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika
www.rojek.cz

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

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

KSTROJE.CZ
894

e-shop

y dřevoobráběcích strojů a tepelné techni

POZVÁNKA

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

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

KOMPLETNĚ INOVOVANÉ
české dřevoobráběcí stroje ROJEK

pro každou dílnu

OR

IGINAL

NEJVYŠŠÍ KVALI
TA

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

Záruka nejvyšší kvality a dodavatelského servisu od tradičního českého výrobce.
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PROFESIONÁLNÍ
dřevoobráběcí stroje

Formátovací pily
PK 250A, PK 320A

Spodní frézky
FSN 300A

Srovnávací
a tloušťkovací frézky
MSP 415, MSP 315, MP 415

Kombinované stroje
KPSN 400A, KPSN 300A, KPFN 300A

ŘEMESLNICKÉ
dřevoobráběcí stroje

AAAAAA

yyyyyyyy
AAAAAAAA

Formátovací pily
PF 300L, PF 350, PF 400S

Srovnávací frézky
RFS 410, RFS 510

Tloušťkovací frézky
RFT 630

Spodní frézky
FS 550, FSN 550A

dřevoobráběcí stroje
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Pri príležitosti svetovej výstavy LIGNA 
v nemeckom Hannoveri predstaví 
výrobca profesionálnych olepova-
čiek hrán Fravol nový model 
Smart 600-23 
EVO s novou konfi-
guráciou a techno-
logickou úpravou jed-
notlivých jednotiek. Olepovačky hrán 
sú určené na olepovanie nábytkových 
dielcov s výškou hrany do 80 mm ABS 
hranou a náglejkami hrúbky až 12 mm 
pri rýchlosti plynule nastaviteľnej až do 
18 m/min. Vďaka patentovanému plne 
teflónovému zásobníku lepidla s pred-
tavnou pretlakovou komorou zákazníci 
môžu využívať všetky typy na trhu do-
stupných granulátových lepidiel ako 
EVA, PU tak aj PUR lepidiel a to aj 
v 2 kg patrónoch. Ovládanie celého 
stroja je vykonávané prostredníctvom 
12 palcovej farebnej LED dotykovej 
obrazovky. Novinkou je inovovaný 
NC riadený horný prítlačný trámec 
pre dokonalejší prítlak a stabilitu veľ-
kých a hrubých dielcov. Vylepšenia 
sa dočkalo aj NC podávacie vodidlo 
dielca nainštalované na prizmatických 
vedeniach pre dokonalejšiu presnosť 
a tuhosť. Modely série Smart využí-
vajú dvojicu predfrézovacích valcov 

s priemerom 100 mm a diamantovým 
ostrím pre lepšie opracovanie a zní-
ženie hlučnosti. Zákazníci si môžu 
všimnúť aj nový zásobník podávača 
hrany s rýchlou výmenou v súčinnos-
ti s novou gilotínou pre vykonávanie 
rýchleho a presného zastrihávania 
olepovacej hrany. Prepracovaný je aj 
systém prítlačnej jednotky vybavený 
1+3 valčekmi nainštalovanými na pri-
zmatických vedeniach pre zlepšenie 
výkonu pri lepení. Spodná a vrchná 
rádiusová fréza s na šikmo uložený-
mi vysokofrekvenčnými motormi ako 
aj cidlinové jednotky s patentovaným 
systémom tvarových nožov s profilom 
0° + R1–3 a 30° bez nutnosti výmeny 
nástroja sú teraz vybavené väčšími ko-

pírovacími valčekmi pre zlepšenie pre-
cíznosti opracovania hrany. Rovnaký 
systém patentovaného profilového 
noža sa nachádza aj pri ďalšej paten-
tovanej rožkovacej jednotke Syncro, 
ktorá zabezpečuje dokonalé opraco-
vanie rohov nábytkových dielcov. Pre 
vylepšenie čistenia vlnitých materiálov 
je stroj vybavený novou leštiacou jed-
notkou s čistiacimi diskami osadenými 
špeciálnymi vložkami. Všetky pracovné 
jednotky sú vybavené mechanickými 
digitálnymi ukazovateľmi s presnosťou 
čítania na stotinu milimetra pre správne 
jemné doladenie.

Výrobca: Fravol
Predajca: BRAS, s.r.o.

Olepovačka Fravol Smart 600-23 EVO model „MY2017“

K letošním novinkám společnosti 
ROJEK dřevoobráběcí stroje patří 
mj. srovnávací a tloušťkovací frézka 
SP 410 z řady profesionálních strojů 
INDUSTRY 9. Konstrukce stroje dispo-
nuje komfortním vedením obrobku na 
masívních litinových srovnávacích sto-
lech délky 2050 mm, které se vyznaču-
jí vysokou tuhostí a přesností. Zásadní 
konstrukční změnou oproti předchozí-

mu mo-

delu je především paralelní odklápění 
srovnávacích stolů. Stroj je osazen čtyř-
nožovým hoblovacím válcem systém 
ROJEK. Novinkou je možnost vybavit 
stroj spirálovým válcem se žiletkami.
Do standardní výbavy patří:

 dvourychlostní posuv protahu 5,5–
10 m/min.

 číselníková indikace polohy spodní-
ho protahového stolu

 zlamovací kryt válce CPS
 přídavné válečky protahového stolu 

o průměru 40 mm
  čtyřnožový hoblovací válec 

o průměru 95 mm 
systém ROJEK 
s odbrzděním

Srovnávací a tloušť-
kovací frézka SP 410 

INDUSTRY 9 je osazena 
hlavním motorem o výkonu 5,3 kW 
S6 40 % a dvourychlostním motorem 
posuvu 0,35/0,45 kW. Maximální 

šířka srovnávání/tloušťkování je 
410/400 mm. Maximální výška tloušť-
kování 230 mm, max. tříska srovnávaní 
4 mm a max. tříska tloušťkování 5 mm. 
Rychlost posuvu tloušťkování 5,5/10 
m/min (7,5/15 m/min). Rozměry 
srovnávacího stolu 2050x420 mm, 
rozměry protahového stolu 750x408 
mm. Hmotnost 430 kg.

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

Srovnávací a tloušťkovací frézka SP 410 INDUSTRY 9

pri rýchlosti plynule nastaviteľnej až do 

Pri príležitosti svetovej výstavy LIGNA 
nemeckom Hannoveri predstaví 

výrobca profesionálnych olepova
čiek hrán Fravol nový model 

logickou úpravou jed-
notlivých jednotiek. Olepovačky hrán 
sú určené na olepovanie nábytkových 
dielcov s výškou hrany do 80 mm ABS 
hranou a náglejkami hrúbky až 12
pri rýchlosti plynule nastaviteľnej až do 

Pri príležitosti svetovej výstavy LIGNA 
nemeckom Hannoveri predstaví 

výrobca profesionálnych olepova-
čiek hrán Fravol nový model 

notlivých jednotiek. Olepovačky hrán 
sú určené na olepovanie nábytkových 
dielcov s výškou hrany do 80 mm ABS 
hranou a náglejkami hrúbky až 12 mm 
pri rýchlosti plynule nastaviteľnej až do 

zlamovací kryt válce CPS
přídavné válečky protahového stolu 

o průměru 40 mm
čtyřnožový hoblovací válec 

Srovnávací a tloušť
kovací frézka 

INDUSTRY 9
hlavním motorem o výkonu 5,3 kW 

dvourychlostním motorem 
posuvu 0,35/0,45 kW. Maximální 

mu mo- zlamovací kryt válce CPS

20

zlamovací kryt válce CPS
přídavné válečky protahového stolu 

o průměru 40 mm
    čtyřnožový hoblovací válec 

Srovnávací a tloušť
kovací frézka 

INDUSTRY 9
hlavním motorem o výkonu 5,3 kW 
S6 40 % a dvourychlostním motorem 
posuvu 0,35/0,45 kW. Maximální 

http://www.bras.sk
http://www.rojek.cz
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Další novinkou pro rok 2017 v nabídce 
společnosti ROJEK dřevoobráběcí 
stroje je formátovací pila

PF 350 / 3,2M 
z řady profesio-
nálních strojů sé-
rie INDUSTRY 9, 
která je vybavena 
elektromotorickým 
naklápěním a vysouváním kotouče. 
Programátor s digitálními ukazate-
li umožňuje přesné nastavení výšky 
vysunutí a úhel naklopení kotouče 
0°÷45°. Kvalitní dílenské zpracování 
řadí tuto pilu mezi nejlepší ve své tří-
dě. Tuto pilu je možné vybavit formá-
tovacím stolem s kaleným vedením 
na kuličkách nebo nově s vedením na 
tyčích CV 360T v délkách 2 m, 2,6 m, 
2,8 m, 3,2 m, 3,8 m. Pilová mecha-
nika zavěšená v robustním litinovém 
tělese s předřezem poháněným samo-
statným motorem je zárukou přesnosti 
a spolehlivosti. 
Do standardní výbavy stroje patří:

 rukojeť formátovacího 
stolu

 kolo naklápění s indikací úhlu
 upínač na CV – sámovací patka
 prodloužení litinového stolu zadní
 horní odsávání – paralelogram CPS
 formátovací stůl CV 360 / 3,2 m V-roll
 krátké úhlovací pravítko 800 mm 
s dorazem

 upínač formátovacího stolu – jedno-
sloupkový excentr

 litinový držák podélného hliníkového 
pravítka s mikroposuvem

 prodloužení šíře řezu 1050 mm 
s odsáváním a jeho propojením

 rám s podpěrným ramenem a příč-
ným pravítkem s naklopenou stup-

nicí a dvěma 
dorazy

Výkon hlavního motoru 5,3 (7,5) kW S6 
40 % 3x400 V, výkon motoru předře-
zu 0,5 kW. Maximální průměr hlavního 
pilového kotouče při použití předřezu 
(120 mm) je 350 mm. Maximální výška 
řezu 115 mm, při sklonu 45° / 80 mm. 
Maximální šířka řezu 1050 mm (1500 
mm). Hmotnost stroje 675 kg.

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

Formátovací pila PF 350 / 3,2M INDUSTRY 9

Novinkou v sortimentu společnos-
ti Aigner je diamantová úhlová fréza 
C420-5 z řady nástrojů KONSTANTIN® 
pro zhotovování rohových spojů kor-
pusů pod úhlem 45° na CNC obrábě-
cích. Hliníkové tělo nástroje s pracov-
ním úhlem 45° je osazené diamanto-
vými výměnnými břity s velkým řezným 
úhlem, díky kterým je výsledný obro-
bený povrch dokonale hladký. Také při 
frézování čelně olepeného materiálu 
zůstává hrana neporušená. Zkušenosti 
zákazníků dokládají, že i při frézování 
materiálu pod úhlem 45° po jeho ce-
lém obvodu zůstávají rohy ostré a bez 
otřepů. Nástroj si poradí i s plošným 
materiálem DTD / MDF / Multiplex – 
opláštěným dýhou, melaminem (lami-
no), laminátem nebo dokonce HPL.
Chytrý systém výměnných diamanto-
vých břitů KONSTANTIN® umožňuje 
v několika jednoduchých krocích, při 
jejich otupení nebo poškození, je vy-
měnit u Vás na provozovně za nové 

a nástroj bez dalších úprav znovu po-
užívat.
Úhlovou frézu lze použít jak v 3osém, 
tak i v moderním 5osém CNC obrábě-
cím centru. Ve spojení s 5osým CNC 
obráběcím centrem je možné frézovat 
jakýkoliv úhel a tím možnosti stroje vý-
razně rozšířit. 
Novinkou je použití úhlových fréz 
KONSTANTIN® v průběžných olepo-
vacích strojích. Přídavné frézovací 
agregáty mohou být jimi osazeny pro 
průběžné frézování pod úhlem 45°. 
Dokonce i deskové materiály se sil-
nou povrchovou úpravou – plastem, 
lze frézovat pod požadovaným úhlem 
v perfektní kvalitě a s vysokou rychlostí 
posuvu.
Geometrie diamantových břitů má na-
víc mírné zaoblení ze středu nástroje 
k materiálu. To znamená, že je vytvořen 
potřebný prostor pro lepidlo a spoj ma-
teriálů pod úhlem 45° je téměř nevi-
ditelný.

Video nástroje v akci je možné shléd-
nou na YouTube na kanálu Aigner 
Werkzeuge. 

Výrobce: Aigner Werkzeuge G.m.b.H.
Prodejce: Aigner TOOLS s.r.o. 

Diamantová úhlová fréza KONSTANTIN® C420-5 pro rohové spoje 45°

li umožňuje přesné nastavení výšky upínač na CV – sámovací patka

Formátovací pila PF 350 / 3,2M INDUSTRY 9

Další novinkou pro rok 2017 v nabídce 
společnosti ROJEK dřevoobráběcí 
stroje je formátovací pila

PF 350 / 3,2M 
z řady profesio-
nálních strojů sé-
rie INDUSTRY 9, 
která je vybavena 
elektromotorickým 
naklápěním a vysouváním kotouče. 
Programátor s digitálními ukazate-
li umožňuje přesné nastavení výšky 

rukojeť formátovacího 
stolu
kolo naklápění s indikací úhlu
upínač na CV – sámovací patka

nicí a dvěma 
dorazy

Formátovací pila PF 350 / 3,2M INDUSTRY 9

http://www.rojek.cz
http://www.aigner-werkzeuge.at
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CNC frézování a zejména technologie 
formátování plošných dílců stopkovými 
frézami tzv. nesting vyžadují důkladný 
odvod prachu a třísky z místa obrábě-
ní. Leitz turbínový komplet vytváří vý-
konově silné a velmi účinné odsávání, 
které čistí pracovní stůl CNC obrábě-
cího centra během frézování nebo tzv.
nestingu. Komplet se skládá z preciz-
ně vyváženého tepelně upínacího pou-
zdra zeštíhleného tvaru, které vytváří 
absolutně tuhé spojení pohonného 
agregátu stroje s nástrojem a turbíny 
s optimalizovaným tvarem a natočením 
lopatek pro řízený odvod třísky a pra-
chu. Pevně upnutá stopková fréza pak 
svými otáčkami ještě zesiluje turbínový 
efekt odsávání prachu a třísky z místa 
obrábění a garantuje absolutně čisté 
obrábění, které zlepšuje kvalitu ob-
ráběných dílců a životnost nástroje 
i stroje. Turbínový komplet lze použít 
do otáček až 24 000/min. a posuvu 
22m/min. při použití stopkové fré-
zy Z3+3 nebo 20m/min. při Z2+2. 

Standardně se komplety dodávají se 
stopkovými frézami o průměru stop-
ky D=12mm a D=14mm s pracovní 
délkou NL 12mm/ 24mm/ 28mm 
a 33mm v provedeních Z2+2 nebo 
Z3+3. Doporučený odstup turbíny od 
frézovaného dílce činí 2–3 mm. Testy 
prokázaly výborné výsledky zejména 

při frézování MDF, HF, laminované 
i dýhované dřevotřísky. Na rozdíl od 
konkurenčních systému s kleštino-
vým pouzdrem není nutno kontrolovat 
nežádoucí vysunování nástroje.

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

LEITZ turbínový komplet pro stopkové frézy na nesting

Velmi zajímavá lampička dodávaná ve dvou atraktivních 
matných barevných provedeních, univerzální černé 
a moderní bílé, osloví zejména designéry a architekty 
při návrzích hotelů, studentských pokojů, ložnic nebo 
studoven. Lampička je navržena v nadčasovém designu, 
čemuž odpovídají i použité materiály a možnost libovolné-
ho natočení a ohýbání ramene. Je určena zejména pro 
současnou generaci uživatelů, která uvítá možnost nabí-
jení elektronických zařízení pomocí dvou integrovaných 
USB slotů. Lampa je energeticky nenáročná a o světlo 
se stará 16 LED v neutrální bílé barvě.

Výrobce: GTV sp. z o.o. S.K.A.
Prodejce: Dřevomateriál s.r.o.

Lampa s USB portem CHICAGO

Designové nadčasové úchytky produktové řady GANZA 
z nové kolekce výrobce GTV se dodávají v atraktivní žá-
dané bílé barvě a také oblíbených povrchových úpravách 
chrom, matný chrom a černý chrom. Ve stejných barev-
ných provedeních se úchytky dají doplnit i knopkami.

Výrobce: GTV sp. z o.o. S.K.A.
Prodejce: Dřevomateriál s.r.o.

Designové úchytky a knopky řady GANZA

Prodejce: Dřevomateriál s.r.o.

http://www.leitz.cz
http://www.drevomaterial.cz
http://www.drevomaterial.cz
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Každá rekonstrukce má svůj přesný 
harmonogram, ovšem často se v prů-
běhu prací objeví nečekané komplika-
ce. Proto je dobré mít v záloze pomoc, 
která urychlí část projektu. Montážní 
lepidla jsou při rekonstrukci nezbytný-
mi pomocníky. Ovšem finální pevnos-
ti, tj. plného zatížení dosahují většinou 
až po 24 hodinách. Pattex One For 
All Express je nové moderní rychle-
schnoucí montážní lepidlo a tmel. Má 
velmi rychlý nástup vytvrzení – s lepe-
nými prvky je možné manipulovat již 
po 20 minutách od aplikace. Zatížení 
je možné po 3 hodinách (podle lepe-

ných materiálů), tím se výrazně zkrátí 
čas. Je určen k lepení a tmelení většiny 
savých i nesavých materiálů, jako jsou 
cihla, keramika, beton, dřevovláknité 
a dřevotřískové desky, sádrokarton, 
překližka, přírodní kámen (tloušťka 
min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené 
PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované 
povrchy. Pattex One For All Express 
díky rychlému vytvrzení zkrátí čas a ne-
musíte tak dlou ho čekat s pokračova-
cími pracemi.

Výrobce: Henkel
Prodejci: 

Novinka pro urychlení rekonstrukcí: Pattex One For All Express

Hledáte nábytkovou hranu k Vaší lami-
nované desce? S minimálním počtem 
kliknutí naleznete na stránkách firmy 
REHAU perfektní sladění vašeho la-
mina s nábytkovou hranou. Všechny 
dekory, rozměry, materiály hran jsou 
přiřazeny k více jak 15 000 předlohám 
laminátových desek renomovaných 
výrobců. Není třeba dodatečné srov-
návání povrchové struktury a lesku 
s předlohou.

Nejste si zcela jisti Vaším výběrem 
nábytkové hrany? Firma REHAU pro 
Vás připravila bezplatný servis vzoro-
vání hran. Jednoduše si požadované 
vzorky hran objednáte on line na ad-
resách: 

http://boardmatchingguide.rehau.
com/CZ_cs nebo http://board-
matchingguide.rehau.com/SK_sk.

Výrobce a prodejce: REHAU

RAUKANTEX ON LINE: Vyhledávaní dekorů hran a zasílání vzorků zdarma

Firma IMA – materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o. je výhradním zástupcem 
švédské firmy MUNKSJO PAPER pro 
Českou a Slovenskou republiku. Díky 
tomu jako jediná firma na našem trhu 
může nabídnout originální švédskou 
protitahovou fólii.
Novinkou je nehořlavá protitahová fólie, 
impregnovaná a speciálně chemicky 
upravená tak, aby mohla odolávat ohni. 
Byla testována v certifikované labora-
toři SP Technical Research Institute of 
Sweden a bylo prokázáno, že splňuje 
technická požární kritéria dle normy 
DIN 4102- 1 v kategorii stupně hořla-
vosti B2. Nehořlavá protitahová fólie je 

ideální na stropní 
panely, obkladové 
desky, parkety a na 
plochy, kde jsou kla-
deny zvýšené požadavky 
na odolnost proti požáru. 
Standardně je v nabídce 50g 
fólie, ale v případě požadavku 
na větší množství je možno zajistit 
i vyšší gramáže. Samozřejmostí je, 
že na tuto fólii poskytujeme certifikace 
jako FSC CONTROLED WOOD, IOS 
deklarace a Test reporty.
Výrobce: MUNKSJO PAPER
Výhradní zástupce: 

Nehořlavá protitahová fólie

Výhradní zástupce:

plochy, kde jsou kla
deny zvýšené požadavky 
na odolnost proti požáru. 
Standardně je v nabídce 50g 

případě požadavku 
na větší množství je možno zajistit 
i vyšší gramáže. Samozřejmostí je, 
že na tuto fólii poskytujeme certifikace 
jako FSC CONTROLED WOOD, IOS 
deklarace a Test reporty.

 MUNKSJO PAPER
Výhradní zástupce:

plochy, kde jsou kla-
deny zvýšené požadavky 
na odolnost proti požáru. 
Standardně je v nabídce 50g 

případě požadavku 
na větší množství je možno zajistit 
i vyšší gramáže. Samozřejmostí je, 
že na tuto fólii poskytujeme certifikace 
jako FSC CONTROLED WOOD, IOS 
deklarace a Test reporty.

 MUNKSJO PAPER
Výhradní zástupce:
IMA – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.

viz www.pattex.cz, www.pattex.sk

http://boardmatchingguide.rehau.com/CZ_cs
http://boardmatchingguide.rehau.com/SK_sk

http://www.pattex.cz
http://boardmatchingguide.rehau.com/CZ_cs
http://www.ima-czech.cz
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Patrová postel se skříní

V úvodu zmíněným kompromisem je 
např. omezený „životní prostor“ v důsled-
ku přeplnění pokoje úložným nábytkem 
s cílem získat v malém prostoru maxi-
mum místa pro ukládání a „skladování“. 
Tak jako v jiných situacích, i v tomto pří-
padě bychom se občas měli držet hesla, 
že méně je někdy více, a otázku sklado-
vání (nikoli ukládání!) řešit jiným „racio-
nálním“ způsobem. V tomto kontextu je 
pak na fantazii designéra, jak s „uvolně-
ným“ prostorem naloží tak, aby byl nejen 
funkční, ale také estetický.
Ve snaze o co nejefektivnější využití ome-
zeného prostoru vznikají např. různá aty-
pická řešení kompaktních nábytkových 
celků kombinací lůžka, úložného nábyt-
ku a herního či pracovního prostoru. 
Zajímavé přitom může být i velmi jedno-
duché řešení, jako např. integrace skříně 
do patrové postele, kterou představila 
španělská firma TRASMAN PENEDÈS. 
Skříň umístila ke kraji postele pod horní 
lůžko a spodní lůžko o její šířku vysunula 
mimo půdorysnou úroveň horního lůžka. 
Z ergonomického hlediska může sice ur-
čitý problém představovat hloubka skříně 
(kolem 90 cm), tu lze ale řešit vhodnými 
úložnými systémy a mechanismy. Další 
úložný prostor pak nabízí „obvyklá“ širo-
ká zásuvka pod spodním lůžkem.

Pravoúhlé kombinace

Mezi časté kombinace patří pravoúhlé 

Limitující prostor svádí ke kompromisům

Dětský pokoj obvykle plní roli ložnice, herny i učebny. Nábytek pro jeho vybavování má proto svá 
specifika, vycházející z požadavků na co nejefektivnější využití zpravidla velmi omezeného prostoru 
při zachování ergonomických a hygienických požadavků. A právě limitující prostor ve spojení s ne-
dostatkem informací svádí při zařizování dětských pokojů ke kompromisům, což obvykle není ku 
prospěchu jejich obyvatel. V následujícím příspěvku přinášíme několik postřehů, jak lze také řešit 
nedostatek místa v dětských pokojích prostřednictvím různých konstrukcí postelí.

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

Patrová postel s integrovanou skříní (TRASMAN PENEDÈS)

Jednoduché řešení patrové postele s úhlově uspořádanými lůžky (Parisot)
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uspořádání horního a spodního lůžka 
patrové postele. Toto řešení, které je 
vhodné především pro umístění do rohu 
místnosti, umožňuje využít uvolněný 
prostor pod horním lůžkem pro integraci 
skříňky, pracovního stolu/desky nebo 
hracího prostoru.
Jednoduchým příkladem je postel Gravi-
ty francouzské společnosti Parisot, jejíž 
konstrukce je kompletně zhotovená z la-
minovaných desek. Ploché nohy horní-
ho lůžka jsou na jedné straně vyztužené 
schodištěm, které umožňuje jednodu-
chý přístup na lůžko a zároveň ze strany 
prostoru pod postelí slouží jako úložné 
boxy. Na druhé straně postele jsou svislé 
nohy zpevněné jednak spodním lůžkem, 
k němuž je připevněna přední noha, 
a jednak zadní svislou a vodorovnou 
deskou, které tvoří horizontální spojnici 
mezi oběma zadními nohami. Vodorovná 
deska zároveň slouží jako odkládací plo-
cha. Nad ní jsou pomocí další vodorovné 
desky a svislých stojek vytvořeny odklá-
dací niky. Celá sestava je řešena velmi 
jednoduše a její „puristický“ vzhled evo-
kuje domněnku, že cílem výrobce bylo 
nabídnout zákazníkovi funkční nábytek 
v „ekonomické“ variantě.
Naopak vzhledově působivější, a to jak 
svým konstrukčním provedením, tak 
i pestrostí dekorů použitých materiálů 
(rovněž laminované desky), jsou kom-
paktní nábytkové sestavy již zmíněné 
firmy TRASMAN PENEDÈS. I když 
i v tomto případě návrháři sáhli po úhlo-
vém uspořádání lůžek, důvodem nebylo 
vždy umístění do rohu místnosti. Jako pří-
klad uvádíme sestavu, kde spodní lůžko, 
otočené vůči hornímu o 90°, je umístě-
no uprostřed sestavy, přičemž z jedné 
strany k němu přiléhá nízký odkládací 
stolek a žebřík pro přístup na horní lůž-
ko, z druhé strany integrovaná skříň. 
Bezpečnostní bočnice horního lůžka je 
řešena jako odkládací nika.
Druhá sestava španělského výrobce 
naopak je určena pro umístění do rohu. 
Spodní lůžko je proto přimknuté k jedné 
straně, zatímco druhá strana sestavy je 
řešena jako kombinace skříně a pracov-
ního stolu. Úložný prostor skříně, přístup-
ný ze strany spodního lůžka, je rozdělen 
svislou mezistěnou na dvě části. Jedna 
je uzavřena otočnými jednokřídlými 
dveřmi a druhá je otevřená a opatřená 
policemi, z nichž jedna je prodloužena 
a v podobě odkládací plochy vybíhá až 
k lůžku. Z vnější strany skříň ze dvou sou-
sedních stran obepíná pracovní deska 
pravoúhle zalomeného stolu, podepře-
ná v rohu jednou válcovou nohou. Nad 
stolem je umístěna ještě pravoúhle za- 

Kompaktní nábytkové sestavy firmy TRASMAN PENEDÈS s úhlovým uspořádáním lůžek

Zajímavým prvkem sestavy španělského výrobce je kombinace skříně a pracovního 
stolu

Úložný prostor skříně je přístupný se strany lůžka
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lomená police. Za stolem, v zadní části 
sestavy, je umístěn žebřík pro přístup na 
horní lůžko.

Prostor pod postelí

Varianta postele se zvednutým lůžkem 
se volí i v případech, kdy zejména malý 
pokoj obývá pouze jedno dítě. Získáme 
tím plný prostor pod lůžkem, který mů-
žeme využít různým způsobem podle 
toho, co potřebujeme vyřešit. Nejčastěji 
bývá využíván k umístění úložných prvků 
nebo pracovního stolu/desky, případně 
obou možností v různých kombinacích 
a v různém designovém pojetí.
Zajímavá řešení v tomto segmentu nabí-
zí např. dánská společnost M. Schack 
Engel vyrábějící dětský nábytek pod 

značkou LIFETIME. Jednou z mnoha 
možných variant je např. zvýšená po-
stel, pod níž je umístěn pracovní stolek 
s otočně výsuvnou deskou. Základem 
stolku je skříňka s otevřenou nikou a po-
licí a se třemi zásuvkami. K ní je jedním 
koncem (v rohu umístěným čepem) 
otočně připojená pracovní deska, která 
je svým druhým koncem pevně přichy-
cena k pojízdnému kontejneru. To umož-
ňuje otočením o 90° vysunout desku 
ven do uživatelské pozice. Kontejner je 
otevřený z obou stran, takže ho lze po-
užívat v obou polohách pracovní desky. 
Stejně tak i úložný prostor pevné skříňky 
je přístupný jak v zasunuté, tak vysunuté 
pozici desky.
Jinou variantu řešení prostoru pod 
horní postelí nabízí dánská společnost 
Hoppekids v podobě rohové stolové 
desky a rohové lenošky, kterou lze rozta-
žením změnit v lehátko a získat tak druhé 
lůžko pro příležitostné spaní. Lenoška je 

Dva způsoby využití spodního prostoru pod horním lůžkem (TRASMAN PENEDÈS)

Prostor pod horním lůžkem vybavený rohovou stolovou deskou a roztahovací le-
noškou (Hoppekids)

Řešení spodního prostoru pod horním lůžkem pomocí skříňkového modulu s otočně výsuvným pracovním stolem (LIFETIME)
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vybavena dvěma volnými opěradlovými 
polštáři, které se po vytažení prodlužo-
vací části lůžka položí na laťový rošt, kde 
slouží jako matrace. Prodlužovací část 
lze vysunout buď jen o polovinu své dél-
ky, položit na ni jeden polštář a lenošku 
používat pro sezení s nataženými noha-
mi, nebo o celou délku s použitím obou 
polštářů pro ležení.

Vše v jednom

Pokud je ale designér postaven do si-
tuace, kdy musí z prostorového minima 
získat využitelné maximum, nezbývá mu, 
než se přiklonit např. k takovému řešení, 
jaké nabízí kompaktní nábytková sestava 
New Tower turecké společnosti Newjoy 
Öner Modüler Mobilya. Příznačnější než 
„Nová věž“ by pro ni byl název „Vše v jed-
nom“. Sestava v sobě totiž ukrývá tři lůž-
ka, pracovní stůl, dvě skříně a tři zásuvky.
I tato sestava je kompletně zhotove-
na z laminovaných desek. V její horní 
části je umístěno horní lůžko a skříňka 
uzavřená z čelní strany dveřmi. Přístup 
k hornímu lůžku je vyřešen postranním 
schodištěm, v jehož stupních jsou ukryté 
zásuvky.
Ve spodní části sestavy se nachází výsuv-
ný pracovní stůl o rozměru 205x60x76 

cm (šířka/hloubka/výška) a pod ním vý-
suvné lůžko se zvýšenou lehací plochou 
(197x95x60 cm). Obě součásti jsou sa-
mostatné nábytkové kusy na kolečkách, 

takže s nimi lze manipulovat nezávisle 
na sobě. Může být vysunutý pouze stůl 
nebo lůžko, anebo můžeme stůl i lůžko 
zcela vysunout a umístit je samostatně  

Kompaktní nábytková sestava New Tower turecké společnosti Newjoy Öner Modüler 
Mobilya je multifunkční nábytkový celek sestavený z modulárních prvků, který obsa-
huje vše, co dětský pokoj vyžaduje: prostor pro spaní, prostor pro ukládání a prostor 
pro práci

Lenošku lze roztáhnout o poloviční nebo o celou délku a s využitím opěradlových polštářů vytvořit prodloužený sedák nebo 
lehací plochu
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kamkoli v místnosti. Pod spodním lůž-
kem je navíc umístěna nezávislá zásuv-
ka na kolečkách s matrací, která slouží 
jako třetí lůžko pro příležitostné spaní 
(189x85x21 cm).
Součástí sestavy je dále spodní skříň, 
podpírající horní lůžko, a otevřený úlož-
ný prostor v podobě niky umístěné nad 
pracovním stolem.
New Tower je navržen jako modulár-
ní nábytek, takže jednotlivé prvky lze 
libovolně kombinovat a vytvářet různé 
sestavy.

Postel v mezipatře

V bytech s vysokými stropy nebo v pod-
krovních půdních vestavbách se jako 
jedna z možností efektivního využití 
prostoru nabízí jeho vertikální rozdělení 
mezipatrem (mezaninem), kam se ob-
vykle umísťuje ložnice respektive lůžko. 
Tuto základní myšlenku přenesla dánská 
společnost Flexa4Dreams do své vyso-
ké postele FLEXA Classic s celkovou 
výškou 2,3 m. Jedná se o lůžko s lehací 
plochou o rozměru cca 200x120 cm. 
Spodní prostor, vysoký cca 180 cm, 
umožňuje umístění standardních šatních 
skříní. Vybavit ho ale také lze pracovním 
stolem, spodním lůžkem apod. Přístup 
k hornímu lůžku je řešen pomocí šikmé-
ho žebříku se 6 příčlemi. Výška lehací 
plochy nad podlahou je cca 210 cm. 
Vezmeme-li v úvahu, že minimální vzdá-
lenost lehací plochy od stropu by měla 
být 90–100 cm, pak je třeba počítat 
s tím, že výška stropu v místnosti musí 
být minimálně 300–310 cm.

Uzavřený úložný prostor nabízí horní skříňka, spodní skříň a tři zásuvky ve scho-
dišťových stupních

Mezaninová postel FLEXA Classic vyso-
ká 2,3 m pro byty s vysokým stropem 
nebo pro podkrovní půdní vestavby 
(Flexa4Dreams)

Efektivní využití prostoru představuje trojice výsuvných prvků: pracovní stůl, lůžko, 
zásuvka



Nejkvalitnější nosná deska
na evropském trhu.

Kolekce 66 skladových LTD
zahrnuje oblíbené tradiční dekory 

a obsahuje i nové designově zajímavé 
dekory a struktury.

www.drevomaterial.cz
www.byspan.cz

http://www.drevomaterial.cz
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Okenní taburet

Koukáním z okna a komunikací s kolem-
jdoucími dokáží někteří jedinci zejména 
z řad seniorů trávit skutečně hodně času. 
Ti vynalézavější si pro zvýšení komfor-
tu do okna pořídí i polštář. Tyto scény 
inspirovaly studenta designu Martina 
Fialkowske ze Západosaské univerzity 
ve Zwickau k vytvoření speciální opěrky 
do okna. Nazval ji Fensterhocker (oken-
ní taburet) a podle jeho slov je určená 
zejména starším lidem jako „nábytek pro 
relaxaci u okna“. Návrh vzniknul v rámci 
projektu Ü60 – Design pro zítřek zaměře-
ného tematicky na seniory. Cílem autora 
bylo především poskytnout požadovaný  

Pro pohodlný výhled z okna

Koukání z okna patří historicky k oblíbeným „volnoaktivitám“ lidstva. Okno nám zprostředkovává 
přímý audio-vizuální kontakt s okolím a někteří lidé dokáží touto aktivitou trávit i dlouhé hodiny. Je 
proto s podivem, že ačkoliv ostatním formám odpočinku a volnočasových aktivit je obecně věnována 
široká pozornost, problematikou „koukání z okna“ se dosud nikdo seriózně nezabýval. Až na výjimky, 
jakými jsou např. někteří studenti designu, jejichž myšlení ještě není „zdeformované“ běžnou životní 
a komerční realitou.

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

Autor představil dva typy okenního taburetu: jeden opatřený plstí pro přímé použití 
a druhý nižší dřevěný pro položení polštáře

Martin Fialkowske si při navrhování okenního taburetu představil sám sebe v se-
niorském věku

Skládací stůl Fensterplatz Roberta Mel-
chera



komfort majitelům moderních eurooken, kde spodní rámový 
profil vytváří „nepohodlný“ element a zároveň při častém opírání 
hrozí poškození např. hliníkové okapnice apod. Výsledkem jeho 
návrhu je oblouková dřevěná opěrka vyrobená z ohýbaného 
vrstveného dřeva, která překlene spodní rámový profil a svými 
konci se opře o vnitřní a venkovní parapet. Svůj nápad předvedl 
v podobě funkčních prototypů ve dvojím provedení: jeden opa-
třený na povrchu 10 mm tlustou plstí pro přímé použití a druhý 
v „dřevěné“ podobě určený pro položení polštáře.

Stůl u okna

Ve známém hitu ze šedesátých let autorské dvojice Suchý 
– Šlitr se zpívá: „Na okně seděla kočka, byl horký letní den, 
na okně seděla kočka a koukala se ven,…“ Zda se jednalo 
o kočku čtyřnohou či dvounohou text neříká, nicméně obě 
varianty si dokážeme představit. A mnozí z nás i na základě 
vlastní zkušenosti, podobně jako Robert Melcher, autor dal-
šího nevšedního návrhu s názvem Fensterplatz. Jedná se 
o skládací stůl s nastavitelnou výškou desky. Deska je na 
jednom konci opatřena vyklápěcí podnoží a druhým koncem 
se pokládá na okenní parapet. Podnož je k desce přichycena 
pomocí jednoduchého otočného závěsu a její krajní polohu 
při vyklopení vymezuje příčná dorazová tyč, o kterou se deska 
spodní stranou opře. Dorazová tyč je k podnoži přichycena 
pomocí koncových upínacích objímek s ručními šrouby, takže 
její polohu lze libovolně měnit. Změnou polohy dorazu se mění 
úhel sklonu podnože a tím současně i výška desky. Ta se tímto 
způsobem upravuje v závislosti na výšce parapetu. Deska 
může být na straně podnože opatřena navíc ještě výklopnou 
zádovou opěrou pro pohodlnější sezení např. při čtení nebo 
pouhém „koukání z okna“. Stůl je ale možné využít i pro jiné 
účely, např. jako pracovní nebo odkládací plochu.

Desku na jednom konci podepírá vyklápěcí podnož, druhým 
koncem leží na okenním parapetu

Detailní pohled na otočné uchycení desky k podnoži a na na-
stavitelnou opěrnou tyč

http://www.bras.sk
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Do nového areálu presťahovali firmu 
v roku 2012. Celá výroba má k dispozícii 
takmer dvetisíc m2. Rozdelená je na tri 
sekcie. Samostatný priestor patrí náre-
zovému centru a píle. Oddelená je tech-

nologická časť od montáže hotového 
nábytku. Samostatná je kabína na strie-
kanie dielcov, napojená na odsávanie 
a vzduchotechniku ELBH v priestoroch 
výrobnej dielne. Za dodávateľa a porad-
cu výrobných technológií si majiteľ firmy 
vybral EXCELLENT CD, s.r.o., Zvolen, 
ktorý garantuje odborný a vysokokvalitný 
záručný a pozáručný servis vykonávaný 
odborne zaškolenými servisnými tech-
nikmi pri platných certifikátoch od vý-
robcov strojov v rámci skupiny HOMAG 
Group AG.

Štítok s čiarovým kódom 
počas celého opracovania

Rozhodujúce pre výkonnosť a presnosť 
je nárezové centrum HOLZMA HPP 
350 s automatickým nastavením roz-
merov porezu a rýchlosti posuvu. Jeho 
súčasťou je automatický sklad HOMAG 
Automation TLF 210 Optimat. Veľko-
plošné dosky MDF oplášťované prírod-

Pri rozbehu výroby nábytku pred 12 rokmi hľadal Daniel Hacaj 
vhodné stroje na kvalitné opracovanie veľkoplošných materiálov. 
Najskôr stačili presná píla, olepovačka hrán a kolíkovací stroj. 
Zákazníci časom pribúdali, z dielne vznikla firma Prodan Interiér 
s.r.o. (2007), vytvorený zisk investoval do výstavby vlastného areálu 
v Ivánke pri Dunaji.

Výkonnosť strojov limitujú 
objednávky atypického nábytku

GROUP

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

Areál Prodan Interiér v Ivánke pri Dunaji postavili pred piatimi rokmi

Pokyny obsluhy pre nárezové centrum. Vákuový podávač automaticky odovzdáva nevyužité odrezky dosky naspäť do skladu

http://www.excellentcd.sk
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nou dyhou ukladá pneumatický podávač 
na pracovný stôl. Nevyužitú plochu diel-
cov odovzdáva naspäť na 16 pozícií do 
skladu. Automatické prepojenie „Säge 
– Lager – Kombinationen“ pokračuje evi-
denciou pre nadviazanie výroby. Každý 
využitý odrezaný a naformátovaný dielec 
označí štítkom s čiarovým kódom. Slúži 
ako evidencia spoľahlivosti výkonov ob-
sluhy jednotlivých strojov, aj ako dohľad 
nad prácou každého pracovníka, ktoré-
mu sa dielec dostane „do ruky“. Štítok 
odstraňujú až po dokončení všetkých 
výrobných operácií.
Naformátované dielce prechádzajú 
k olepovačke hrán pre olepovanie bez 
lepiacej škáry od svetového výrobcu 
strojov HOMAG, model Ambition KAL 
370 airTec, aby časti nábytku dostali 
definitívnu podobu. Pre prácu s olepo-
vačkou sú zaškolení dvaja pracovníci. 
Obsluha ručne nakladá kotúče hra-

novacej pásky s identickým dekorom 
k prednej ploche nábytku. Pôvodným 
zámerom majiteľa firmy Daniela Hacaja 
bola aj vlastná zosadzovňa dýh. Tento 
výrobný uzol zatiaľ nepotrebujú, využí-
vajú službu od dodávateľa dyhovaných 
dosiek, ktorý zaručuje celú škálu variácií 
v špičkovej kvalite. 
Finalizáciu povrchu dielca docielia na 
brúske BÜTFERING SWT 335/RQH. 
Jedinečný stroj je vybavený elektromag-
netickou segmentovanou prítlačnou 
pätkou MPS s riadeným prispôsobením 
brúsneho prítlaku každého jednotlivého 
brúsneho segmentu uloženého v 25 mm 
rastri po celej brúsnej šírke 1350 mm. 
Čiarový kód upozorní na kontúry dyhy 
a umožňuje vytvoriť nekonečný počet 
dizajnérskych variácií.
Keď majú montážnici k dispozícii všet-
ky dielce, môžu kompletizovať jednot-
livé časti nábytkovej zostavy. Všetko sa 

deje pod dohľadom vedúceho výroby 
Ing. Pavla Skoršepu. Často sa v dielni 
pohybujú aj projektoví manažéri, ktorí sa 
starajú po celý čas výroby o pridelenú zá-
kazku. Spolu prispejú, aby každý projekt 
dokázali úspešne kolektívne finalizovať 
pre spokojnosť zákazníka. Výhodou je, 
že počítačový systém je priamo prepo-
jený s výrobou. Dáta a konkrétne rieše-
nia musia mať vysokú kvalitu, presnosť 
a rýchlosť pri flexibilných úpravách.

Náročné tvary interiérových 
celkov

Uvedený stručný popis výroby kuchýň 
a atypického nábytku je oveľa zložitej-
ší pri produkcii privátnych objednávok 
náročných interiérov. Výkonný riaditeľ 
Ľuboš Lánsky musí brať do úvahy pokyny 
zákazníka, aby celok dotvorený nároč-
nými tvarmi jednotlivých prvkov pôsobil 
esteticky a splnil účel. Časté objednávky 
nábytku do reprezentačných priestorov 
vyžadujú kombináciu dielcov z dyhy 
a striekaných plôch farebne zladenými 
pre zachovanie odtieňov počas celej 
životnosti nábytku.

Zástupca technológií HOMAG 
Group v SR pre menších a stred-
ných výrobcov:

EXCELLENT CD, spol. s r.o.
Š. Moyzesa 3
960 01 Zvolen
tel.: 045/5321 628
e-mail: office@excellentcd.sk
www.excellentcd.sk

Progresívna olepovačka hrán umožňuje olepovanie s nulovou lepiacou škárou

Kvalitná širokopásová brúska pozitívne ovplyvňuje kvalitu povrchovej úpravy dy-
hovaných dielcov

http://www.excellentcd.sk
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Libor Pražan (42) začal svoji profesní 
dráhu restaurátora starožitného nábytku 
v Lounech, kde se narodil, prožil dět-
ství i část dospělosti. Vztah ke dřevu byl 
v jeho rodině hluboce zakořeněn – i když 
jen na amatérské úrovni. Jeho otec i dě-
deček, oba profesí elektrikáři, měli práci 
se dřevem jako svoji velkou zálibu. A po 
nich lásku k tomuto mate riálu údajně 
zdědil. Avšak navzdory touze věnovat se 
uměleckému řemeslu se vyučil obrábě-

čem kovů a později, s cílem získat maturi-
tu, vystudoval ještě střední pedagogickou 
školu, obor vychovatelství. Ničemu z toho 
se ale nikdy profe sionálně nevěnoval. Po 
vyučení vystřídal několik zaměstnání od 
číšníka až po finančního poradce, aby se 
v polovině 90. let k vysněnému řemeslu 
velkým obloukem nakonec přece jen do-
stal. Dnes má již více než dvacetiletou 
praxi uměleckého truhláře a restauráto-
ra, vlastní atelier v jihočeských Hradcích, 
kam se v roce 2010 přestěhoval, je uzná-
vaným odborníkem ve svém oboru. Avšak 
to, že nemá potřebné vzdělání, dodnes 
vnímá jako svůj hendikep, který mu např. 
znemožňuje ucházet se o zakázky na 
restaurování kulturních památek.

DM: Proč jste se vlastně nevyučil 
tomu, co Vás od útlého věku bavilo?
L. P.: Těch důvodů bylo víc. Jedním 
z nich bylo to, že jsem se zalekl skuteč-
nosti, že budu muset absolvovat talen-
tové zkoušky z kreslení, jejichž úspěšné 
složení bylo pro přijetí na obor restauro-
vání nábytku podmínkou. A já jsem nikdy 
kreslit neuměl. I kdyby mi šlo o život, tak 
třeba koně nenakreslím. Ale ani rodiče 
tomu nebyli příliš nakloněni. Nemohli 
se smířit s představou, že bych byl na 
internátě v Brně a domů jezdil třeba jen 
jednou za měsíc.
Já však v tomto směru nejsem výjimkou. 
Spousta lidí pracuje a je úspěšná v úplně 
jiném oboru, než jaký původně vystudo-

Starý nábytek v sobě často 
ukrývá zajímavé příběhy

Umělecký truhlář a restaurátor starožitného nábytku Libor Pražan z Hradců u Českých Budějovic 
se tomuto oboru nikdy nevyučil. Přesto se už více než dvacet let úspěšně věnuje opravám starého 
nábytku nebo výrobě jeho replik. Svůj sen o práci se dřevem začal snít už jako malý kluk. Jeho cesta 
k vytouženému povolání byla ale klikatá. Dnes patří ve svém oboru k těm nejlepším a v roce 2012 
získal dokonce titul Živnostník roku Jihočeského kraje.

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

Libor Pražan, ač nevyučen v oboru, se opravám starého nábytku nebo výrobě jeho 
replik úspěšně věnuje více než dvacet let. V roce 2012 získal dokonce titul Živnostník 
roku Jihočeského kraje

První replika intarzovaného barokního 
sekretáře, vyrobená pouze na základě 
obrázku z časopisu
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vali. Tím chci říct, že nikdy není pozdě 
začít dělat to, k čemu vás srdce táhne. 
A to bez ohledu na to, že vám rozum říká, 
že je to nesmysl, že to neumíte, že na 
to nemáte vzdělání, zkušenosti, zázemí 
apod.

DM: Co bylo pro Vás tím rozhodují-
cím momentem, který Vás přiměl „za-
čít dělat to, k čemu vás srdce táhlo“? 
L. P.: Předcházela tomu nespokojenost 
s tehdejším zaměstnáním. To co jsem 
vždycky dělat chtěl, jsem dělat nemohl, 
a to, co jsem dělal, mě nebavilo a ne-
uspokojovalo.
Zvrat v mém profesním životě nastal po 
jedné návštěvě zámku Hluboká někdy 
v roce 1995. Doslova mě uchvátily in-
teriéry, ať už to byly dřevěné podlahy, 
obložení nebo nábytek. Napadlo mě, 
že něco takového už by dnes asi nikdo 
nevyrobil. Pár dnů nato jsem šel kolem 

prodejny s nábytkem a jen tak ze zvě-
davosti vešel dovnitř. Stál tam podobný 
kus intarzovaného nábytku, který jsem 
viděl na Hluboké. Domníval jsem se, že 
je to nějaká starožitnost, ale prodavačka 
mě vyvedla z omylu. Vysvětlila mi, že jde 
o úplně nový výrobek. A to byl ten impuls, 
kdy jsem si uvědomil, že ono to ještě 
jde. Že ještě existují lidé, kteří to umí. 
A když to i dnes někdo umí vyrobit jako 
tenkrát, tak proč bych to neměl dokázat 
i já? A tak jsem se ve svých 21 letech 
vydal na cestu výrobce replik dobového 
nábytku.

DM: A jaká ta cesta byla?
L. P.: Dlouhá a nesmírně těžká. Začínal 
jsem sice jako naprostý amatér, ale zato 
s obrovským nadšením. Veškerou teorii 
i praxi, od historie přes konstrukce až 
po materiály, jsem musel jako samouk 
zvládnout sám.

Mé první kusy nábytku, které jsem si 
vyrobil v kůlně na zahradě, kam v zimě 
profukoval i sníh, bez jakéhokoliv vyba-
vení, jen za pomoci základního ručního 
nářadí, skončily v kamnech. Jinak to ani 
dopadnout nemohlo, protože mi chyběly 
základní znalosti o výrobě nábytku a bo-
hužel mi neměl kdo poradit. Bylo to sa-
mostudium metodou pokus – omyl. Pak 
jsem se rozhodl absolvovat alespoň re-
kvalifikační kurz na uměleckého truhláře 
ve SOŠ Litvínov-Hamr, kde jsem poprvé 
viděl, jak vypadá truhlářská dílna. A měl 
jsem štěstí na lidi, protože hned zkraje 
jsem potkal staršího pána – zkušeného 
truhláře, který mi nabídl pomoc. Umožnil 
mi některé operace, především strojní 
opracování dřeva, dělat v jeho dílně. Byl 
ze staré školy a ovládal ještě původní re-
ceptury, které se používaly v minulých 
stoletích. Ten mi předával své zkušenosti 
a byl také mým prvním odpovědným zá-

Kazeta na šicí potřeby z 18. století, kterou zákazník přinesl v „torzálním“ stavu, chátrala dlouhá desetiletí v devastujících pod-
mínkách půdního prostoru v kartonové krabici

Renovace kazety spočívala ve zmapování původních obrazců, sejmutí zbytků intarzií, zpevnění nahnilého korpusu pomocí 
speciální pryskyřice, znovusestavení obrazců a jejich doplnění o chybějící dílky. Podle jediné dochované nožičky byly vyrobeny 
tři nové. Po naklížení intarzií na korpus následovala obnova malby vnitřních ploch, pečlivé vybroušení povrchu, moření a šela-
ková politura. Závěrem bylo osazení novými panty vyrobenými uměleckým kovářem podle dochovaného torza jednoho z nich
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stupcem pro živnostenské oprávnění, 
které jsem si vyřídil v roce 1998. To pro 
mě byla velká škola.
Dalším zdrojem vědomostí mi byla li-
teratura. Protože mi imponoval hlavně 
nábytek 17.–18. století, sháněl jsem in-
formace, které se týkaly právě tohoto 
nábytku. Naučil jsem se dělat barokní 
intarzie, lepit teplým klihem, nanášet 
šelakovou polituru a začal jsem podle 
obrázků vyrábět repliky barokních šper-
kovnic.
Pak jsem pro inspiraci začal objíždět 
zámky. Ke vstupence jsem si připlatil 

možnost fotografování a jeden prohlíd-
kový okruh jsem absolvoval třeba i třikrát 
za sebou. Avšak ani napotřetí jsem ne-
věděl, komu ten zámek patřil. Absolutně 
jsem nevnímal výklad, zajímalo mě pouze 
interiérové vybavení. A pak jsem to doma 
zkoušel vyrábět. To bylo období, kdy 
jsem se vypracoval od jednoduchých 
intarzií až po složitější motivy. A jednoho 
dne přišel první zákazník, který mi přinesl 
na opravu jednoduchou skříň na hodiny. 
Tak se ze mě stal restaurátor. Byl to prv-
ní kus nábytku, který jsem na zakázku 
opravoval. Ale upřímně řečeno, ta skříň 
byla ve stavu, kdy jsem na ní neměl co 
zkazit. 

DM: Dál už to šlo samo nebo jste 
tomu musel nějak pomáhat?
L. P.: Možná mi občas trochu pomohla 
i moje určitá „drzost“. Například mi jed-
nou, to už jsem měl za sebou asi deset let 
praxe, zákazník přivezl nábytek vykláda-
ný perletí a mosazí s dotazem, jestli bych 
to dokázal opravit. Já jsem samozřejmě 
bez sebemenšího zaváhání odvětil, že 
mu to opravím. Když ale odjel, sedl jsem 
si a říkal si: „Co teď s tím budeš dělat?“ 
Ale všechno je jednou poprvé. A tak 
jsem postupoval opravdu centimetr po 
centimetru a s neskutečnou opatrností 
a pečlivostí a s obrovským respektem, 
abych to udělal správně. Tak jsem se 
dostal k technice nazývané boullete-
rie1, do které jsem se doslova zamiloval 
a začal se jí více věnovat. Naučil jsem 
se pracovat se želvovinou, slonovinou, 
perletí, mosazným a cínovým plechem, 
gravírovat atd. Postupně od jednoduš-
ších věcí jsem se dostal až k hodně slo-
žitým kusům nábytku.

DM: Jak náročné je shánět tyto ma-
teriály?

L. P.: Perleť a mosazný plech se dají 
celkem bez problémů koupit. Se želvovi-
nou a slonovinou je to ale horší, protože 
obchod s oběma materiály je zakázán. 
Dá se ale koupit třeba umělá želvovina, 
která je od té pravé téměř k nerozeznání. 
Slonovinu lze do jisté míry nahradit hově-
zí kostí. Občas se dá také sehnat slono-
vina z kláves starých vyřazených klavírů. 
Ale ani cínový plech není na trhu úplně 
obvyklá komodita. V menším množství 
se však dá koupit např. od varhanářů.

DM: A co dřevo?
L. P.: U barokního nábytku je velká vý-
hoda v tom, že se na intarzie používala 
většinou domácí dřeva, zejména ořech, 
třešeň, švestka, různé kořenice apod., 
které se dají sehnat. A když už jste veřej-
ně znám, tak se vám lidé často ozvou 
sami s tím, že např. na zahradě pokáceli 
ořech a že ho třeba vymění za palivové 
dřevo. Jako konstrukční dřevo používám 
např. materiál ze starého nábytku či jeho 
částí, které již nelze opravit, anebo stará 
prkna či trámy získané z různých demolic 
starých stodol apod.

DM: Co Vás dnes živí víc, restauro-
vání nebo výroba replik?
L. P.: Hlavní náplní mé činnosti je restau-
rování. To převládá. Ale ono to jde ruku 

Jádrem renovace hodinové skříně byla oprava poškozeného vykládání. Jednotlivé dílky se vlivem teplotních změn časem 
z dřevěného korpusu uvolnily a odpadaly

Hodiny Thuret Paris ve stylu André 
Charlese Boulle z dílny známého hodi-
nářského rodu Thuretů

1 Povrchová úprava viditelných ploch nábytku 
technikou boulleterie (podle pařížského výrobce 
nábytku André-Charlese Boulle, žijícího v letech 
1642–1732, který vyráběl pro Ludvíka XIV. a byl 
tvůrcem většiny nábytku ve Versailleském paláci), 
je vykládání různými materiály, jako je ebenové 
dřevo, želvovina, rohovina, slonovina, mosaz, 
měď, cín, stříbro aj. Nábytek zdobený boulleterií 
byl často vyráběn v páru, protože výsledkem pro-
cesu řezání materiálů ve dvou vrstvách byly dvě 
kompletní sady vykládaných vzorů. Hlavní sada se 
nazývala première-partie, druhá, inverzní sada se 
nazývala contre-partie.
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v ruce s vývojem cen starožitností. V 90. 
letech a ještě na přelomu milénia se ceny 
originálních kusů pohybovaly v astrono-
mických částkách. Populární byl hlav-
ně nábytek z 18. století a biedermeier. 
Tehdy za mnou chodilo hodně zákazní-
ků s tím, že chtějí vyrobit repliky, které 
byly pochopitelně levnější. Takže jsem 
např. stavěl sedm barokních sekretářů. 
Ale jak šla postupně cena originálního 
nábytku dolů, začal opadat zájem o vý-
robu replik. Lidé si na různých burzách 
či aukcích raději koupí originál, který se 
dnes často prodává za zlomek toho, co 
stál před dvaceti lety.

DM: Jaký nejnáročnější kus jste opra-
voval?
L. P.: Takových bylo několik, ale určitě 
k nim patřil nábytek s boulleterií. Jde 
o velmi nesourodý materiál, který na 
podkladu z měkkého jehličnatého dře-
va špatně drží. Hlavně díly z mosazného 
plechu někdy zcela chybí a musí se vyro-
bit nové. A potom pečlivě přilepit. Lepení 
teplým klihem vyžaduje přesný techno-
logický postup, zejména dostatečnou 
teplotu prostředí i materiálu. Plechy musí 
mít zdrsněné a dobře odmaštěné lepené 
plochy. Lože musí být pečlivě vyčiště-
né. A kolikrát se to napoprvé nepovede, 
takže se to dělá napodruhé, napotřetí. 
Náročnost oprav u tohoto nábytku je 
opravdu velká.

DM: A nebylo by jednodušší použít 
nějaké modernější lepidlo?
L. P.: Jednodušší by to bylo, ale asi by 
to nebylo příliš profesionální. Teplý klíh 
je restaurovatelný, takže umožní i příštím 
generacím nábytek opět restaurovat. 
Díky použití teplého klihu totiž restau-
rátor může jednotlivé díly intarzie, např. 
zčásti odlepené, opatrně sundat, opra-
vit, očistit a vrátit zpět. Při použití mo-
derních lepidel by je při odstraňování 
nejspíš zničil a musel by je nahradit no-
vým materiálem. A v restaurátorství platí 
zásada: Nenahrazovat, pokud to není 
nezbytně nutné! To znamená zachování 
původního materiálu v maximálně možné 
míře. Podstatou restaurování v ideálním 
případě je nábytek rozebrat na jednotlivé 
díly, vyčistit, opravit a vrátit zpět. 

DM: A co když v intarzii chybí větší 
plochy? Jak obnovíte ornamenty, 
které tam již nejsou?
L. P.: Jsou dvě možnosti. První je zakon-
zervování v současném stavu, kdy se 
chybějící části nedoplňují. Tento přístup 
se uplatňuje hlavně v památkové péči 
u památkově chráněných historických 

exponátů. Druhou možností je chybě-
jící části nahradit nově vyrobenými díly. 
Tento způsob opravy se používá hlavně 
u předmětů v soukromém vlastnictví, 
kde převládá snaha o to, aby původní 
krása opět ožila. A s obnovou chybějí-
cích ornamentů zpravidla nebývá prob-
lém. V původních intarziích totiž obvykle 
panuje určitý geometrický řád a symet-
rie, takže i když na některém místě chybí 
třeba větší kus plochy, dá se zpravidla 
odvodit z jiného dochovaného místa. 
Neplatí to samozřejmě obecně, existují 
i nesymetrické, např. florální či figurální 
motivy, ale já jsem zatím naštěstí neměl 
případ, kdy bych to musel řešit.

DM: Jaký nábytek restaurujete nej-
častěji?
L. P.: To je různé. V poslední době se 
nám např. sešlo několik kusů nábytku 
z 19. století ve stylu tzv. historismu, kte-
rý je mezi lidmi poměrně dost rozšířený. 
Loni na podzim jsme zde měli několik za-
jímavých kusů empírového nábytku, ale 
také biedermeier nebo klasicismus. A to 
už jsou vzácnější kusy. Také jsme dělali 
dvě komody ve stylu André-Charlese 
Boulle. Letos nás čeká např. oprava 
nábytku ze 30. let minulého století od 
Jindřicha Halabaly. Takže je to skutečně 
různé. 

DM: Kdo jsou Vaši zákazníci?
L. P.: Většinou jsou to soukromé osoby 
z celé České republiky, ale i ze Sloven-

ska, které k tomu nábytku mají nějaký 
citový vztah. A často je s tím spojena 
i nějaká generační návaznost, kterou ctí 
a snaží se o ty hodnoty pečovat tak, jak 
o ně pečovali jejich předci, aby je mohli 
zase v pořádku předat svým potomkům. 
A většina toho nábytku v sobě skrývá 
spoustu zajímavých a neuvěřitelných pří-
běhů spojených s jejich uživateli nebo se 
známými osobnostmi, a tyto příběhy mi 
sem s tím nábytkem přichází. Je to pro 
mě taková přidaná hodnota.  

DM: Tak ať se Vám ve vašem pod-
nikání daří a přejeme ještě hodně 
zajímavých příběhů.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Libor Pražan – 
Restaurátorský atelier
Místo: Hradce u Českých Budějovic
Rok založení: 1998
Počet zaměstnanců: 2
Web: www.atelier-prazan.cz

Hradce 
●

Libor Pražan využívá techniku boulleterie i při výrobě replik, např. vykládaných kazet 
apod. Teplým klihem k sobě slepí plátky želvoviny, mosazného a cínového plechu, 
lupenkovou pilkou vyřeže nakreslené ornamenty a takto získané soubory vloží do 
teplé vody, kde se rozlepí. Tím získá sady pro sestavení tří intarzií pro tři identické, 
avšak pohledově odlišné výrobky
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Čtvrtý ročník projektu SCÉNA: Inspira-
ce & Trendy 2017 připravila pro pořá-
dající akciovou společnost ABF již tra-
dičně interiérová návrhářka a designér-
ka Ing. Iva Bastlová, DiS. z pražského 
ateliéru LOXO. Jejím přičiněním bylo 
na letošním Design Shakeru ve vstupní 
hale II letňanského výstaviště k vidění 
více jak 120 různých vzorků od látek, 
tapet přes materiály na výrobu nábytku 
až po nejrůznější doplňky, jako vypína-
če, designové radiátory, plastické de-
korace či stěna z živých rostlin. A to ve 
speciální expozici, zaměřené na před-
stavení několika směrů, postavených 
na současných interiérových trendech, 
jimiž se autorka nechala inspirovat na 
velkých zahraničních veletrzích a upra-
vila je pro český trh. Tato expozice 
byla jako obvykle rozdělena do čtyř 
sekcí se zcela odlišnými inspiracemi 
– CULTURAL, POETIC, HARMONY 
a SMART, složených z působivé-
ho aranžmá a velkých vzorkovníků. 
Podobně jako v minulých dvou letech 
byla umístěna v již zmíněné vstupní hale 
II výstavního areálu, která je v těsném 
sousedství s hlavním parkovištěm pro 
návštěvníky. Tentokrát se však nena-
cházela v jedné z bočních částí této 
haly, ale přímo proti vchodu tak, aby jí 
příchozí byli nuceni projít. 

Na původním místě konání přehlídky 
vyrostl nový přednáškový sál, kde se 
v první den veletrhu konala přednáška 
na téma interiérových trendů, na kterou 

Interiérové trendy 
v názorné prezentaci

Na březnovém 7. ročníku veletrhu FOR FURNITURE (23.–26. 3. 
2017 v Praze – Letňanech), přesněji řečeno na s ním spojené 
výběrové přehlídce interiérového designu DESIGN SHAKER, ani 
letos nechyběla v České republice zatím ojedinělá expozice s inte-
riérovými trendy SCÉNA: Inspirace & Trendy 2017. Ta již počtvrté 
v řadě představila světové interiérové trendy a tentokrát ji v první 
den veletrhu provázela také odborná přednáška a na ni navazující 
komentovaná prohlídka v podání autorky, kterou si nenechalo ujít 
přes 120 zájemců z řad designérů, bytových architektů či běžných 
návštěvníků chystajících se na obnovu interiérů svých domů či bytů.

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

Foto: autor a archiv Ing. Ivy Bastlové, DiS

Z prezentovaných materiálů ve stylu CULTURAL autorka zmínila různé potahové látky 
(např. Orsay, Patchwork, Lima, Thames), nástěnné dekorace Rombus či Trapezium, 
podlahové PVC Greenline Denim, koberec v metráži Kids, tapety Ugepa či Teenager, 
lamináty Formica, kovolamináty Homapal a z exponátů kromě retro ventilátoru Otto 
bamboo s korpusem z bambusového dřeva ještě spirálový retro radiátor Revolution 
a kožené křeslo Max s kovovými područkami
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dorazilo více než 120 posluchačů nejen 
z řad designérů a bytových architektů, 
ale i běžných návštěvníků hodlajících 
v brzké době zahájit obnovu svého 
domu či bytu. Po skončení přednášky 
mohli nejen její účastníci, ale i v expo-
zici se nacházející návštěvníci veletrhu 
využít komentovanou prohlídku jednot-
livými sekcemi v doprovodu autorky 
Ing. Bastlové. Během celého veletrhu 
si pak všichni zájemci z letošních více 
jak 35 tisíc návštěvníků mohli v expozici 
vyžádat nové vydání odborného magazí-
nu Interiéry, jehož součástí byla stejno-
jmenná brožura (SCÉNA: Inspirace & 
Trendy) s bližšími informacemi o mate-
riálech a výrobcích z letos prezentova-
ných stylů.

CULTURAL

„Základem tohoto stylu je multifunkční 
mix a výrazné barvy připomínající retro. 
Není to však jen retro, je to také kom-
binace kultur starého a nového. Je to 
prostě náš domov. Přirozenost, zába-
va, život – takové jsou interiéry v tomto 
stylu, které si na nic nehrají,“ sděluje 
nám Ing. Bastlová při naší soukromé 
prohlídce expozice na adresu prvního 
stylu CULTURAL, u kterého mísením 
různých prvků a stylů je vytvářen netra-
diční, přesto velmi přirozený koncept 
s výraznými, často geometrickými vzo-
ry. Pravidlem však podle autorky je, že 
tu nejsou žádná pravidla, což znamená, 
že trend může být pojat odvážně, ale 
i střídmě. Vždy záleží na konkrétních 
kombinacích. Interiéry tohoto stylu se 
stále vyvíjí a ničím nesvazují. „Materiály 
jsou různorodé, stejně jako motivy a de-
kory, barvy jsou pestré, výrazné odstí-
ny doplňují jemné neutrály,“ upřesňuje 
Ing. Bastlová. 

POETIC

Styl POETIC je plný pastelových barev 
a jemných tónů. V něm laděné prvky jsou 
tradiční a moderní zároveň, plné har-
monie a něžnosti. Podle Ing. Bastlové 
můžeme v podstatě hovořit o moderní 
romantice s nádechem originality. Velký 
důraz je kladen na umění a současně 
i nadčasovost. „Interiéry tohoto stylu 
jsou přívětivé, pohladí na duši a umožní 
relaxovat a čerpat novou energii. Je to 
prostě skvělé místo, kam se ukrýt před 
shonem a stresem,“ konstatuje autorka 
v části expozice věnované stylu, jehož 
hlavní inspirací je umění ve všech for-
mách. 

Ve stylu POETIC byly z výrobků k vidění čalouněná křesla Bardolino v retro designu 
a pastelových barvách žlutá a modrá a z materiálů nepřeberné množství domácích 
i zahraničních tapet, potahových látek (např. Sence, Chenille, Art Basic Green, 
Storm Extra, Art Basic Rose apod.), nová kolekce vinylových podlah Experto Click 
s povrchovou vrstvou v dekorech dřeva, koberce, HPL lamináty Homapal s kovo-
vými povrchy či HPL lamináty Formica hýřící pestrými barvami v matném i lesklém 
provedení a s netradičními vzory

V sekci se stylem HARMONY dominovaly designové nádoby a stavebnicová stěna 
NextGen Living Walls pro hydroponické pěstování rostlin (s integrovaným akváriem) 
používané královéhradeckou společností New Visit (viz DM 9/2016)
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HARMONY

Styl HARMONY zosobňuje vyloženě kli-
dový interiér, kde hlavní roli hrají přírodní 
materiály, jako je masivní dřevo, kámen 
či vlna. Celek jako takový je zamyšlením 
nad ekologií, recyklací a upcyklací (pře-
měna starého předmětu, který by byl na 
vyhození, na něco jiného) a také nad 
domovem jako takovým, kde se v sou-
časné době nescházíme jen s rodinou, 
ale z něhož se stále častěji stává i místo 
pro naši práci (home office). „Barevná 
paleta je tlumená a obsahuje odstíny 
jako je hnědá, béžová či šedá, nicméně 
dobře zde vyniká i modrá a zelená, jež 
evokují přírodu. Přírodou jsou inspirová-
ny také použité motivy a vzory materiálů 
a látek, přičemž jde hlavně o listy, trávu, 
mech, kůru a další,“ pokračuje autorka 
v sekci věnované stylu HARMONY.

SMART

Chytrá domácnost a chytré materiály, 
které jsou dobře čitelné – to je podle 
autorky základ posledního z představe-
ných stylů SMART. „Co se barevné zá-
kladny týče, je svěží , světlá až neutrální 
a doplňují ji výrazné barvy jako červená či 
zelená. Lesk a mat se kombinují, stejně 
jako 3D efekty, na hladké ploše s plas-
tickými povrchy. V tomto stylu nejde příliš 
o dekorativnost, ale o praktickou stránku 
a usnadnění každodenního života,“ kon-
čí Ing. Bastlová naši prohlídku poslední 
části expozice. Pro úplnost pak ještě 
uvedla, že každý, kdo nemohl letošní 
veletrh navštívit nebo SCÉNU náhodou 
z nějakých důvodů minul, si může vše 
online prohlédnout nebo stáhnout na 
www.scena-inspirace-trendy.cz.

Z exponátů nás v sekci HARMONY autorka upozornila ještě na kožené židle s područkami Peppa a z materiálů např. na tapety 
a HPL lamináty Homapal a Formica s přírodními dýhami a dekorativními rostlinnými motivy, dále pak na režné a vlněné potaho-
vé a dekorační látky Trend v béžových, hnědých a zelených odstínech a v neposlední řadě na ve stejných barvách zhotovené 
vlněné koberce Westex

Z vybavení sekce se stylem SMART Ing. Bastlová vzpomenula např. designový radi-
átor s potiskem řady Velvet Picture (černý s číslicemi, zavěšený na stěně), určený 
pro centrální otopnou soustavu, chytrý aroma difuzér Lea v zelené barvě (postavený 
na stole) využívající princip přirozeného odparu a vedle něj stojící bílý designový 
vlhkoměr s teploměrem Selina a dále pak designové vypínače, spínače, zásuvky 
či ovladače s LCD Neo Tech, akustické vinylové dílce Amtico Acoustic, magnetic-
ké a popisovací kovolamináty Homapal, ve tmě svítící laminát Lumiphos, matné 
i lesklé HPL lamináty MEG použitelné i do exteriéru, nástěnnou dekoraci Cubi či 
potahové látky



http://boardmatchingguide.rehau.com/CZ_cs
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Viceprezident Zväzu spracovateľov dre-
va SR a predseda Sekcie drevostavieb 
ZSD SR Ing. Ján Sitek v otváracom 
príhovore zdôraznil: „Výrazne sa na 
Slovensku zvýšil počet drevostavieb, 
keď realizačné firmy ročne odovzdávajú 
viac ako 700 nových rodinných domov 
postavených z konštrukčného systému 
na báze dreva. Boríme sa s legislatívnymi 
prekážkami, ktoré sa premietajú do po-
žiarno-bezpečnostných predpisov a vní-
majú drevo ako horľavý materiál, pričom 
prax v okolitých krajinách presviedča, že 
drevo má voči nehorľavým materiálom 
oveľa väčšie výhody.“

Už štvrťstoročie realizuje zrubové dre-
vostavby z dreva smreku a červeného 
smreku Stolárstvo Domino – Ján Mačák, 
Tatranská Kotlina. Domy tvorí originálna 
konštrukcia z obkladu širokého 21 cm, 
s hrúbkou 24 – 44 cm a dĺžkou 4 – 6 m. 
Zrubové drevo s oblúkovým, rovným ale-
bo šikmým profilom je spájané na kocky, 
pod uhlom 45°, na rovno alebo prekla-
daním. Perodrážkové spoje sú izolované 
prírodnými materiálmi a prekryté dreve-
ným medzikusom tzv. „pupíkom“.

Ocenené výrobky a expozícia 
na CONECO 2017

Cenu „Zlatý Leonardo“ udelili piatim vy-
stavovateľom. Najkrajšiu expozíciu s pre-
vahou dreva mal vystavovateľ DOMESI 
Slovensko, s.r.o. Bratislava ako kreatív-
ne riešenie prezentácie projektu a pro-

Návštevníci Coneca spoznali nové 
projektové riešenia a zhotovovanie stavieb

Na najväčšom stavebnom veľtrhu na Slovensku CONECO 2017 (22. – 25. 3. 2017), ktorý bol na 
výstavisku Incheba Expo v Bratislave vytvorený z piatich sekcií, vystavovalo 460 vystavovateľov 
z 11 krajín na ploche 35 tis. m2. Základom boli expozície firiem zo Slovenska – približne 300 a z ČR – 
takmer 80; spoločnú expozíciu vytvorili maďarské firmy. Sektory Drevodomy a Pasívne domy doplnil 
popri viacerých výrobcoch okien, dverí a viac ako dvoch desiatok realizačných firiem aj výrobca 
nábytku do obývacích priestorov a kuchýň Decodom s.r.o. Topoľčany.

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

Ocenená expozícia DOMESI Slovensko 
formou drevostavby
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duktov. Postavili na výstavisku poscho-
dovú drevostavbu, v ktorej predstavili 
moderné drevené prvky na realizáciu 
drevostavieb. 
Na veľtrhu udelili zo 17 nominácií 5 
hlavných cien „Zlatá plaketa CONECO 
2017“. Jedna z nich patrí aj vystavova-
teľovi Internorm s.r.o. Bratislava s pro-
duktom výrobcu Internorm International 
(Rakúsko) za modernú konštrukciu okna 
s optimálnym využitím suroviny pri výbor-
ných statických a tepelno-izolačných 
vlastnostiach okna. 
„Čestné uznanie CONECO 2017“ zís-

kal výrobca a vystavovateľ Pražák s.r.o. 
Milotice (ČR) za drevo-hliníkové balkó-
nové dvere s integrovaným zábradlím. 
Produkt tvorí inovatívne technické rieše-
nie s možnosťou použitia pre balkónové 
dvere pri realizácii francúzskych okien 
v bytoch.

CONECO 2017 potvrdilo dlhodobý zá-
ujem o segmenty stavebníctva inšpiro-
vané modernými stavebnými postupmi. 
Drevo predstavujú ako úžasný materiál 
vhodný na realizáciu nízkoenergetické-
ho bývania.

Zlatá plaketa CONECO 2017 pre modernú konštrukciu okna od firmy Internorm

V časti B2 na výstavisku Incheba Expo boli sústredené dodávateľské a realizačné 
firmy na výstavbu moderných drevodomov

DP-falcovací fréza KONSTANTIN
do CNC obráběcích strojů

 
DP-úhlová fréza 45° KONSTANTIN
do CNC obráběcích strojů

Precizní nástroje  
na obrábění dřeva

Aigner TOOLS s.r.o.
Studentská 1655/1b
České Budějovice
CZ-370 05

Mobil: +420 731 110 764
E-Mail: t.vala@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

Kvalita v 
pravý čas

DP-zarovnávací fréza
KONSTANTIN do
olepovacích strojů

• nástroje s výměnnými diamantovými břity

• bezproblémová výměna 
         břitů obsluhou stroje

• hladký povrch obrobené
         plochy

• obrábění DTD, MDF
         ale i masivního dřeva

systém KONSTANTIN

C420-1

C420-5
DP-úhlová fréza 45° KONSTANTIN
do CNC obráběcích strojů

C420-5

DP-falcovací fréza KONSTANTIN
do CNC obráběcích strojů

KONSTANTIN doKONSTANTIN do
olepovacích strojůolepovacích strojů

C420-1

C434

• perfektní
         kvalita
         obrobených
         hran v
         polodrážce

• revoluce
         ve výrobě
         konstrukčních
         spojů pod 
         úhlem 45°

http://www.aigner-werkzeuge.at
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Po loňském zklamání z cca 17% poklesu 
návštěvnosti ve srovnání s rokem 2015, 
si letošní účastníci výše zmíněného sou-
boru veletrhů opět takříkajíc přišli na své. 
Na letňanské výstaviště totiž tentokrát 
během čtyř dnů zavítalo 35 384 náv-
štěvníků, což je o téměř čtvrtinu (cca 
24 %) více než loni, kteří se zde jako 
obvykle, ve snaze vylepšit si své bydle-
ní, mohli nechat inspirovat celou řadou 
nových nábytkových kolekcí či solitérů, 

uváděných v letošním roce na trh jak do-
mácími, tak i zahraničními výrobci. A to 
v expozicích celkem 593 vystavovatelů 
(loni 557), kteří obsadili všechny výstavní 
haly a v případě veletrhu FOR GARDEN 
i nemalou část venkovní plochy.

DESIGN SHAKER opět 
plný nejrůznějších novinek

Kroky návštěvníků rozhodnutých investo-
vat do nového nábytkového vybavení či 
toužících po zajímavém zpestření svého 
obydlí byly namířeny především na ve-
letrh FOR FURNITURE a s ním spojenou 
prodejní přehlídku českého a zahranič-
ního interiérového designu, nábytku 

a doplňků DESIGN SHAKER, která již 
po šesté za sebou tvořila propojení de-
signérů, výrobců a jejich zákazníků. Tato 
přehlídka, sestavená z tvorby devětaše-
desáti českých i zahraničních designérů 
a výrobních firem, byla stejně jako loni 
rozdělena do tří sekcí – Big deal, Fresh 
space a Field office.
Sekce Big deal představila výběr etab-
lovaných českých výrobců i distributorů 
nejznámějších zahraničních značek, 
a to jak v oblasti nábytku, tak i bytových 
doplňků. Z domácích výrobců šlo např. 
o opavskou firmu BENLEMI, prezentující 
zde mimo jiného také ve skandinávském 
designu navržené dětské postele s tva-
rem domečku. Jsou vyráběné ve třech ty-

Češi toužící po lepším bydlení měli 
na For Furniture opět možnost širokého výběru

Na pražském výstavišti PVA EXPO v Letňanech proběhl ve dnech 
23.–26. 3. 2017 soubor veletrhů se zaměřením na bydlení, vybavení 
kanceláří, design a zahrady FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR 
GARDEN a BYDLENÍ – NOVÉ PROJEKTY, které letos poprvé doplnila 
ještě specializovaná výstava SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE, určená pře-

devším architektům, projektantům a stavebním inženýrům. Naopak první čtveřice veletrhů spolu 
s 6. ročníkem výběrové přehlídky interiérového designu DESIGN SHAKER patřila hlavně lidem 
toužícím po lepším bydlení, což letos využilo přes 35 tisíc návštěvníků, pro které bezmála 600 vy-
stavovatelů nachystalo pestrou přehlídku nejnovějších trendů pro jejich stávající či vysněné bydlení 
s nejednou zajímavou novinkou z oblasti nábytku a bytových doplňků.

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

Domečková postel Happy s aplikovanými přídavnými nožičkami, jednoduše demontovatelnou bezpečnostní bočnicí a tzv. 2in1 
zásuvkou, sloužící jako příležitostné lůžko či odkládací prostor
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pech jako Domeček Tery, Wally a Happy 
a plní současně dvě role – během dne 
roli herního prostoru a v noci roli netradič-
ního spaní. Jejich konstrukce je tvořena 
lepenými borovými hranolky 60x60 mm, 
přičemž hlavní nosný rám s upevněným 
matracovým roštem je v základní verzi 
(určené pro nejmenší cca dvouleté děti) 
umístěn 50 mm nad zemí. Kromě nízké 
polohy mohou být postele dovybaveny 
ještě speciální a snadno namontovatel-
nou bezpečnostní bočnicí Safety, která 
se po vyjmutí matrace pouze nasadí do 
rámu. Poté co dítě povyroste, je možné 
spací plochu postelí zvýšit o 200 mm 
pomocí přídavných šrou bovatelných 
nožiček. Do vytvořeného prostoru pod 
postelí lze pak umístit tzv. 2in1 zásuvku, 
která je navržena tak, aby sloužila buď 
k účelu rezervního spaní (např. v případě 
nocujícího kamaráda), nebo jako odklá-
dací prostor.
K prezentujícím se distributorům za-
hraničních značek patřila např. firma 
Spinkylinky Bc. Jany Borošové ze Svinař 
– Halounů. Ta zde představila vedle ori-
ginálního dětského nábytku (postel v po-
době stanu, posedu apod.) belgické fir-
my Mathy by Bois také světelné řetězce 
a závěsná či stolní svítidla francouzské 
značky La Case de Cousing Paul a růz-
né doplňky do domácností v retro stylu 
dánské značky Waterquest.
Sekce Fresh space byla věnována 
mladé generaci designérů, kteří ještě 
studují nebo čerstvě tvoří pod vlastními 
značkami. Kromě jiného zde bylo k vi-
dění i několik klauzurních prací studentů 
Mendelovy univerzity v Brně v oborech 
Design nábytku a Tvorba a výroba ná-
bytku. A to např. sedací prvek STOOL 
Miroslava Kozáka, vyrobený z multiplexu 
tvarovaného řezáním a inspirovaný an-

tickým, později renesančním křeslem 
Dante, či barová židle OPPOSIT Martina 
Kubína, Petry Blahunkové a Nikoly 
Sabové, inspirovaná křivkami písmene 
„A“ a navržená v kombinaci světlého bu-
kového masivu a černého kovu, anebo 
výškově stavitelná stolička W-IRON Pavly 
Tvrzníkové a Tomáše Ďuriše s konstrukcí 
ze železné pásoviny a s bukovým sedá-
kem na dřevěné šroubovici.
Poslední sekce Field office zajišťovala 
návštěvníkům užší kontakt s designéry 
a architekty některých známých archi-
tektonických studií, kteří v průběhu akce 
osobně prezentovali svoji práci. V této 
části výstavy pak pozornosti nejednoho 
z návštěvníků neušla např. nová řada 
moderního designového nábytku ATUA, 
navržená interiérovou designérkou Ing. 
Ivou Bastlovou, DiS. pro společnost 

TRIANT z Kutné Hory. Ta s ní přichází 
na trh po bezmála pětadvacetiletém 
zaměření na klasický stylový nábytek, 
kterého se ale nevzdává, s cílem oslovit 
i majitele současných moderních inte-
riérů a novostaveb toužících po moder-
ním nábytku z kvalitních materiálů české 
výroby. Kolekce ATUA má podle autorky 
moderní a přesto nadčasový charakter. 
Je vyrobena z dřevěného masivu a spá-
rovky a díky redukci vystouplých úchy-
tek je ergonomická, Úchytky nahrazují 
decentní lišty z dubového dřeva. Čelní 
plochy jsou opatřeny super matným la-
minátem s nanotechnologií, která zabez-
pečuje nulové otisky prstů a tudíž dobrou 
údržbu. „Tento nábytek není sektor, vy-
rábí se na zakázku a jsou možné různé 
varianty. Není to běžné zařízení, je to 
také investice do kvalitního bydlení, av- 

Stolička STOOL určená do interiéru je navržená se spojením 
dřevěnými kolíky. Při použití do exteriéru je spojení navrženo 
závitovými tyčemi

Barová židle OPPOSIT a stolička W-IRON, která poslouží lidem 
s menší i větší postavou

Reprezentanty nové kolekce ATUA z produkce TRIANT jsou konferenční stolek ultra-
lehké konstrukce se servírovacím tácem, komoda a nábytková sestava s televizí



DM 5/201746

výstavy

šak za příjemnou pořizovací cenu,“ říká 
k novému sortimentu majitel firmy Ing. 
Miloš Horák s tím, že kolekce obsahuje 
nábytek do obývacího pokoje, jídelny, 
pracovny a také ložnice. Mimo to z ní lze 
vytvořit i čtyři sestavy do předsíní.
Svoji spolupráci s designéry zde podob-
ně jako loni prezentovala také společnost 
JELÍNEK – výroba nábytku z Valašského 
Meziříčí. A to prostřednictvím nové ko-
lekce sedacího nábytku CANDY, jejíž 
design vychází z přirozené ergonomie 
sezení a komfortu oblých forem, jež při-
pomínají bonbóny, balvany či polštáře. 
V případě CANDY to byly právě bonbóny, 
které designéra Jaroslava Juřicu inspiro-

valy k návrhu kolekce, kde syté pastelo-
vé barvy čalounění, vytvářející pozitivní 
atmosféru, jsou v přímé souhře s krásou 
rostlého dubového dřeva.
Mimo těchto a dalších novinek byly 
v rámci přehlídky DESIGN SHAKER 
představeny také některé z výrobků oce-
něných cenou AČN Nábytek roku 2017 
(viz samostatný článek na stranách 
52–55).

Stranou nezůstal ani 
FOR FURNITURE

S dalšími novinkami tuzemských vý-
robců, připravenými pro letošní sezó-

nu, se mohli návštěvníci seznámit i na 
vlastním nábytkářském veletrhu FOR 
FURNITURE. A to např. v hlavní expozi-
ci výše již zmíněné společnosti Jelínek. 
Ta zde představila svoji novou ložnici 
BETINA, vyrobenou z dřeviny ZIRBE, za 
kterou na březnovém veletrhu Nábytok 
a bývanie v Nitře získala čestné uznání 
odborné poroty za zpracování použitého 
materiálu, za aplikaci bezkovových spojů 
a celkový koncept. Dalšího uznání za ten-
týž výrobek se jí pak dostalo i v Praze 
v podobě druhého místa v soutěži 
GRAND PRIX 2017, kdy hodnotící komi-
se na kolekci BETINA ocenila především 
odvážné řešení bez povrchové úpravy, 
které používali již naši předci a tech-
nické dotažení bez jakéhokoliv kování. 
Oceněná ložnice je podle obchodního 
ředitele společnosti Davida Srněnského 
v podstatě mladší sestrou levitující lož-
nice FLABO, vytvořené ve spolupráci 
s německým designérem Jochenem 
Flackem, která si svoji pražskou prezen-
tační premiéru odbyla loni na podzimním 
veletrhu For Interior (viz DM 11/2016). 
Od ní se ložnice BETINA liší nečalou-
něným a perforovaným čelem u hlavy, 
menší hloubkou vetknutí nočních stol-
ků do tohoto oblého čela, menší šířkou 
u zásuvek frézovaných úchytek a dvojí 
výškou lehací plochy – standardní a kom-
fortní, která může činit až cca 65 cm. 
V neposlední řadě také dřevinou ZIRBE, 
jejíž použití dnes podle D. Srněnského 
již není pouze otázkou zahraničního trhu 
(Rakousko, Německo), ale která je stále 
častěji poptávána i mezi českými a slo-
venskými zákazníky.
Při výčtu prezentovaných novinek 
pak nelze opomenout ani společ-
nost KAPLAN NÁBYTEK z Orliček na 
Ústecko-Orlicku, která ve zmíněné 
GRAND PRIX 2017 získala první cenu 
za svůj nábytkový program GATTA. Jeho 
základ tvoří stejnojmenný jídelní set (stůl 
s židlemi, jež lze od loňska zaměnit za 
polokřesla a lavici), který je od letošního 
roku dále doplněný ještě o barové židle 
(v celodřevěné i čalouněné variantě) 
a další nábytek pro komplexní vybavení 
jídelny, jako je příborník (komoda s třemi 
zásuvkami), TV skříňka apod. Tento ná-
bytek je celý včetně zásuvek vyrobený 
z masivu v kombinaci s třívrstvou bio-
deskou, kterou si firma sama vyrábí ve 
variantách buk, dub a ořech. Výjimkou 
jsou pouze dna zásuvek, která jsou dý-
hovaná. Vedle tohoto programu se firma 
návštěvníkům pochlubila ještě originální 
barovou židlí BALANZA, umožňující po-
hupování, s originálním tvarem sedáku 
ve tvaru kříže.

Novinka 2017 společnosti Jelínek ložnice BETINA je po právu prezentována jako 
mladší sestra na trhu velmi úspěšné ložnice FLABO

Jídelní set GATTA, nově doplněný o TV skříňku a příborník, vyráběný v kombinaci 
masivu a třívrstvé biodesky produkované samotným výrobcem (KAPLAN NÁBYTEK)
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Minimálně 30 nablýskaných Lancií za-
parkovaných přesně pod úhlem 45 stup-
ňů ke vstupnímu koberci a vedle každé 
tříčlenná patrola krásných Italů ve slu-
šivých uniformách. Skoro se mi chtělo 
spáchat nějaký delikt, abych s nimi mu-
sela komunikovat. Něco mi však řeklo, 
že tady nejde o legraci. Co se děje? 
Vždyť prezident tu byl předevčírem! Brzy 
vyšlo najevo, že po včerejším pumovém 
atentátu ve Stockholmu teď hlídá policie 
všechny akce, kde dochází k velké kon-
centraci lidí. Nutno přiznat, že v sobotu, 
kdy je salon otevřen i pro veřejnost, bylo 
docela těžké udržet masu lidí v klidu až 
do doby otevření turniketů a prodírat se 
davy v pavilonech nebylo dvakrát příjem-
né. Výstava je atraktivní událostí nejen 
pro odborníky. Já mám svoji teorii o tom, 
že právě v současné době lidé vnímají 

potřebu dobře fungujícího domova jako 
oázu klidu a bezpečí.
Itálie jako významná základna evropské 
módy a kolébka nábytkového výstavnictví 
je otevřená i myšlenkám nových trendů 
v interiéru. Výstava je cílem zahraničních 
návštěvníků od prodejců přes interiérové 
designéry až po novináře, kteří mohou 
vysledované trendy sdělovat různým 
způsobem veřejnosti. Je příjemné kon-
statovat, že zájemci o pohodlný, funkční 
a bezpečný domov stále preferují osobní 
kontakt s nábytkem a možnost jeho vy-
zkoušení navzdory nárůstu podílu inter-
netového obchodu. Ani ten nejpřesvěd-
čivější obrázek na webu s dokonalou 
grafikou nemůže totiž nahradit osobní 
zážitek z usednutí na novou pohovku 
vonící usní.
Letošní již 56. Salone Internazionale 
del Mobile zaměřený na nábytek do 
bytových interiérů s členěním na kla-
siku, modernu a design doplnila letos 
výstava svítidel a kancelářského nábyt-
ku. Neodmyslitelnou součástí megalo-
manské akce pod společným názvem 
Isaloni je i každoroční „satelitní“ výstava 
studentských prací a mladých designér-

ských studií. Úspěch na Salone Satelite 
je startovací můstek úspěšné kariéry. 
V rámci časových možností jsem se za-
měřila zejména na expozice předních 
italských firem. Zpravidla mají označe-
ny aktuální novinky, ale protože nelze 
každý rok inovovat veškerý sortiment, 
objevují se zde i starší produktové řady 
nebo solitéry, v novém stylingu poplat-
ném současným trendům. Člověk ne-
znalý souvislostí proto někdy novinky 
od starších modelů nemusí rozeznat. 

Nadčasovost „designérských 
ikon“

Extrémním případem jsou produkty ve-
leslavných designérů, tzv. klasiků, často 
už ze začátku minulého století. Cílem 
nabídky těchto modelů je především 
poukázání na kvalitu a nadčasovost his-
torických „designérských ikon“. V době 
globalizace je tato aktivita víc než žádou-
cí, protože se nenápadně vytrácí národní 
design. Osobně tento jev nazývám anti-
globalizací. Každý takto prezentovaný 
staronový produkt mne velmi potěší 
a potěšil by jistě i svého autora, kdyby 
byl mezi živými.
Letos jsem velmi ocenila připomínku 
tvorby Josefa Hoffmanna, rodáka z Brt-
nice u Jihlavy.  Známé polohovatelné 
křeslo Sitzmaschine a židle pro kaba-
ret Netopýr ve Vídni byly zlatým šper-
kem expozice firmy Wittmann. Protože 
jsme v Itálii, nemůže chybět produkce 
světoznámého vizionáře Joe Colomba. 
Práva na produkci jeho modelů vlastní 
např. firma Industrie Carnoveli. Letos 
mimo jiné předvedla i pohovku Onda 
(1962) s možností volby dvojí hloubky 
sedu a jednoduchým způsobem změny 
na dvojlůžko a také zajímavé úložné ele-
menty Elipse (1959), které Joe Colombo 
navrhl pro svůj byt v Miláně.

Miláno 2017

První den nejvýznamnější přehlídky evropského designu Salone Internazionale 
del Mobile proběhl v naprosté pohodě. Žádní policisté se psy, žádná demonstrace, 
italská idyla podbarvená slunečním svitem. Tím spíš mne překvapil špalír policejních 
vozů před vstupem do areálu druhý den. 

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

Vitra: Grand sofa, A.Citterio, Coffee table, I.Noguchi, 1944
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Cesta za milánským nábytkem připomíná 
spíše maratón. Nejzajímavější exponáty 
salonu jsou obsypány návštěvníky a tu-
díž k fotografování nepoužitelné. Pořízení 
potřebného snímku vyžaduje velkou tr-
pělivost. S tím si však žádné vrásky ne-
dělají návštěvníci z Číny. Navzdory všude 
uvedeným piktogramům s přeškrtnutým 
fotoaparátem bezostyšně fotografují 
veškeré zajímavé detaily. Těžko lze věřit 
tomu, že jen pro vlastní potěšení. 

Vlajkové lodi italského designu

Jako každý rok vedou moje první kroky do 
„designových“ hal 16 a 20. Je to „prestiž-
ní adresa“, na které pyšně sídlí vlajkové 
lodi italského designu, firmy jako Kartell, 
Edra, Moroso, Cassina, Cappellini, Alias, 
Zanotta, Molteni, Lago či Driade. Zcela 
logicky věnují své prezentaci na domácí 
scéně maximální pozornost a scénografii 
často svěřují těm nejlepším designérům. 
Ostatní haly představují po názvem „mo-
derno“ produkci všeho druhu. 
Kartell, italský kolos produkce plastové-
ho nábytku letos slaví 50. výročí a je to 
znát i na jeho expozici. Scénografii na-
vrhl jako vždy Ferrucio Laviani, odborník 
na svítidla. Expozice se nese v duchu 
„Nakažlivého designu“ (Design contami-
nation). Tvoří ji aranžmá v podobě ostrův-
ků, které dokumentují použití firemního 
sortimentu ve všech bytových zónách 
včetně kuchyně a outdooru. Novou ko-
moditou se slibnou budoucností je kolek-
ce nábytku pro děti, která obsahuje třeba 
houpacího koně nebo autíčko.
Několik let pečlivě sleduji strmý vývoj ital-
ské firmy Lago. Před lety začínala na méně 
honosném místě a moje intuice mi řekla, 
že o firmě ještě uslyším. Letošní expozi-
ce obsahovala 8 interiérů, přičemž každý 
z nich byl navržen podle představ význam-
ných italských žen napříč společenským 
spektrem, např. spisovatelka, zpěvač-
ka, hráčka volejbalu, designérka atd. 
Firma se mi vryla do paměti nejen díky 
levitujícímu nábytku, se kterým přišla 
jako první, ale i s nápaditým řešením vtip-
ných bytových doplňků z černého drátu. 
Protože jsou dobré myšlenky skutečně 
„nakažlivé“, levitovalo letos hned několik 
firem a několik dalších zase „opsalo“ čer-
né dráty. Také loňská firemní novinka – 
návrat k zavírání skříní textilní žaluzií –byl 
už letos k vidění v četných expozicích. 
Další firma, která mne zaujala svou až šo-
kující scénografií, byla italská Adrenalina. 
Vedle barevně i tvarově výrazných expo-
nátů vyrukovala se skleněným pódiem 
a stěnami naplněnými různobarevnými 
balónky. 

Adrenalina, pohovka V2 s možností volby sedací plochy, Giovanni Tommaso Garattoni

Coedition, barová skříňka La Luna, design P. Urquiolla

Levitující minikuchyně se skrytým indukčním vařením, Lago
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Kdybych se měla pokusit definovat le-
tošní trendy, musím říct, že jsem neza-
znamenala nic převratně nového. Na 
to je jeden rok moc krátký. Zdůraznila 
bych především barevnost, která vždy 
tak trochu vyjadřuje atmosféru daného 
období. Asi nikoho nepřekvapí, že domi-
nují tmavé kombinace barev i materiálů. 
Některé firmy si vyvíjí své vlastní barvy. 
Oblíbené jsou béžovošedé odstíny, hně-
dá, šedohnědá a béžovohnědá a jejich 
kombinace se světlejšími tóny. Bílá barva 
prakticky neexistuje. Ze dřevin se uplatní 
mahagon, ovangol i ořech, masivní dřevo 
se klidně snoubí s kovem (židle, stoly), 
kov s plastem, plast se dřevem. Oproti 
minulosti není k vidění tolik kovových 
podnoží.
Jídelní židle jsou mnohem pohodlněj-
ší, velmi často celočalouněné nebo 
dokončené usní, jídelní stoly spočíva-
jí nejčastěji na co nejkomplikovanější 
podnoži, dominuje obdélníkový tvar pro 
min. 6 osob s možností zvětšení jídelní 
plochy. Oblíbeným tuzemským materiá-
lem zůstává stále mramor. Často ho lze 
spatřit vedle nízkých stolků i na podlaze 
a stěnách, pokud možno s tou nejvýraz-
nější kresbou. Stejně nepolevilo nadše-
ní pro netradiční využití usně. Ta může 
dotvářet plochu psacích stolů, které tím 
pádem působí měkčeji (zejména v ložni-
cích) a lze ji najít i na vodorovných od-
kládacích plochách velkoryse řešených 
odpočivných systémů. Oblíbené jsou 
usní potažené jídelní židle.
Pohodlné předimenzované sestavy ná-
bytku počítají s umístěním v prostoru 
a jsou koncipovány pro velkorysý interiér. 
Existují ve dvou tvarových variantách: 
jedna spíše subtilní, s kovovou podnoží 
a rovnými plochami spíše minimalistické-
ho rázu, druhý proud je charakteristický 
masivnějším objemem téměř v duchu 
retro. Často mají „přerušené opěradlo“ 
umožňující přistavení doplňkových ploch 
zezadu a jsou doplněny řadou nízkých 

stolků zpravidla různého tvaru často 
s masivní mramorovou deskou, nebo 
výraznou strukturou povrchu. Za zády 
odpočivné sestavy mohou být pracovní 
desky nebo nízké knihovny. Oblíbeným 
doplňkem velkorysých sestav jsou velké 
čalouněné lavice, které mohou sloužit 
k sezení i odkládání. Zajímavým typo-
logickým doplňkem je soustava dvou 
čalouněných lehátek a objevuje se rov-
něž stále víc houpaček zavěšených na 
lanech. 
Co se týče potahového materiálu, do-
minují stále jednobarevné textilie, usně 
ve tmavých odstínech občas oživí žlutá 
barva, protipólem hladkých textilií jsou 
maxitrikotáže a 3D textilie. Jako doplňky 
se uplatní háčkované i pletené objekty. 
Přibývá rovněž firem, které se věnují pro-
dukci outdoorového nábytku, který ne-
musí být nutně jen plastový. Častější jsou 
kombinace plastů s čalouněnými polštáři 
s exteriérovou úpravou, případně plochy 
s přírodním i syntetickým výpletem. 
Posezení souvisí i s použitím audiovizu-
ální techniky. Něco jako dříve oblíbená 
hifi skříňka už dávno neexistuje. V duchu 
dematerializace designu hraje hudba 
rovnou z křesla. USB vývody naprosto 
všude umožňují permanentní spojení 
on-line.
Úložný nábytek je stále zaměřen na so-
litéry a jeho objem je spíše minimální. 
Novinkou jsou menší sestavy nebo so-
litéry jako příborníky, oblíbené je skrý-
vání monitorů nebo obsahu příborníků 
vertikálním i horizontálním posouváním 
krycích desek. Součástí úložné sestavy 
mohou být i pracovní zóny, použití home 
office je na ústupu. 
Spaní je stále častěji řešeno jako lůžko 
ve vazbě na dokonalé šatny. Překvapivou 
novinkou bylo ukládání oděvů do skříní 
bez dveří. Vedle optického zmatku, kte-
rý vznikne kombinací pestrých oděvů, 
bude zřejmě problémem i prach. Pokud 
skříně dveře mají, jsou přední plochy 
často využity k umístění monitoru s mož-
ností jeho schování za posuvnou desku.

Samotná lůžka působí velmi pohodlným 
dojmem, i když zvyšování lehací plochy 
nemusí být pravidlem. Zato je stále ob-
líbenější měkká useň. Ostré rohy mini-
malistických tvarů jsou na ústupu, obje-
vují se i asymetrická čela. Noční stolky 
mohou být tvarově zcela odlišné a často 
nemají na lůžko žádnou vazbu.
Na své si přijdou i majitelé menších bytů. 
Množství firem je zaměřeno na výrobu 
flexibilního nábytku. Ten je oblíbený zej-
ména u teenagerů, a proto nabízejí firmy 
lůžko přeměnitelné v pracovní desku, 
běžná je i alternativa výklopné dvojlůžko/
pohovka. Dlouhodobě zajímavá řešení 
předkládá firma Clei. Letos předved-
la „up grade“ kontejnerového bydlení 
(posouvání funkčních mobilních zón dle 
potřeby přináší úsporu bytové plochy): 
posuvný úložný blok umožní přeměnu 
pracovní zóny pro děti v rodinný pros-
tor na stolování. Doplňky těchto řešení 
mohou být malé dvojpohovky, denní le-
hátka, křesla. 
Mám zkušenost, že to nejlepší na výsta-
vě člověk objeví zpravidla až nakonec. 
Ani letos mne tento zážitek neminul. Ve 
zbytku času jsem nahlédla do expozice 
kancelářského nábytku. Potěšily mne 
minimalistické jednací oddělené mini-
buňky a úplně mne dostal pracovní stůl 
se zasouvacími monitory. Nakonec jsem 
ještě stihla proběhnout expozici svítidel. 
Tam jsem musela konstatovat, že se náš 
sektor skla a osvětlení opravdu nemusí 
stydět. Prezentace hned pěti firem, stan-
dardně úspěšný TON i přehlídka české 
produkce Czechselection si ale zaslouží 
samostatnou pozornost.

Rozsáhlou obrazovou přílohu 
z milánského veletrhu najdete 

v příloze tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY

Free extending living – posuvný kontejner s úložným prostorem, Clei
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Osmý ročník prestižního ocenění 
Asociace českých nábytkářů „Nábytek 
roku 2017“ proběhl za podpory řady vý-
znamných partnerů v čele s generálním 
partnerem akciovou společností ABF 
(organizátor veletrhu FOR FURNITURE) 
a dalšími partnery Blum s.r.o., Démos 
trade a.s., Dřevozpracující družstvo 
Lukavec, Hettich ČR k.s., Kili s.r.o., 
KRONOSPAN CR, spol. s r.o., ŠPINAR 
– software s.r.o. a MA-DONA s.r.o. 
V rámci ceny byl hodnocen nejlepší de-
sign a inovace nábytku v daném roce 
v České republice. Do ankety se mohly 
přihlásit všechny firmy, které v ČR vyrábí 
nábytek, a to bez ohledu na členství či 
nečlenství v různých oborových organiza-
cích. Cílem této aktivity AČN je podpořit 
tvorbu nábytku v ČR s důrazem na kvalitní 
design, přiblížit veřejnosti špičkové výrob-
ky českých výrobců nábytku a motivovat 
designéry k tvůrčí aktivitě. Přihlášené 
výrobky hodnotila pětičlenná komise, 
tvořená nezávislými odborníky, z hlediska 
funkčnosti, bezpečnosti, estetiky, vhod-
nosti konstrukce a použitého materiálu. 

Vysoce funkční a zároveň 
estetický

Vítězný kancelářský nábytek „PLAN“ od 

V zahajovací den 7. ročníku veletrhu FOR FURNITURE, který spolu s dalšími 
veletrhy pro bydlení a zahradu proběhl 23.–26. března na výstavišti PVA EXPO 
v Praze – Letňanech, byly zveřejněny výsledky ceny Asociace českých ná-
bytkářů – NÁBYTEK ROKU 2017, vyhlášené pod záštitou CZECHDESIGN.CZ, 
Czech Trade, Design Cabinet CZ a Unie profesionálních designérů ČR. V letošním 
osmém ročníku toto prestižní ocenění AČN získala originální kolekce kance-

lářského nábytku „PLAN“ z produkce společnosti B2B Partner z Ostravy – Zábřehu, kterou pro ni 
navrhla dvojice designérů Boris Klimek & Lenka Damová. Neméně zajímavými jsou také výrobky 
od dalších šesti tuzemských výrobců, podle hodnotitelské komise mimořádně zdařilé.

Nábytkem roku 2017 se stala 
kolekce kancelářského nábytku „PLAN“

Autor: Ing. František Novák 
z tiskových materiálů AČN a výrobců
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv AČN

Vítězná kolekce kancelářského nábytku „PLAN“ (B2B Partner, design Boris Klimek 
& Lenka Damová) v řadách LAYERS a BOARDS…
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výrobní společnosti B2B Partner s.r.o. 
je podle hodnotitelské komise působi-
vý ve své základní jednoduchosti, jas-
né výtvarné linii a kultivovanosti, spolu 
s funkční pestrostí postihující poslední 
vývoj potřeb v prostorách, pro něž je 
určen. Vytváří ucelený a plnohodnotný 
systém v jednotném duchu s výtvarný-
mi i funkčními parametry nadčasového 
řešení. Podle výrobce je kolekce PLAN 
novým konceptem kancelářského nábyt-
ku, na jehož začátku bylo prosté zadání 
vytvořit vysoce funkční a zároveň este-
tický produkt. Jeho ztvárněním bylo po-
věřeno mladé designérské duo Lenka 
Damová & Boris Klimek, zaměřující se 
především na produktový a interiérový 
design, které pracovalo s třemi základ-
ními prvky – ergonomie, variabilita a mo-
bilita. Výsledkem je kancelářský systém 
přinášející zákazníkovi neotřelý design 
s vysokou přidanou hodnotou, řeše-
ný tak, aby našel uplatnění ve velkých 
kancelářských prostorech i v domácích 
pracovnách. Kolekce PLAN, vyráběná 
z materiálů a komponentů renomova-
ných evropských výrobců je dodávána 
na trh ve třech nábytkových řadách – 
LAYERS, BOARDS a BLOCK.
Nábytková řada LAYERS (vrstvy) je za-
ložena na principu vrstvení, který jako 
základní myšlenka prostupuje celou ko-
lekcí. Jednotlivé vrstvy, umocněné pou-
žitím kontrastních materiálů, vytváří nejen 
esteticky zajímavé, ale zejména funkční 
detaily. Především pak u pracovních sto-
lů, kde různé oddíly, vzniklé odsazením 
jednotlivých vrstev, nabízí prostor pro or-
ganizaci osobních či pracovních věcí. 
Tento prvek (vrstva) také vizuálně propo-
juje jednotlivé kusy nábytku a výrazově 
tak sjednocuje celou kolekci.
Kancelářský nábytek v řadě BOARDS 
(desky) výrobce nabízí ve třech zák-
ladních barevných verzích BOARDS 
WHITE, BOARDS GRAY a BOARDS 
WOOD. První verzi dominují bílé plochy 
doplněné tmavým akcentem grafitové 
šedé. Druhá verze je kombinací domi-
nantní šedé a doplňkové bílé. Třetí verze 
je vyráběna ve dvojím barevném prove-
dení dřevěného dekoru, představujícím 
kombinace světlého nebo tmavě moře-
ného dubu s bílým akcentem.
Poslední kolekce BLOCK (blok) pracu-
je s minimalistickou architektonickou 
estetikou. Je postavena na základních 
formách, které slouží nejen jako úložné 
prostory, ale také nahrazují samotnou 
podnož stolu. Uživateli nabízí sestavení 
různě velkých skříněk do různě pestrých 
kompozic. Je nabízena ve dvou základ-
ních barevných provedeních BLOCK 

WHITE a BLOCK WOOD. V první verzi 
dominují bílé plochy, které lze díky své 
neutrální barevnosti snadno sladit  s vý-
raznými doplňkovými barvami a dekory 
(grafitová, oranžová, světlý dub). Druhá 
varianta je určena pro milovníky dřevo 
dekorů a dominuje jí světlé dřevo. Pro 
svůj zemitý nádech nabízí např. zajíma-
nou kombinaci s grafitovou barvou.

Mimořádně zdařilý design

AČN kromě vítěze ocenila na návrh hod-
notitelské komise ještě dalších šest vý-
robků, které z hlediska designu považuje 
za mimořádně zdařilé. Jsou jimi (řazeno 
abecedně podle výrobce):
Pohovka „Sit & Sleep“, výrobce 
Čalouněný nábytek Vilém Duchoň, 
design Ing. Iva Bastlová, DiS.
Lehce a vzdušně působící pohovka, kte-
rou lze snadno přeměnit na lůžko. Tak lze 

podle designérky Ing. Bastlové stručně 
charakterizovat praktickou a pohodlnou 
pohovku s obchodním názvem „Sit & 
Sleep“. Po odebrání opěradlových pol-
štářů vznikne lehací plocha o rozměrech 
80x200 cm, což představuje běžnou 
plochu pro spaní. Odebrané polštáře 
lze složit na sebe a vytvořit z nich tabu-
ret a při doplnění o dřevěnou roletku 
také odkládací stolek. Zmíněná roletka, 
tvořící stolovou desku, se při opětovném 
umístění polštářů na pohovku uloží do 
vnější postranní kapsy na područce. 
Díky tomu se ze samotné pohovky stává 
multifunkční nábytek v minimalistickém 
stylu. Dalším důležitým detailem, kromě 
vlastní pečlivé práce čalouníků, je to, že 
pohovka není strohá. Dekorativním švem 
v kontrastní barvě obšitý korpus dává ná-
bytku exkluzivní výraz. Masivní dřevěné 
nohy odkazují k přírodě a přirozenému 
životnímu prostředí člověka.

… a v provedení BLOCK

Pohovka „Sit & Sleep“ (Čalouněný nábytek Vilém Duchoň, design Ing. Iva Bastlová, DiS)
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Polokřeslo „ETHORE“, výrobce 
FORM, spol. s r.o., design MgA. Daniel 
Barták a MgA. Martin Beinhauer
Ethore představuje novou kolekci ce-
lodřevěných křesílek s inovativním 
designem a nadčasovou konstrukcí. 
Organicky tvarovaná a lamelovaná pod-
nož se sedákem z jednoho kusu je origi-
nálně spojena s lamelovaným opěrákem. 
Při vývoji byla věnována velká pozornost 
ergonomické kvalitě. Kolekce je za-
mýšlena v různých variantách s čalouně-
ním i bez čalounění a v různém provedení 
s venkovní dýhou v dřevinách buk, dub, 
ořech a případně další.

Koupelnový nábytek „DREAM TOP“, 
výrobce LE BON spol. s r.o., design 
René Novák
Inovovaný nábytek DREAM TOP má 
podle Kláry Novákové z brněnské spo-
lečnosti LE BON detaily, které by ideální 
nábytek do koupelny určitě měl mít. Jeho 
tvůrce přenesl do koupelny – intimní zóny 
v bytě, kde obvykle začínáme a končíme 
svůj den, jemné pudrové barvy, oblíbe-
né na přehlídkových (módních) molech. 
Nábytková kolekce již na první pohled 
působí velmi jednoduše a příjemně. Její 
zaoblené tvary a matný sametový povrch 
přímo vybízejí k doteku. Nábytek navrže-
ný v kontextu s anglickým příslovím „God 
is in the details“ (Bůh je v detailech) cha-
rakterizuje řada propracovaných a pro 
uživatele inspirativních detailů. Jde např. 
o vyladěné kombinace barev a struktu-
ry dřeva, pozitivně ovlivňující náladu, 
o drážky v rámech zrcadel a podsvícení, 
odkazující na sluneční paprsky, či o mo-
zaiku tvarů a barev, která podle výrobce 
dokazuje, že víc je prostě víc…

Kolekce „BACK TO ROOTS“, výrobce 
LUGI s.r.o., design Ing. arch. Markéta 
Cajthamlová
Nadčasovým nábytkem, který se na-
vrací ke klasickým čistým formám, je 
koncem loňského roku ve společnosti 
LUGI vytvořená nábytková kolekce Back 
to Roots (Zpět ke kořenům), tvořená jí-
delním stolem, postelí, nočním stolkem, 
lavicí s úložným prostorem, truhlou, ser-
vírovacím stolkem, odkládacím stolkem, 
němým sluhou a křesílkem. Je zhotovena 
pouze ze dvou materiálů, a to z masiv-
ního amerického ořechu s olejovosko-
vou povrchovou úpravou a hovězí kůže 
o tloušťce 5 mm, která má po nařezání 
ručně barvené hrany. Návrh kolekce 
je postavený na co možná nejkvalitněj-
ších materiálech a přesné ruční práci. 
Charakteristickým prvkem u všech pro-
duktů jsou čepové spoje v různých po-

Polokřeslo „ETHORE“ (FORM, design MgA. Daniel Barták a MgA. Martin Beinhauer), 
vyráběné s čalouněním i bez

Kolekce „BACK TO ROOTS“ (LUGI, design Ing. arch. Markéta Cajthamlová) z oře-
chového masivu a hovězí kůže

Koupelnový nábytek „DREAM TOP“ (LE BON, design René Novák) s vyladěnými 
kombinacemi barev a struktury dřeva
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měrech, počtech a velikostech. Postel, 
lavice a křesílko jsou navíc doplněny 
o náročný čalounický prvek z ručně pro-
plétané hovězí kůže. 

Kancelářské křeslo „TEA“, výrob-
ce RIM CZ s.r.o., design Massimo 
Costaglia & Giulio Mazzanti
Výjimečný design a perfektní propojení 
techniky a ergonomie sezení jsou vždy 
silnou stránkou skupiny italských desig-
nérů a techniků z Massimo Costaglia 
Design Group. Nejinak tomu bylo i u ná-
vrhu nové kolekce sedacího nábytku 
TEA, sestávající ze tří pracovních a dvou 
konferenčních židlí. Po roce příprav ji loni 
uvedla na trh otrokovická společnost 
RIM CZ s tím, že kvůli použití exkluziv-
ních materiálů spadají tyto výrobky do 
kategorie židlí „executive“. Pracovní 
židle jsou expedovány na trh ve třech 
výškách zádové opěry, přičemž vlajko-
vou lodí celé kolekce je model TE 1301 
s integrovanou opěrkou hlavy. Pozice 
opěry a sedáku je definována hliníkovými 
područkami, což nijak neomezuje kom-
fort sezení. Židle jsou vybaveny moderní 
tzv. „ergorelax“ mechanikou s možností 
aretace ve čtyřech polohách.
Celou kolekci pak ještě doplňují výše 
zmíněné dvě varianty konferenčních 
židlí. Jsou postavené na moderní čtyř-
ramenné hliníkové podnoži a vybavené 
otočným mechanismem s automatickou 
pamětí polohy, případně mohou být do-
plněné o houpací mechanismus. Tvůrci 
designu se mimo již uvedené zaměřili 
také na detaily. Zákazník má možnost 
výběru ze dvou způsobů prošívání se-
dáku a opěry, použití kontrastních nití, 
případně lze židli na přání dovybavit drob-
nými chromovanými doplňky.

Kolekce „LEAF“, výrobce TON a.s., 
design E-ggs studio
Kolekce Leaf v sobě odráží představu 
o stromech – pevný základ završený 
jemnými lístky. Tyto myšlenky adaptuje 
židle a barová židle ve dvojím výškovém 
provedení, které tvoří pevná nosná kon-
strukce z masivního dřeva, završená se-
dadlem a opěradlem z opticky lehké tva-
rované překližky. Kromě vlastností stro-
mů byly tyto výrobky inspirovány i jejich 
tvary. „Konkrétně se jedná o listy, jejichž 

motiv je možné najít v průřezu zádové 
opěrky,“ upřesňuje Gaia Giotti z mladého 
italského studia E-ggs a dodává, že oba 
výrobky (židle i barová židle) mají shodný 
tvar sedáku (bukový či dubový), ovšem 
použitý v opačné poloze. Jejich zadní 
nohy jsou vytvořené náročným ručním 
ohybem, při kterém je využita tradiční 
technologie, používaná v Bystřici pod 

Hostýnem od roku 1861. Při vývoji obou 
modelů, nabízených také v čalouněné 
variantě, byl kladen velký důraz na ergo-
nomii a pevnost konstrukce, která se tes-
tovala na hmotnost 130 kg v cyklu téměř 
půl miliónu simulovaných sednutí. Díky 
tomu kolekce vyhovuje nejen privátním 
interiérům, ale i náročnému provozu 
restaurací.

Kolekce „LEAF“ (TON, design E-ggs studio) odrážející představu o stromech

Kancelářská židle „TEA“ (RIM CZ, design Massimo Costaglia & Giulio Mazzanti) 
nabízená ve třech výškách zádové opěry

Partneři ocenění „Nábytek roku 2017“Generální partner ocenění „Nábytek roku 2017“
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Na úvod speciální host 
z Londýna

Program slavnostního vyhlášení vítězů 
ankety Dřevěná stavba roku 2017 
(DSR), na které z celé republiky připu-
tovali nejen všichni tvůrci oceněných 
děl, ale také řada významných partnerů 
Nadace z lesnicko-dřevařského pros-
tředí a státní správy spolu se zástupci 
odborných médií, začal ve 14:30 hodin 
přednáškou spe ciálního hosta odborné 
poroty z Londýna Kevina Flanagana. 
Jde o světově významného architekta 
s více jak třicetiletou praxí, spoluvlast-
níka společnosti PLP Architecture a dr-
žitele mnoha ocenění za stavby v met-
ropolích po celém světě (New York, 
Vancouver, Londýn, Berlín, Bangkok, 

Soul, Dubaj, Šanghaj a další). Dlouho 
působil jako ředitel Amerického insti-
tutu architektů (AIA), je členem a spo-
lečníkem Královského architektonické-
ho institutu v Kanadě (MRAIC, FRAIC) 
a členem Královské akademie umění 
v Londýně. V rámci svých projektů hle-
dá cesty, jak zajistit kvalitnější život i cel-
kovou vyšší úroveň ve městech. Jeho 
projekty jsou inovací ve výstavbě trvale 
udržitelných a chytrých budov, snaží se 
zohlednit potřeby daného místa i otázky 
spojené s ochranou životního prostře-
dí. Mezi jeho nejvýznamnější a v rámci 
přednášky představené projekty patří 
např. Provinciehuis nebo De Hoftoren 
Tower (obojí v Haagu – Nizozemsko), 
dále dominanta Abu Dhabi – Abu Dhabi 
Investment Authority (Spojené arabské 
emiráty), The Edge v Amsterodamu, 
Skypod a CarTube v Londýně a v nepo-
slední řadě projekt dřevěného mrakodra-
pu Oakwood Timber Tower v Barbicanu 
v Londýně, vysokého 315 m, který v pří-
padě realizace by měl mít 80 pater. Na 

jeho konstrukci by bylo použito 65 tis. m3 
lepeného konstrukčního dřeva s tím, že 
hlavní sloupy konstrukce by u základů 
stavby měly mít průřez 2,5x2,5 m.

Rozhodovala veřejnost 
a mezinárodní porota

V 16:00 pak začala nejočekávanější 
část programu – vyhlášení vítězů anke-
ty, při němž bylo oceněno celkem 14 
soutěžních děl (z celkem 113 přihláše-
ných) v 8 kategoriích:

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

V kategoriích Dřevěných hřišť jako ob-
vykle hlasovala pouze laická veřejnost, 
od které se soutěžním dílům letos do-
stalo rekordních 49 241 hlasů. V ostat-

Dřevěné stavby roku 2017 získaly 
rekordních skoro 50 tisíc hlasů

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. Slavnostní vyhlášení letošních 
14 vítězů ankety, do které bylo přihlášeno 113 děl v 8 soutěžních kategoriích 
a jimž veřejnost tentokrát poslala rekordních 49 241 hlasů, proběhlo již tradič-
ně v prostorách kongresového sálu zámku ve Křtinách u Brna pod záštitou 
rektora Mendelovy univerzity v Brně Prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv Nadace dřevo pro život

Vítězné malé dětské hřiště – Broukoviště v Zoo Ostrava Velké dětské hřiště – Lesní městečko v Milovicích
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ních kategoriích pak spolu s veřejností 
rozhodovala také odborná porota, která 
v případě „Návrhů a realizací dřevěných 
konstrukcí“ pracovala ve složení Doc. 
Dr. Ing. Zdeňka Havířová (MENDELU 
Brno), Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. (ČVUT 
Praha) a Ing. Petr Červený (SPŠ a VOŠ 
Volyně). Kategorie Návrhy a realizace 
moderních dřevostaveb hodnotili Prof. 
Ing. Josef Chybík, CSc. (VUT Brno), 
Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, Ph.D. 
(STU Bratislava), Ing. arch, Jan Melichar 
(Obec architektů ČR), Ing. arch. Dalibor 
Hlaváček, Ph.D. (ČVUT Praha) a Ing. 
Daniel Grmela (Slamák.info). Kategorie 
Realizované roubenky a sruby a Realizo-
vané dřevěné interiéry pak hodnotili 
Ing. Dalibor Houdek, Ph.D. (VDC FP 
Innovations Edmonton, Kanada), Doc. 
Ing. arch. Boris Hála, Ph.D. (MENDELU 
Brno) a Doc. Ing. Veronika Kotradyová, 
Ph.D. (Fakulta architektury STU Brati-
slava). Všichni jimi a veřejností určení 
vítězové si odnesli unikátní diplom z du-
bového dřeva a poukaz na 10 tis. Kč. 
Tato částka podle vedoucí projektu DSR 
Ing. Petry Pacákové slouží na podporu 
činnosti daného soutěžícího a u dřevě-
ných hřišť mají soutěžící milou povinnost 
ji použít na zorganizování dětského dne 
na vítězném hřišti.

Kdo a za co byl oceněn?

Výše uvedenou povinnost si letos v ka-
tegorii Malých dětských hřišť bude moci 

splnit Zoologická zahrada Ostrava. 
A to za v roce 2014 zprovozněné tzv. 
Broukoviště (tvořené modely pěti druhů 
brouků), které představuje malým i vel-
kým návštěvníkům význam mrtvého 
dřeva pro život nejrůznějších živočichů 
od již zmíněných brouků až po ještěr-
ky, slepýše či ptáky. V kategorii Velkých 
hřišť bude dětský den pořádat Park 
Mirakulum v Milovicích ve vloni otevře-
ném a z akátového dřeva vytvořením 
Lesním městečku, složeném z věží, 
nerezových tubusů, podzemních cho-
deb, lanových stezek a tobogánů.
V kategorii Návrhy dřevěných konstruk-
cí se vítězem veřejného hlasování stala 
Pralesní stezka pro krokodýlí far-
mu, navržená brněnskou společností 
Unipark. Tvoří ji soubor adrenalinových 
prvků vynesených vysoko nad zemí 
v areálu krokodýlí farmy v Pierrelatte 
na jihu Francie. Základem této atrakce, 
která bude funkcí i designem připomí-
nat pralesní stezku, jsou vysoké akátové 
věže, vzájemně propojené lávkami ve 
dvou výškových úrovních 3,5 a 5,5 m 
nad terénem, které se budou doved-
ně vyhýbat stávajícím stromům, ačkoliv 
s nimi budou v těsném kontaktu.
Odbornou porotu pak nejvíce zaujala 
Kaple Panny Marie v Nesvačilce, 
malé obci 20 km jihovýchodně od Brna 
spadající pod římskokatolickou farnost 
Moutnice, která již započala s její vý-
stavbou. Kaple byla navržena v oválném 
půdorysu s nosnou obvodovou konstruk-

cí z CNC obráběných lepených lame-
lových prvků 50x200 mm, kladených 
diagonálně a vertikálně a v křížení navzá-
jem spojených dotahovacími klíny. Tato 
zevnitř přiznaná konstrukce, založená 
na pozednici 150x150 mm kotvené do 
koruny zdiva, bude z exteriéru opláštěna 
OSB deskou, minerální tepelnou isolací 
a odvětrávanou fasádou z modřínových 
palubek.
V kategorii Realizované dřevěné kon-
strukce odborná porota určila za vítěze 
loni dokončenou stavbu společnosti 
TAROS NOVA z Rožnova pod Radhoštěm 
s názvem Aktivní centrum Ratíškovice. 
Jde o novostavbu kulturního centra obce, 
navrženou jako dvou podlažní objekt s ně-
kolika výškovými úrovněmi, kterou tvoří 
dva víceúčelové sály, prostor pro bowling 
a příslušenství. Použitá dřevěná konstruk-
ce je rozdělená na dvě hlavní části. A to 
na velký sál a kuželnu s půdorysnými roz-
měry 23,5x35,6 m, jejichž hlavní nosnou 
konstrukci tvoří kombinace dřevěných 
rámů uložených mezi železobetonový-
mi stěnami, a na krov sedlové střechy 
nad malým sálem s rozměry 9,1x18,1 m 
a s vrcholem ve výšce 11,95 m, tvořený 
netradiční kombinací přímých prvků z le-
peného lamelového dřeva a systémových 
táhel. 
U hlasující veřejnosti v této kategorii zví-
tězily Vrbové konstrukce Jiřího Recha 
z Rozdrojovic (viz DM 6/2015), umístě-
né pro dekorativní účely v katastru obce 
Říčany u Prahy.

Návrh Pralesní stezky pro krokodýlí farmu v Pierrelatte (Francie) Návrh již budované kaple Panny Marie v Nesvačilce

Aktivní centrum Ratíškovice
Vrbové konstrukce Jiřího Recha z Rozdrojovic, „vysazené“ 
v Říčanech u Prahy
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V kategorii Návrhy moderních dřevosta-
veb se odborné porotě nejvíce líbila 
Pasivní dřevostavba neboli objekt ro-
dinného domu pro čtyřčlennou rodinu, 
umístěný v katastru obce Ludgeřovice 
na prudce svažitém pozemku na okra-
ji lesa. S ohledem na tuto polohu byl 
autorem návrhu Ing. arch. Mojmírem 
Hudcem (ATELIÉR ELAM, Brno) ře-
šen jako částečně dvojpodlažní dům 
obdélníkového půdorysu s pultovou 

střechou. Součástí objektu je k domu 
přilehlá sauna s částečně krytou terasou 
a samostatně umístěný sklad s krytým 
stáním pro auta opatřený zelenou exten-
zivní střechou. Základ stavby tvoří dřevě-
ná konstrukce z úsporných „I“ nosníků 
izolovaná celulózou a zvnějšku opláštěná 
dřevěným obkladem v odstínu starého 
dřeva.
Hlasující veřejnost nejvíce zaujal, podob-
ně jako v několika předchozích letech, 

návrh pražského ARCHCON atelieru 
s.r.o. Ing. Ireny Truhlářové, na kterém 
se spolu s jednatelkou podílela i vítězka 
předloňského ročníku studentské soutě-
že Stavby s vůní dřeva Ing. arch. Sandra 
Švarcová. Jejich společným dílem je 
Dům s vodním světem neboli dvoj-
podlažní rodinný dům pro čtyřčlennou 
rodinu s přilehlou garáží a krytou terasou 
navazující na zahradu s jezírkem. Dům 
je navržen jako dřevostavba v pasivním 
standardu s nosnou konstrukcí z třívrs-
tvých masivních panelů DEKPANEL D 
tl. 81 mm.
Tentýž ateliér (ARCHCON) pak získal 
také cenu veřejnosti ještě v kategorii 
Realizovaných moderních dřevostaveb 
za Dům s ozvěnami Karibiku, zreali-
zovaný společností Dřevostavby Biskup 
z Jílového u Prahy. Jedná se o dvoupod-
lažní objekt rodinného domu se sedlo-
vou střechou (sklon 18°) s využitelným 
podkrovím, garáží a zahradním skladem, 
určený k trvalému bydlení pětičlenné ro-
diny. Obvodové stěny domu, založené 
na základových pasech, byly provedeny 
jako difúzně otevřené s konstrukčním zá-
kladem opět z masivních třívrstvých pa-
nelů a s vnějším horizontálním dřevěným 
obkladem ze sibiřského modřínu. Strop 
nad 1.NP je zhotoven formou dřevobeto-
nové spřažené konstrukce tvořené dře-
věnými pohledovými trámy s palubkovým 
záklopem.
Odborná porota v této kategorii určila za 
vítěze administrativní budovu nazvanou 
Otevřená zahrada, která je od roku 
2012 provozována Nadací Partnerství 
v Brně. Poskytuje zázemí pro více jak 
60 pracovních míst odborníků z nezisko-
vých organizací a konferenční sál a jed-
nací místnosti pro dalších 70 lidí. Tvoří 
ji třípodlažní objekt se zelenou střechou 
vytvořený jako železobetonový skelet 
s lehkým dřevěným obvodovým pláštěm 
splňující parametry pasivního domu. Pro 
jeho vytápění, chlazení, ohřev teplé vody 
či dohřívání vzduchu při rekuperaci je 
využita energie z osmi hlubinných vrtů 
o celkové délce 805 m.

Návrh Pasivní dřevostavby v Ludgeřovicích Návrh Domu s vodním světem

Otevřená zahrada Nadace Partnerství v Brně

Dům s ozvěnami Karibiku
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V kategorii Realizované roubenky a sruby 
u odborné poroty zvítězila Rekreační 
chata v přírodě z produkce firmy 
Hoblina Roberta Malého z Českých 
Budějovic. Chata čtvercového půdorysu 
s verandou je sroubena z ručně hoblo-
vaných 200 mm silných prizem na tzv. 
severský zámek, který u konstrukčních 
prvků umožňuje vytvořit kratší rohové 
přesahy než u klasického kanadského 
srubu, který se stal největším favoritem 
veřejnosti. Konkrétně pak vítězný Srub 
Vojkovice frýdecko-místecké společ-
nosti SRUBY PACÁK, koncipovaný 
jako dvou podlažní srubový dům (se za-
stavěnou plochou 130 m2) pro celoroč-
ní obývání vícečlennou rodinou. V jeho 
přízemí se nachází velká obytná místnost 
spojená s kuchyní a jídelnou, ložnice, 
technická místnost a koupelna. V pod-
kroví pod sedlovou střechou, zateplenou 
mezikrokevní izolací o tl. 240 mm, jsou 
3 pokoje, koupelna a galerie. Součástí 
domu jsou také 2 balkóny a krytá terasa.
V poslední oceňované kategorii Reali-
zované interiéry se veřejnosti nejvíce líbil 
interiér soukromé rekreační chalupy na 
Vysočině s názvem Staročeské dře-
vostavby. Jeho autorem i zhotovite-
lem, stejně jako v případě celé chalupy 
(dřevostavba rámové konstrukce imitují-
cí roubenku), je firma Staročeské dře-
vostavby Bc. Jakuba Šimerdy z Pardu-
bic. Dominantou jím vytvořeného inte-
riéru, charakteristického svojí dobovou 
věrností a pečlivým zpracováním, jsou 
mohutná kachlová kamna. Z dřevěných 
nepravidelně roubených stěn dýchá kou-
zlo starých časů, dotvářené dobovými 
rekvizitami.
Odborná porota se přiklonila na stra-
nu veřejného dvoupodlažního interiéru 
koktejlového Hemingway baru v his-
torické části Prahy, realizovaného truh-
lářstvím Jiřího Kirchhofa ze Stráže nad 

Nisou. Pro barový interiér použité masiv-
ní tmavé dřevo v kombinaci s koženými 
sedačkami vytváří spolu s tlumeným 
osvětlením příjemnou a odpočinkovou 
atmosféru, která návštěvníka přenese 
do první poloviny 20. století. Tedy do 
doby, kdy tvořil americký spisovatel 
Ernest Hemingway, jehož životem jsou 

inspirovány nejen vlastní interiér a vyba-
vení baru, ale i zde nabízené destiláty.
Při slavnostním předávání cen se do-
stalo také na vylosovaného hlasujícího 
z řad veřejnosti. Stala se jím paní Eva 
Koudelová, která vyhrála čtyřdenní po-
byt v Jizerských horách s ubytováním 
ve srubu firmy HONKA.

Rekreační chata v přírodě

Interiér Staročeské dřevostavby na Vysočině Interiér Hemingway baru v Praze

Srub Vojkovice
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školy

Začalo to Jakobínkou…

První kontakt SŠ řemeslné Jaroměř 
s francouzskými studenty z Les 
Compagnons du Devoir (síť škol ve 
Francii zajišťující vzdělávání v technic-
kých oborech) proběhl podle učitele od-
borného výcviku Bc. Ladislava Kubiase 
v květnu loňského roku na stavbě stře-
dověkého lešení kolem restaurované 
středověké věže Jakobínka na hradě 
Rožmberk nad Vltavou, kam bylo šest 
jejích žáků učebního oboru tesař přizvá-

no tesařským mistrem Petrem Růžičkou 
z pražské stavební hutě ARS TIGNARIA. 
A to společně s osmi žáky z francouz-
ského města Mont Sait Ariman. „Zde byl 
položen základní kámen pro naši další 
spolupráci, neboť po prázdninách jsme 
v rámci evropského programu Erasmus+ 
dostali nabídku opětovného setkání na-
šich žáků s mladými francouzskými te-
saři v rámci jejich čtrnáctidenní odborné 
stáže, a to tentokrát přímo na naší škole 
v Jaroměři. Nabídku jsme pochopitelně 
uvítali a brali ji jako další dobrou zkuše-
nost a možnost načerpat nové informace 
ze zahraničí s cílem poznat, jak probí-
há výuka v jiných zemích,“ informoval 
nás Bc. Ladislav Kubias s tím, že přímá 
sdělená zkušenost je pro žáky tou nej-
lepší motivací.

…s pokračováním v Jaroměři

Poté, co vše bylo domluveno a připra-
veno, přijelo počátkem loňského lis-
topadu do Jaroměře z francouzského 
Rennes prvních 14 žáků (spolu s mis-
trem a tlumočnicí) na čtrnáctidenní stáž. 
Zde se jim vedle kulturního vyžití a náv-
štěv různých historických objektů se za-
měřením na tesařské řemeslo, dostalo 
i přijetí u místostarosty města. Na prvním 
místě však bylo řemeslo a s ním spojený 
odborný program, o který se jim formou 
přednášek a praktických ukázek postaral 
již zmíněný tesařský mistr Petr Růžička. 
Největší zájem francouzských žáků byl 
soustředěn na ruční opracování dřeva, 
sekání trámu spodní a vrchní metodou, 
ruční řezaní fošen, výrobu štípaných ko-
líků, zhotovení ozdobných konců krovu, 
paření a ohýbání dřeva a v neposlední 
řadě i na výrobu a okování loukoťového 
kola. Mimo to jim byly předvedeny také 
ukázky rozdílných navrhování soustav 
krovu. Podle Bc. Kubiase se jednalo 
přesně o ty dovednosti, které již byly 
v jejich domovině zapomenuty nebo je-
jich tradice byla přerušena, což ostatně 
potvrdili jak žáci, tak i jejich pedagogický 
doprovod. 
„Přijel jsem k vám s tím, že se naučím 
něco nového. Velmi obdivuji řemeslnou 
ruční práci. Ve Francii pracujeme hlavně 
na strojích. Baví mě hlavně objevování 
těchto historických technik. Je to zde 
skutečně perfektní, jsem spokojený,“ 
uvedl jeden ze stážistů Tristan Viel. 
Svoji spokojenost se stáží pak neskrý-
val ani tuto skupinu žáků doprovázející 

Mladí tesaři z Jaroměře získávali, 
ale i předávali zkušenosti kolegům z Francie

Žádné stroje ani žádné motorové pily, ale jen tradiční tesařské nářadí a náčiní. 
V historickou tesařskou školu se totiž koncem loňského a počátkem letošního 

roku na jeden měsíc proměnily dílny Střední školy řemeslné v Jaroměři. 
Ta na své půdě v rámci evropského programu Erasmus+ hostila celkem 
35 budoucích adeptů tesařského řemesla ze dvou francouzských škol 
v Rennes a Štrasburku, kteří společně s domácími žáky přijeli okusit 
jak chutná prubovat, hrubovat nebo lícovat. A to pod vedením tesařské-

ho mistra Petra Růžičky (viz DM 10/2016), který má za sebou obnovy 
a rekonstrukce řady historických památek s použitím dobových technologií.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv SŠ řemeslné Jaroměř

Žádné stroje ani žádné motorové pily, ale jen tradiční tesařské nářadí a náčiní. 
V historickou tesařskou školu se totiž koncem loňského a počátkem letošního 

a

Pro možnost seznámit se s historickými tesařskými technikami si v listopadu 2016 
přijelo do Jaroměře 14 tesařských učňů z Rennes (horní řada)
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učitel Adrien Reynaud: „Velmi se nám 
u vás líbí. V podstatě odkrýváme dávné 
tesařské techniky, jejichž využívání je ve 
Francii už jen sporadické. My více rý-
sujeme a méně pracujeme se dřevem. 
Obdivujeme zdejší učně, kteří ty staré 
tesařské techniky ovládají. Proto je zdejší 
pobyt pro nás velkým přínosem a obo-
hatí náš profesní život.“
Spokojenost této skupiny žáků pak po-
tvrdila na letošní leden se ohlásivší dru-
há skupina tentokrát ze Štrasburku, a to 
v počtu 21 budoucích tesařů, pro které 
SŠ řemeslná opět v rámci čtrnáctidenní 
stáže připravila stejný program.

Nejen dávat, ale i získávat

„Od všech francouzských výprav se sna-
žíme získat podrobnější informace o je-
jich systému výuky a odborné literatuře. 
A to ve snaze, abychom dobré z těchto 
poznatků mohli případně přenést do 
našeho prostředí. Mimo jiné jsme se 
dozvěděli např. to, že doba základního 
studia trvá ve Francii dva roky s možností 
další pětileté nástavby. Každý z žáků má 
svou kmenovou firmu, u které praktikuje. 
Každá z firem platí měsíčně 1200 Euro za 
žáka, který z této částky dostává v prvním 
ročníku 25 % a ve druhém ročníku 50 %. 
Zbytek částky je odeslán na účet tzv. cen-
ter vzdělávání řízených a koordinovaných 
cechy jednotlivých řemesel, kde se odbý-
vá několikatýdenní povinná praxe studen-
tů pod dozorem mistra lektorů. Nicméně 
pokud student vykazuje v prvním roční-
ku slabé výsledky, je mu doporučeno, 
aby svoji profesní cestu nasměroval na 
jiné řemeslo a studium v daném oboru 
ukončil,“ dělí se s námi Bc. Kubias o na-
byté informace a dodává, že ve druhém 
ročníku je žákům umožněno absolvovat 
třítýdenní stáž v zahraničí, která je z jedné 
třetiny hrazena cechovními společenstvy 
a ze dvou třetin z evropského projektu 
Erasmus+, přičemž žáci mají možnost 
si vybrat stáž v 57 zemích celého světa.

Po ukončení dvouletého studia má žák 
možnost pokračovat v dalším stupni 
vzdělávání nebo se vydat cestou další 
profesní přípravy formou stáží v cechov-
ních firmách. U jednoho zaměstnavatele 
nesmí zůstat déle než 6 měsíců. Celý 
cyklus trvá pět let s možností tuto pří-
pravu kdykoliv přerušit nebo ukončit. 
V kladném případě adept po tomto ob-
dobí předloží zkušební komisi (složené 
ze zástupců cechovního společenstva) 
návrh svého závěrečného díla. Pokud je 
téma odsouhlaseno, začne na díle pra-
covat, přičemž celou práci musí vytvořit 
zcela sám bez cizí pomoci. Hotové dílo 
pak předloží komisi k posouzení a po-
kud je shledáno za vyhovující, může být 
vystaveno v budově cechovního spole-
čenstva. 
„Nemusím zdůrazňovat, že se jedná 
o naprosto špičkové věci v tesařském 
řemesle. Takový absolvent se může 
právem označovat za mistra tesařského 
řemesla,“ pokračuje Bc. Kubias s dovět-
kem, že na pětiletou pouť po firmách se 
vydává vždy max. jeden ze sta vyučených 
žáků a z nich pouze 30 % uspěje a celý 
cyklus dokončí závěrečnou mistrovskou 
zkouškou.
Překvapením naopak pro francouzské 
učně byla podle něj možnost domácích 

žáků realizovat kompletní zakázky přímo 
na stavbách. Jejich školní realizace ve 
vzdělávacích centrech se prý odehráva-
jí pouze v dílnách, kdy výsledné dílo je 
následně rozebráno a materiál případně 
použit na další výrobek. Kromě toho také 
velmi vysoce oceňovali velký podíl ruční 
práce a přidanou hodnotu díla, a to pře-
devším ručně zdobených prvků. 
„V tomto smyslu se nám proto tříletá 
učební doba našich svěřenců zdá být 
jistou výhodou. V praktických dovednos-
tech byli naši žáci na stejné úrovni jako 
jejich francouzští kolegové, za kterými 
naopak zaostávají především v geo-
metrické a matematické zdatnosti. A to 
i přesto, že naše odborná literatura, 
zaměřená především na tesařskou geo-
metrii, se nám jeví jako propracovaněj-
ší,“ konstatuje Bc. Kubias a dodává, že 
v rámci těchto stáží se českým účastní-
kům dostalo i odpovědi na otázku, proč 
tesařští mistři ve Francii nosí v každém 
uchu malý kroužek. „Jeden kroužek 
značí znalosti a vědění, druhý svobodu 
a volnost, což volně přeloženo zname-
ná, že není svobody bez znalostí,“ uvedl 
závěrem s tím, že myšlenka obnovy pu-
tujících tovaryšů, jak jej známe z vyprá-
vění našich dědů, by jistě stála za úvahu 
i v našich podmínkách.

O odborný program čtrnáctidenní stáže se žákům postaral 
(po teoretické i praktické stránce) tesařský mistr Petr Růžička

Největší zájem Francouzů patřil ručnímu tesání trámů a řezání 
fošen

V praktických dovednostech spolu žáci drželi krok, ale v tesařské geometrii byli 
lepší Francouzi
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Pärnu, Estónsko

V novembri 2016 boli študenti SOŠ dre-
várskej v Spišskej Novej Vsi v Estónsku 
na brehu Baltského mora v meste Pärnu. 
Na stáži boli študenti z odboru Technik 
drevostavieb a odboru Drevárstvo 
a nábytkárstvo. Pracovali na rôznych 
stavbách, pri výstavbe komfortného 
altánu u súkromného investora, pri re-
konštrukcii obchodného domu v centre 
mesta. Pracovali za každého počasia, 
oceňovali profesionálne vedenie, bez-
pečnosť pri práci a možnosť pracovať 
s profesionálnym náradím a naučiť sa 
nové postupy. 
Na stáži boli aj učitelia odborných 
predmetov, pre ktorých boli pripravené 
odborné exkurzie vo firmách a v škole 
Pärnumaa Kutsehariduskeskus. V škole 
mali možnosť porovnávať školský sys-
tém pre odborné vzdelávanie, vybave-
nosť školských dielní a bežné problémy 
a radosti v škole. Estónsko je pre nás 
často krajina neznáma, ale po troch 
týždňoch práce a spoznávania mesta, 
prírody a ľudí už vieme, že Estónsko je 
moderná, vyspelá krajina s veľmi kva-
litným školským systémom podobným 
fínskemu školstvu.

Valencia, Španielsko

V marci 2017 šesť študentov z odboru 
Drevárstvo a nábytkárstvo a dve učiteľ-
ky strávili tri týždne v treťom najväčšom 

Úspešný školský rok stáží Remeslo 2017 
v projekte Erasmus + 
na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi

Od septembra 2016 do marca 2017 mali študenti a učitelia SOŠ drevárskej 
v Spišskej Novej Vsi príležitosť spoznať vďaka finančnému grantu na projekt 
Erasmus + Odborné vzdelávanie a príprava nové postupy práce, materiály, 
konštrukcie nábytku a drevostavieb v rôznych krajinách Európy.

Autor: Ing. Hana Čekovská
SOŠ drevárska v Spišskej Novej Vsi
Kontakt: hanacekovska@gmail.com
Foto: archív školy

Zo stáže pre Technika drevostavieb a od-
bor Drevárstvo a nábytkárstvo v estón-
skom Pärnu
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meste Španielska vo Valencii. Študenti 
pracovali v nábytkárskych firmách, kde 
pomáhali vyrábať nábytok na export 
a pre náročných zákazníkov. Pracovali 
pri CNC obrábacom centre, olepovač-
ke hrán, pri predmontáži, balení ale aj 
pri nakladaní celej zákazky na kamión. 
Pracovali s dyhovanou MDF, masívom, 
exkluzívnou škárovkou. Všímali si rôzne 
jednoduché aj netradičné konštrukcie 
pre montáž a materiály pre stoly. Vo fir-
mách vládla veľmi príjemná pracovná 
atmosféra, aj s obmedzenou slovnou 
zásobou sa študenti dohodli s majstrami 
a dokázali aj žartovať. 
Valencia v takmer letnom počasí bola 
úžasná, ľudia veľmi priateľskí aj napriek 
jazykovým bariéram. Stredozemné 
more, stará aj moderná architektúra, 
kultúra a tradície Fallas a zmes ľudí 
rôznych národností každému ukázali, 
aký je pestrý život v Európskej únii. Stáž 
pomohla zabezpečiť agentúra Esmovia 
z Valencie.

Bystřice pod Hostýnem, 
Česká republika

Šesť študentov odboru Dizajn a tvaro-
vanie dreva a dvaja učitelia sa zúčastnili 
tradičného septembrového rezbárske-
ho sympózia v Bystřici pod Hostýnem 
v SŠ nábytkárskej a obchodnej. Opäť 
mali šancu porovnať svoje umelecké 
cítenie a rezbárske zručnosti s roves-
níkmi, vidieť majstrov pri práci a pre-
zentovať sa pred verejnosťou. Keďže ku 
každej stáži patrí aj spoznávanie miesta 

a zvykov, vytváranie nových priateľstiev 
a spoločné akcie, tak tu sa tieto ciele 
naplnili vrchovato. Dlhoročná spolu-
práca opäť potvrdila, že láska k drevu 
nepozná hranice.
Pre študentov ostatných odborov Me-
chanik počítačových sieti, Propagačné 
výtvarníctvo a Fotografický dizajn organi-
zovali v SOŠ drevárskej v Spišskej Novej 
Vsi odborné stáže v Čechách a spolu 
s ostatnými v Estónsku a Španielsku.
Pre niektorých študentov sú stáže mo-
tívom učiť sa intenzívne cudzí jazyk, 

iní spoznajú, že zvyky a spôsob života 
môžu byť iné a lepšie, pre niektorých sú 
to kontakty na budúcu prácu a brigády. 
Pre všetkých sú to nové priateľstvá, ka-
maráti a nové príležitosti.

V apríli a máji 2017 prijala SOŠ dre-
várska v Spišskej Novej Vsi študentov 
a učiteľov z Litvy a Estónska. Ukázali 
im krásy Spiša, predstavili náš školský 
systém a poskytli príležitosť pracovať 
v školských dielňach a miestnych fir-
mách.

Účastníci stáže na medzinárodnom rezbárskom sympóziu „Drevo ožíva“ v Bystřici 
pod Hostýnem

Španielski pracovníci boli so študentami 
SOŠ drevárskej spokojní

Návšteva architektonicky zaujímavého Mesta umení a vied (La Ciudad de las Artes 
y las Ciencias – CAC) v španielskej Valencii
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V oboch týchto odboroch v Brne vni-
ká do teórie čalúnnických predmetov 
v súčasnosti 57 budúcich bakalárov. Na 
skúške z uvedeného predmetu musia 
dokonale ovládať najnovšie poznatky 
o materiáloch a technológiách klasic-
kého a súčasného sedacieho a lôžko-
vého nábytku, obrábacích zariadeniach 
a strojoch na výrobu čalúneného nábyt-
ku a doplnkov.

Poznatky zo Slovenska

Budúci bakalári potrebujú spoznať pri-
merané výrobné prostredie, aby si overili 
rozsah teoretických znalostí a priprave-
nosti pre budúce povolanie. Slovenské 
firmy nie vždy využívajú najnovšie tech-
nológie a preto študenti mohli vniknúť 
do základov klasickej výroby aj v sú-
časných technológiách. V slovenských 
prevádzkach videli iné riešenia. Využijú 
to v písomných cvičeniach z poznatkov 
v slovenských závodoch, v seminárnych 

prácach, aj pri tvorbe bakalárskych prác. 
Školiteľka, prednášajúca a skúšajúca 
pedagogička Ing. Helena Prokopová 
cestou v autobuse z Brna na Slovensko 
zopakovala a doplnila rozsah ich teoretic-
kých znalostí, orientovala ich na prípravu 
pre diskusiu vo výrobných prevádzkach.
Prvá zastávka bola vo firme spracovateľa 
PUR peny – POLY s.r.o. Žilina. Konateľ 
Ing. František Forgácz im vysvetlil cha-
rakteristiku jednotlivých pien, spracova-
nie blokov mäkkej polyuretánovej peny 
od výrobcu Eurofoam v Rakúsku na vy-
tvorenie čalúnenia sedacieho nábytku, 
do matracov (cca ⅓ objemu výroby), 
pre akustiku interiérov, pre automobilový 
priemysel. Ukážky tvarovania a rezania 
peny na špeciálnych strojoch priblížil 
vedúci výroby Ing. Igor Tatranský. 
Etapu finalizácie čalúnnickej výroby 
mohli študenti vidieť vo firme MOBILIER 
design s.r.o. Piešťany – Banka. Mohli si 
dokonca vyskúšať niektoré činnosti pod 
dohľadom čalúnnikov: strih poťahových 
materiálov, šitie a prešívanie poťahov, prí-
pravu dielcov usní stenčovaním okrajov, 
výrobu čalúnených gombíkov, napínanie 
vlnitých pružín, delenie a tvorbu dielcov 
zlepením rôzne mäkkých polyuretá-
nových pien. Firma vyrába kompletné 

čalúnené výrobky. Klasická výroba ča-
lúnenia sa vyznačuje používaním ma-
teriálov prírodného pôvodu, kypriacich 
a pomocných technických materiálov, 
ručným viazaním pružinových základov. 
Tvarovanú PUR penu tvoria rozrezávaním 
a zlepovaním platní, vrátane technických 
textílií, orezávaním vzniknutého tvaru na 
presný rozmer. Nie je to obvyklý spôsob 
a postup. Práve tieto špecifiká sú odlišné 
ako v iných firmách regiónu Moravy.

Základ pre seminárnu 
a bakalársku prácu

Súčasná výroba čalúneného nábytku vo 
firme MOBILIER design vychádza zo zá-
sad klasickej výroby drevených kostier. 
Pri výrobe čalúnenia je dôležité vytvára-
nie pružných základov z vlnitých pružín 
alebo pružných tkaných popruhov, tva-
rovanie a kyprenie čalúnenia. Konateľka 
firmy JUDr. Jana Mancelová umožnila 
študentom vstup aj do stolárskej dielne. 
Vybavená je jednoduchými strojmi na vý-
robu kostier z masívu a vrstveného dreva. 
Dôležitá je dokončovacia montáž kresiel 
a iného čalúneného sedacieho nábytku. 
Vysokoškolských študentov z Brna na 
ceste po Slovensku sprevádzal garant 
predmetu Ing. Josef Hlavatý, PhD. Vedie 
ich, aby v seminárnej práci dokázali na-
vrhnúť súčasnú technológiu matraca, 
zvoliť primeraný rošt a vhodnú posteľ. 
Všetko to musia doplniť technickými vý-
kresmi z jednotlivých pohľadov, popisom 
technologického postupu, súpisom pou-
žitých materiálov, kusovníkom, porezový-
mi plánmi textílií a penových materiálov, 
doplniť citácie z literatúry. Práce musia 
spĺňať kritériá stanovené univerzitou 
a dokladovať základ pre praktické pô-
sobenie vo výrobnej sfére.

Pre výrobu čalúnenia sa inšpirovali 
v neobvyklých prevádzkach

Študenti bakalárskeho štúdia odborov „Nábytok“ a „Dizajn nábytku“ Lesníckej a drevárskej 
fakulty Mendelovej univerzity v Brne musia v rámci spoločného predmetu „Výroba čalúneného 
nábytku – 1“ dokázať navrhnúť technológiu výroby matracov podľa súčasných požiadaviek. Matrace 
musia byť kompatibilné s nosným roštom a kostrou postele, ktoré si študenti sami vyberú z ponuky 
trhu. Praktické poznatky z výrobných podnikov doplnené svojimi teoretickými znalosťami najskôr 
spracujú do seminárnych prác. 

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

Kolektívna fotografia pred firmou MOBILIER design s.r.o.
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Za Profesorom Dušanom Chovancom

Dňa 7. apríla 2017 navždy dotĺklo srdce dlhoročného vysokoškolského pedagóga a výskumného 
pracovníka, Prof. Ing. Dušana Chovanca, DrSc. Navždy sme stratili dlhoročného kolegu, priateľa 
a predovšetkým človeka dobrého, ľudského, ochotného vždy pomôcť.

Prof. Chovanec sa narodil 1. 12. 1929 
v Turzovke – Riečky ako syn učiteľa 
Karola Chovanca a Heleny rodenej 
Šughovej. S rodičmi žil v Turzovke, 
Šuranoch, Slovenskej Ľupči a Krupine. 
Najplodnejšie roky svojho života prežil 
od roku 1952 vo Zvolene. V roku 1958 
vstúpil do stavu manželského s man-
želkou Martou rodenou Erdössy, s kto-
rou vychoval dve deti Romana a Eriku. 
S láskou sa tešil z vnúčat Michaely, 
Petry a Nicolasa a z troch pravnúčat 
Robina, Elišky a Júlie.
V roku 1953 ukončil štúdium na Lesníc-
kej fakulte, vtedajšej VŠLD Zvolen. 
Po 9-ročnej praxi na Lesprojekte vo 
Zvolene a na Výskumnom ústave pri 
Lesníckej fakulte VŠLD vo Zvolene pra-
coval od roku 1963 až do odchodu na 
dôchodok v roku 1997, ako vysokoškol-
ský učiteľ na Katedre náuky o dreve. 
Najprv bol zaradený na funkčné miesto 
odborného asistenta, na ktorom zotr-
val do roku 1975. Vedeckú prípravu 
ukončil v roku 1966 obhajobou kandi-
dátskej dizertačnej práce. V roku 1975 
sa habilitoval a v roku 1989 po obhájení 
doktorskej dizertačnej práce bol prezi-
dentom Slovenskej republiky menovaný 
profesorom náuky o dreve. 

Profesor Dušan Chovanec vychoval de-
siatky diplomantov, ktorí našli uplatne-
nie v drevospracujúcej praxi. Pod jeho 
vedením ukončilo vedeckú prípravu via-
cero pracovníkov vysokej školy a praxe. 
Mimoriadnu pozornosť venoval práci 
v ŠVOČ. Pod jeho vedením dosiahli po-
slucháči Drevárskej fakulty veľmi dobré 
výsledky v súťažiach nielen doma, ale aj 
v zahraničí. Za túto činnosť získal nie-
koľko ocenení na úrovni fakulty a školy. 
Okrem týchto bol ocenený za výsled-
ky dosiahnuté v pedagogickej oblasti 
Ministerstvom školstva v Bratislave ako 
„Zaslúžilý pracovník rezortu ministerstva 
školstva“. Významnou mierou sa ako 
spoluautor podieľal na vydaní učebnice 
„Štruktúra a vlastnosti dreva“.
Značnú pozornosť venoval budovaniu 
Katedry náuky o dreve. Jeho zásluhou 
bolo založené laboratórium elektróno-
vej mikroskopie, ktoré postupne rozvíjal. 
Prof. Dušan Chovanec mal rozsiahlu ve-
decko-výskumnú činnosť zameranú pre-
važne na výskum štruktúry a chýb dreva. 
Riešil komplex otázok súvisiacich s kvali-
tou listnatého dreva ako napr. vzťahy me-
dzi povrchovými znakmi chýb kmeňov 
a vnútornou štruktúrou dreva. Výsledky 
týchto analýz mali široké využitie pri 
sortimentácii dreva v lesnom hospodár-
stve a v drevospracujúcom priemysle. 
Analýzami kmeňov topoľových kultivarov 
poukázal na význam ich vetvenia a na 
podstatné zlepšenie kvality produkcie 
rýchlorastúcich drevín. Výskumom 
„hnedého miazgotoku“ potvrdil jeho 
negatívny vplyv nielen na odumieranie 
kôry, ale i na kvalitu dreva v kmeňoch 
kultivarov topoľa. Identifikoval a popísal 
postup tracheomykózy v kmeni duba. 
Pri mikroskopických analýzach dreva 
brezy a jelše zistil dovtedy nepopísaný 
jav tvorby blanitých povlakov na rebríč-
kovej perforácii, za čo mu bol Úradom 
pre objavy a vynálezy v Prahe uznaný 
objav pod názvom „Blanitá upchávka 

na rebríčkovej perforácii ciev brezy“. 
Prof. Chovanec mal rozsiahlu spolu-
prácu so zahraničnými pracoviskami, 
z ktorých je potrebné uviesť najmä LTA 
Leningrad, Lesproma Tbilisi, Inštitút 
technológie dreva v Poznani, LTA Ľvov 
a Univerzita v Šoproni. 
Významná bola jeho spolupráca s vý-
skumnými ústavmi VVÚ DNP Bratislava, 
ŠDVÚ a VÚPC Bratislava, VVÚD Praha, 
VÚLH Zvolen a taktiež s pracoviskami 
vysokých škôl v bývalom Českosloven-
sku, najmä s Lesníckou fakultou VŠZ 
Brno, UJEP Brno, CHTF SVŠT Bratisla-
va a ďalšími. 
Významná bola taktiež jeho spoluprá-
ca s praxou, ktorú realizoval s vtedy 
existujúcimi organizáciami a závod-
mi a to najmä s GR DNP Žilina, SCP 
Ružomberok, Chemicelulózou v Žiline, 
Bukózou Vranov nad Topľou, Preglejkou 
Žarnovica, Zbrojovkou Uherský Brod 
a s ďalšími. 
Prof. Ing. Dušan Chovanec počas svoj-
ho takmer 34-ročného pôsobenia na 
Katedre náuky o dreve prispel význam-
nou mierou k jej rozvoju, k šíreniu jej 
dobrého mena nielen doma, ale aj v za-
hraničí. Za túto jeho činnosť mu patrí 
úprimné poďakovanie.
Uzavrel sa život naplnený prácou pre 
univerzitu, ktorej chcel odovzdať čo 
najviac. Dotĺklo srdce statočného člo-
veka, ktorý sa v našom vedomí natrvalo 
zapísal usilovnosťou, prístupom k práci, 
obľúbenosťou v pracovnom kolektíve 
a medzi študentmi. 
S profesorom Dušanom Chovancom sa 
lúči celá akademická obec Technickej 
univerzity, pracovníci Drevárskej fakulty, 
bývalí spolupracovníci, študenti, dok-
torandi a kolegovia z Katedry náuky 
o dreve, medzi ktorými žil a s ktorými 
dlhé roky pracoval, ktorých vychovával 
a odovzdával im odborné ale aj ľudské 
skúsenosti.
Česť jeho pamiatke!

Prof. Ing. Dušan Chovanec, DrSc.
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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.

Ocenění Grand Prix Mobitex za design, materiál i technologie
Uverejnené: štvrtok, 27. apríl 2017
Ve středu 26. dubna v 17:00 byly na slavnostním ceremoniálu v hale P brněnského výstaviště 
v rámci veletrhu MOBITEX vyhlášeny výsledky a předána ocenění GRAND PRIX MOBITEX.

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

Dosky na báze dreva v konštrukciách
Uverejnené: streda, 26. apríl 2017
Vestník ÚNMS SR na mesiac apríl 2017 zverejňuje 161 nových noriem, 9 opravených noriem 
a 20 zmien doterajších noriem. Prináša normu o doskách v stavbe a viacero noriem pre stavebné 
odvetvie.

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

Pred slovenským finále SUSO 2017 šanca pre obhajcov vlaňajšieho prvenstva
Uverejnené: utorok, 25. apríl 2017
Pre slovenské kolo 3. ročníka súťaže SUSO – Skills Slovakia 2017 v odbore Stolár museli zmeniť 
kvalifikačné kritéria na základe organizačných zmien v školách. Priamo sa kvalifikovalo iba druž-
stvo SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves (víťaz SUSO 2016 v SR), ostatné školy poslali prihlášky 
do 10. 4. 2017.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Lesy ČR zvýšily zisk o 4,4 %, těžba dřeva povyrostla o 1 %
Uverejnené: pondelok, 24. apríl 2017
Státní podnik Lesy České republiky (LČR) za letošní leden a únor zvýšil meziročně hrubý zisk 
o 4,4 % na 1,1 mld. Kč. Tržby LČR za vlastní výrobky a služby za první dva měsíce letošního roku 
zůstaly na 1,66 mld. Kč. Těžba vzrostla o 1 % na 1,096 milionu m3 dřeva. O průběžném výsledku 
hospodaření informovala ČTK s odkazem na web LČR.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Na Vysočine vyrábajú lyže už 120 rokov
Uverejnené: piatok, 21. apríl 2017
Pokračovateľ výroby lyží na Vysočine – firma SPORTEN organizuje Dni otvorených dverí. 
Nadšencom lyžovania a odborníkom z odvetví drevárskeho a chemického priemyslu, ktoré pro-
dukujú hlavné komponenty na výrobu lyží, umožní prístup do výrobných prevádzok.

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

Přehled nových technických norem v ČR – květen 2017
Uverejnené: štvrtok, 20. apríl 2017
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční 
seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny 
a opravy norem stávajících (s platností od 1. 5. 2017) a informuje také o normách, které budou 
k uvedenému datu zrušené.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Živnostníci o řád méně nemocní než zaměstnanci
Uverejnené: utorok, 18. apríl 2017
Jedna OSVČ vykazuje šestnáctinásobně menší počet případů pracovní neschopnosti vůči jed-
nomu zaměstnanci. Ještě před sedmi lety to přitom byl pouhý šestinásobek. Vyplývá to z analýzy 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis
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Výše uvedené a další oborové informa-
ce zveřejnila AČN na tiskové konferen-
ci uspořádané při příležitosti zahájení 
7. ročníku veletrhu FOR FURNITURE, 
který spolu s dalšími veletrhy pro bydle-
ní proběhl ve dnech 23.–26. 3. 2017 
na výstavišti PVA EXPO v Praze – 
Letňanech. Prezentovaná data týkající 
se exportu a importu byla poskytnuta 
Českým statistickým úřadem, zatímco 
údaje o produkci byly zjištěny poraden-
skou a informační společností APICON 
CONSULTING z Kroměříže přímým oslo-
vením vybraného vzorku tuzemských vý-
robců s patřičnou vypovídající hodnotou. 

Přítomným novinářům je zde tlumočili 
prezident AČN Ing. Martin Čudka s ta-
jemníkem Ing. Tomášem Lukešem.

Situace tuzemských výrobců 
se trvale lepší,…

„Až si po skončení této tiskové konfe-
rence projdete dnes započatou výstavu 
FOR FURNITURE a zejména pak její de-
signovou sekci DESIGN SHAKER, tak 
se vám možná stejně jako mně bude 
zdát, že vystavovatelé věnují svým ex-
pozicím stále více prostoru a prezentují 
v nich čím dál víc propracovanější a tím 
i dražší nábytek. A to nejen vystavovatelé 
z řad tuzemských výrobců, ukazujíc zde 
zpravidla to lepší ze svého sortimentu, co 
se pak snaží standardně uplatňovat na 
exportních trzích nebo v rámci individu-
ální zakázkové výroby, ale také importéři 

nábytku, kteří už pochopili, že je třeba 
dovážet i kvalitativně lepší zboží,“ uvedl 
při oficiálním zahájení tiskové konference 
prezident AČN Ing. Martin Čudka s tím, 
že pokud přítomní novináři nabudou ta-
kového pocitu, nepůjde o pouhý dojem, 
ale o skutečnost. „Řada firem, o kterých 
bychom ještě před pěti či šesti lety řekli, 
že nemají moc šancí na trhu přežít, se tu 
stále objevují, protože začali spolupraco-
vat s designéry, nezřídka s mladými, kteří 
jim otevřeli cestu k novým zákazníkům. 
To, že se poměry našich výrobců zlepši-
ly, do jisté míry dokazují i statistická čísla, 
která za chvíli uslyšíte. Nicméně pořád tu 
máme směrem k výrobcům velký dluh, 
a to přesvědčit zákazníky, aby ty kvalit-
nější věci kupovali. To je však zřejmě 
běh na delší trať, ale tento fakt je bohu-
žel pomyslnou červenou nití táhnoucí se 
naší snahou o zlepšení tohoto problému, 

Český nábytkářský průmysl zaznamenal v loňském roce další růst svého výkonu, 
což je již pošesté v řadě. V roce 2016 se totiž produkce tuzemských výrobců 
nábytku zvedla z předloňských 43,55 mld. Kč na 44,64 mld. Kč. To je oproti 
původnímu předpokladu Asociace českých nábytkářů (necelých 800 mil. Kč) z loň-
ského září (viz DM 11/2016) nárůst o 1,09 mld. Kč. Stejně jako v předchozích 
letech se o to postaral především export tuzemského nábytku do zahraničí, který 

se loni opět meziročně zvýšil o 2,39 mld. Kč a dosáhl hodnoty 27,02 mld. Kč, která rovněž vysoko 
překonala zářiovou prognózu (25,78 mld. Kč). Meziroční hodnotové navýšení oproti roku 2015 se ale 
bohužel projevilo také v případě importovaného nábytku, který byl do ČR dovezen za 17,86 mld. Kč.

Výroba nábytku v ČR loni díky exportu 
opět vzrostla o více než miliardu korun

Graf č. 2 Exportní výkonnost v procentech. Zdroj: Dopočet AČN

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

Zdroj: Export / import ČSÚ, produkce, odborný dopočet AČN a Apicon Consulting 
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kterou vyvíjíme takříkajíc na všech fron-
tách. A to počínaje popularizací řemesla 
v rámci učňovských soutěží, přes oceně-
ní Nábytek roku až po jednání s vládami 
apod.,“ doplnil Ing. Čudka upozorňujíc 
při tom na v úvodu článku uvedené po-
zitivní výsledky českého nábytkářského 
průmyslu.

…ale nebýt exportu, 
bylo by to horší

Zmíněné výsledky jsou ale podle tajem-
níka AČN Ing. Tomáše Lukeše bohužel 
provázeny stále poněkud vlažným ná-
růstem tuzemské spotřeby nábytku, kte-
rá sice od roku 2011 opět stoupá, ale její 
meziroční nárůst se do roku 2014 pohy-
boval do 0,5 %. Takříkajíc na lepší časy 
se podle něj blýsklo v roce 2015, kdy 
spotřeba nábytku u nás vrostla o 2,52 %, 
nicméně loni bohužel opět lehce zvolnila 
na meziroční nárůst o 0,81 % (viz graf 
č. 3). „Vzhledem k faktu, že dochází 
k permanentnímu růstu objemu dová-
ženého nábytku ze zahraničí a zároveň 
se zvyšuje podíl importu na tuzemské 
spotřebě, který v loňském roce přesáhl 
již 50 %, je zcela zřejmé, že za pozitivním 
vývojem českých výrobců nábytku na 
poli výroby stojí především jejich exportní 
výkonnost. Ta, jak je patrné z grafu č. 2, 
již přesáhla 20,52 %,“ upřesňuje Ing. 
Lukeš a dodává, že u exportovaného 
nábytku z ČR průběžně roste cena vy-
vážených výrobků. Zatímco v roce 2015 
průměrná cena za jeden kilogram činila 
78,08 Kč, v roce 2016 již 79,71 Kč. 
„Z toho plyne, že cena vyváženého ná-
bytku poměrně dynamicky roste, což je 
rozhodně pozitivní. Ukazuje to, že čeští 
nábytkáři jsou schopni vyvážet nábytek 
s vyšší přidanou hodnotou, a že jsou 
tudíž schopni si na zahraničních trzích 
prosadit i zvyšující se cenu,“ konstatuje 
Ing. Lukeš a dodává, že naproti tomu 
cena importovaného nábytku v roce 

2015 dosáhla 66,38 Kč/kg, ale v roce 
2016 spadla až na 64,64 Kč/kg. „To 
tedy znamená, že se k nám dováží stále 
levnější nábytek. A je samozřejmě otáz-
kou, jak je to s kvalitou levného dováže-
ného nábytku. Naproti tomu je ale třeba 
říct, že statistiky zahrnují i luxusní a velmi 
drahý nábytek, který se k nám rovněž 
dováží,“ doplnil.

Více jak dvě pětiny importu 
je z Polska a Číny

Podle Ing. Lukeše stále platí, že největ-
šími importéry nábytku do ČR jsou zej-
ména velké specializované nábytkářské 
markety. Největší podíl na importu nábyt-
ku do České republiky má Polsko, odkud 
k nám byl v loňském roce podle infor-
mací AČN dovezen nábytek za bezmála 
5 mld. Kč (konkrétně 4 907 849 tis. 
Kč). Druhým největším dovozcem bylo 
Německo (cca 3,46 mld. Kč) a v závěsu 
za ním Čína, odkud k nám byl importo-
ván nábytek za více jak 2,92 mld. Kč, 
což bylo ale nakonec o zhruba 300 mil. 
Kč méně, než předpovídaly loňské od-
hady. I přesto Polsko společně s Čínou 
loni dosáhly více jak dvoutřetinového 
podílu (43,74 %) na celkovém importu 
nábytku. Větší objemy nábytku za téměř 
miliardu korun byly do ČR dovezeny ještě 
ze Slovenska (945 957 tis. Kč) a Itálie 
(910 314 tis. Kč), přičemž Slovensko 
bylo při zářiové prognóze až za Itálií 
s předpokládaným exportem do ČR 
za cca 884 mil. Kč. Import nábytku ve 
stovkách miliónů korun se pak uskuteč-
nil z Rakouska (cca 653 mil. Kč), Litvy 
(cca 407 mil. Kč), Rumunska (cca 296 
mil. Kč), Švédska (cca 275 mil. Kč), 
Vietnamu (cca 253 mil. Kč), Tuniska 
a Francie (cca 234 mil. Kč), Velké 
Británie (cca 231 mil. Kč), Holandska 
(cca 188 mil. Kč) a menší objemy (v roz-
mezí cca 165 – 117 mil. Kč) obchod-
níci dovezli ještě z Maďarska, USA, 

Dánska, Taiwanu, Turecka a Indonesie. 
Naopak největší část českého exportu 
nábytku (29,94 %) mířila do Německa, 
což v přepočtu na peníze činilo více jak 
8 mld. Kč. S velkým odstupem násle-
dovalo Slovensko (cca 2,4 mld. Kč), 
Francie (cca 1,7 mld. Kč), USA (cca 
1,5 mld. Kč) Velká Británie (cca 1,4 
mld. Kč), Rakousko (cca 1,2 mld. Kč), 
Polsko (cca 986 mil. Kč), Švédsko (cca 
939 mil. Kč), Švýcarsko (cca 856 mil. 
Kč), Belgie (cca 754 mil. Kč), Itálie (cca 
729 mil. Kč), Estonsko (cca 620 mil. 
Kč) a Norsko (cca 546 mil. Kč). Nábytek 
v menších finančních objemech v roz-
mezí cca 470–210 mil. Kč) byl našimi 
výrobci vyvezen také do Maďarska, 
Ruska, Rumunska, Dánska, Spojených 
arabských emirátů a Číny.

Co když koruna začne 
posilovat?

V závěru tohoto bloku tiskové konferen-
ce (před vyhlášením výsledků ocenění 
Nábytek roku 2017 viz toto vydání DM 
str. 52–55) se pak představitelé AČN 
ještě krátce zmínili o možných dopadech 
očekávaného posilování české koruny. 
„Posílení koruny by se nutně promítlo 
do vyšších cen výrobků a naši exporté-
ři nábytku by tak evidentně byli nuceni 
hledat v podstatě nový segment zákaz-
níků, ochotných vyšší cenu zaplatit, 
uvedl Ing. Lukeš a dodal, že v kontextu 
s tím proto AČN postrádá ze strany státu 
nějaká účinnější proexportní opatření. 
Současná podpora exportu formou fi-
nančního příspěvku firmám na vybrané 
výstavy byla podle něj dobrá tak za so-
cialismu a možná ještě v devadesátých 
letech. Dnes je třeba s využitím moder-
ních metod pomoci firmám především 
budovat jejich značku. „Potřebujeme 
dostat prostor ke zpopularizování naše-
ho nábytkářského průmyslu ve světě tak, 
aby když se řekne Česká republika, bylo 
každému jasné, že se zde vyrábí kvalitní 
nábytek s vyšší přidanou hodnotou. No 
a protože jsme přesvědčeni, že známe 
nástroje a komunikační metody jak toho 
dosáhnout, a možná i za méně peněz, 
než jaké stát vynakládá na současnou 
koncepci exportu, začali jsme před ča-
sem o její změně jednat na ministerstvu 
průmyslu a obchodu přímo s panem 
ministrem Mládkem. Bohužel když už 
se zdálo, že naše argumenty nacházejí 
nějakou odezvu, byl pan ministr odvo-
lán a jsme zase na začátku,“ posteskl si 
prezident AČN Ing. Čudka s pocitem, že 
hlavním problémem jsou úředníci, kteří 
tomu co dělají, prostě nerozumí.

Zdroj: Dopočet AČN 
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Cassina, Gio Ponti a Superleggera

I nábytek má svůj osud. Některé objekty jsou uvedeny na trh a tak-
zvaně se nechytnou, jiné zaujmou průměrně a některé dokáží oslo-
vovat celé generace spotřebitelů. Říká se jim „design evergreen“. 
Tím bezpochyby největším je Thonetka č. 14, která se vyrábí víc než 
půldruhého století. Do kategorie evergreenů patří i další produkty, 
například taburet Alvara Aalta, trubková židle Marcela Breuera či 
Marta Stama nebo Pantonka. Jak je možné, že se vyrovnaly s výkyvy 
módy a jsou stále oblíbené? Zpravidla se vyznačují použitím progre-
sivního materiálu či nové technologie, samozřejmě ergonomickým 
řešením, ale většinou jsou i neutrálního tvaru, takže snesou umístění 
ve specifickém stylovém interiéru.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: Cassina Historical Archives a archiv DM

Mezi evergreeny bych zařadila i židli 
Superleggera od legendy italského de-
signu Gia Pontiho. Svědčí o tom i fakt, 
že se vyrábí 60 let a letos slaví kulaté na-
rozeniny, které v lidském měřítku před-
stavují zralost a nadhled. Co je na této 
židli tak zajímavého? Jak sám název „su-
perlehká“ naznačuje, je to její hmotnost. 
Je zkonstruována tak bravurně, že s ní 
mohou manipulovat i děti, a to použitím 
jenom jednoho prstu! Gio Ponti se při 
jejím vzniku inspiroval venkovskou židlí 
z jedné rybářské vesnice. Maximálně 
zredukoval nosnou konstrukci, lehce 
naklonil opěradlo ve tvaru žebříku a se-
dák vytvořil z lehkého rákosu. 
Samotný design židle by však nebyl ni-
čím, kdyby se nepodařilo úspěšné spo-

jení jeho tvůrce se silným producentem. 
Tím byla firma Cassina. Po svém založení 
v roce 1927 bratry Cesarem a Umbertem 
se brzy přeorientovala na čisté tvary. 
Odolala předválečné krizi a po válce se 
mohla úspěšně rozrůstat. Její majitelé 
totiž vsadili na inovaci spojenou s kvalitou. 
Měli zvláštní cit pro volbu svých desig-
nérů a také si plně uvědomovali význam 
výzkumu a experimentu, který mohli pro-
pojit s dokonale zvládnutým řemeslem. 
Měli velké zkušenosti s nábytkem pro 
poválečnou italskou flotilu, který musel 
vydržet vysoké namáhání. Dobře dimen-
zované kostry a solidní čalounění se staly 
základem pro sériovou výrobu.
Právě v souvislosti se smlouvou na 
lodní nábytek došlo k setkání Pontiho 

s Cesarem Cassina a zahájení spoluprá-
ce se stalo dalším firemním mezníkem. 
Kombinací solidnosti s lehkostí bylo 
Pontiho křeslo Distex (1953). Odvážný 
design sedáku z umělé usně vyplněným 
kaučukovou pěnou na elastických po-
pruzích, s područkami a na kovových 
nohách ohromil návštěvníky 10. milán-
ského trienále.

Superleggera

Skutečnou revoluci ale přinesla židle 
Superleggera – opravdová symfonie 
lehkosti a pevnosti. Její vývoj trval celých 
6 let, ale výsledek stál za to. Pracovní 
tým musel zvládnout celý proces výro-
by od designérova návrhu přes výrobu 

Křeslo Distex Židle Superleggera
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historie
prototypu až po zavedení do masové 
produkce a neopomenout ani marketin-
gové záležitosti. Zkušenosti nabyté tímto 
procesem pak ve firmě zužitkovali i další 
firemní designéři. 
Trojúhelníkové nohy židle Superleggera 
o hmotnosti kolem 1,5 kg působí subtil-
ně, avšak ne natolik, aby se na ni člověk 
bál posadit. Unese člověka o hmotnosti 
do 166 kg. Přesto však byla před zave-
dením do výroby její pevnost testována 
shazováním z velké výšky, čemuž odo-
lala. 
Uvedení produktu na trh v roce 1956 při-
neslo posílení značky Cassina. Subtilní 
krasavice se zařadila do firemní kolekce 
a svoje postavení udržela celých šest 
desetiletí. Vyrábí se výhradně z jasanu 
s rákosovým výpletem a je k dispozici 
v různých barevných verzích, což umoc-
ňuje její použití v libovolném interiéru. 
Báječně se hodí do dámského bytového 
prostředí. Jako symbol spojení poetic-
kého tvarosloví s technologií spojenou 
s řemeslem je dodnes šperkem firem-
ní kolekce, což by jejího tvůrce možná 
i udivilo.
Jeden teoretik designu kdysi řekl: „kdy-
by designér ve svém životě nevymyslel 
nic jiného, než komerčně úspěšnou 
židli, tak nežil nadarmo. Neexistuje to-
tiž těžší úkol, než navrhnout vhodnou 
židli.“ Z tohoto pohledu je odkaz Gia 
Pontiho mnohem širší. Vedle rozsáhlé 
architektonické praxe včetně slavného 
milánského mrakodrapu Pirelli Tower 
byl velmi aktivní i v kulturní sféře. 

Gio Ponti

Milánský rodák vystudoval architektu-
ru na univerzitě Politecnico di Milano 
až po válce. Ve své praxi se sdružoval 
s různými partnery. V roce 1927 založil 
studio Il Labirinto se záměrem vyrábět 
také nábytek a doplňky vysoké kva-
lity, v roce 1933 vzniklo studio Ponti 
e Lancia ovlivňované neoklasickým hnu-
tím Novecento Italiano. Vyprojektovali 
dům ve Via Randaccio v Miláně (1925), 
Bouilhet vilu v Garches u Paříže (1926), 
Památník padlých (1929), obytné bloky 
Casa Rasini v Miláně a v roce 1930 obyt-
ný komplex Domus Julia Domus Fausta 
ve Via Letizia (1930).
V roce 1933 se Ponti spojil s inženýry 
Antonio Fornaroli a Eugenio Soncini. 
Jejich studio Ponti-Fornaroli a Soncini 
fungovalo do roku 1945. Jejich první 
velkou zakázkou byla v roce 1936 hlavní 
sídlo chemické firmy Montecatini, ná-
sledovala řada jiných realizací i během 
války, kanceláře pro Fiat, Palazzo del 

Liviano pro Universitu v Padově a v roce 
1951 další objekt firmy Montecatini. 
V roce 1950 začal Gio Ponti projekto-
vat společně s kolegy Antonio Fornaroli, 
Alberto Rosselli a Pier Luigi Nervi milán-
ský symbol moderní doby – věž Pirelli 
Tower, druhý mrakodrap ve městě. Jeho 
úspěch přitáhl pozornost ze zahraničí. 
Přišly zakázky z Venezuely, Bagdádu, 
Hongkongu či Denveru. V 1951 nakreslil 
Ponti generální plán a dva samostatné 
obytné bloky pro milánskou národní po-
jišťovnu. 
V letech 1953–57 vyrostl Hotel del-
la Città et de la Ville a Centro Studi 
Fondazione Livio e Maria Garzanti ve 
Forli, v letech 1960–62 v Sorrentu první 
italský hotel the Parco dei Principi a Ponti 
nakreslil i několik milánských kostelů: 
San Francesco (1963), kostel Špitálu 
Ospedale San Carlo (1967) a Taranto 
Cathedral (1971).
Odbornou i laickou veřejnost výrazně 
obohatil založením časopisu Domus 

v roce 1928 a jako jeho editor svými 
podněty významně ovlivňoval italskou 
nábytkovou produkci. Domus opustil 
v roce 1941 a založil Stile magazine, ten 
editoval do roku 1947. Pak se vrátil do 
Domusu, kde působil až do smrti jako 
jeho prezident.
Vedle toho se významně zapojil do 
organizace Bienále designu v Monze 
a Trienále v Miláně. V roce 1936 na 
Trienále předvedl i svůj vlastní inte-
riér. Inicioval vznik soutěže Compasso 
d´oro (Zlatý řez) a společně s Aquille 
Castiglionim se významně podílel na čin-
nosti Asociace průmyslového designu 
ADI založené v roce 1954. Pozornost si 
zaslouží rovněž jeho působení v pozici 
řádného profesora v letech 1936–1961 
na univerzitě, kterou sám absolvoval – 
Fakulta architektury na Politecnico di 
Milano.
I když Gio Ponti nebyl spojen s žádným 
hnutím ani ideologií, patří díky svému 
obdivuhodnému akčnímu radiu nekom-
promisně mezi nejvlivnější designéry 20. 
století. Nejslavnějšímu produktu z jeho 
dílny můžeme popřát k jeho jubileu dlou-
hou a dobrou odolnost vůči konkurenci 
a hodně radosti a užitku, které přinese 
svým uživatelům.
Produktový design: 

 Nábytková řada Domus Nova pro ob-
chodní řetězec Rinascente 

 Keramické objekty: vázy z majoliky, 
porcelánu, sanitární zboží, (umývadla, 
WC mísy) pro Richard Ginori a Ideal 
Standard

 „The Diamond“ nádobí pro Reed & 
Barton‘s, pro sériovou výrobu upravil 
Robert H. Ramp

 Křeslo „Distex“ a židle „Superleggera“ 
pro Cassina, sofa „Due Foglie“

 Skleněné barevné láhve, např. pro 
firmu Venini

 Svítidla pro Artemide, Venin a Fontana 
Arte (např. „Billia“ pro Fontana Arte)

Ocenění:
 Umělecká cena Italské akademie za 
umělecké zásluhy 

 Zlatá medaile od Pařížské akademie 
architektury 

 Čestný doktorát od London Royal 
College of Art

 Titul „Commander“ od Royal Order of 
Vasa ve Stockholmu

 Bronzová medaile a Italský vojenský 
kříž za statečnost během 1. světové 
války

Zdroje: http://www.cassina.com/en/desig-
ner/gio-ponti; SPARKEOVÁ, P. Století designu, 
průkopníci designu 20. století. Praha: Slovart, 
1999. ISBN 80-7209-142-5

Židle, 1935

Gio Ponti (*1891– †1979)
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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

 Prodám bukové hranoly, hranolky, přirozeně vysušené, 
uložené 20 let na půdě, zdravé, bez dřevokazného hmyzu 
a téměř bez suků. Rozměry cca 20x20x50–80 cm. Množství 
cca 2–3 q. Cena dohodou.
Kontakt: mobil: 777 713 460, e-mail: vinomarada@email.cz

 Prodáme truhlářské řezivo OL 32 mm, BR 32 mm, MD 
50 mm, 60 mm.
Kontakt: mobil: +420 604 868 471, 605 860 354, e-mail: 
starha.pila@seznam.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Nabízíme ve výprodeji parapetní tyče v dekorech Olše, 
Casablanca, Kraket a Třešeň v jednotné délce 4050 mm 
a v šířkách 150 mm (za 150 Kč), 200 mm (za 200 Kč) a 250 
mm (za 250 Kč). Ceny jsou bez DPH.
Kontakt: mobil: +420 777 717 112, e-mail: romana.bozkova@ 
topset.cz

 Predám stupnice – rozmery: 40x300x1100 mm. Materiál 
HEVEA cink. Tropické drevo – kaučukovník – vlastnosti 
a vzhľad ako dub. Balenie – každý kus vo fólii.
Kontakt: Anna Jačisková, Soľ 73, mobil: +421 904 563 834, 
e-mail: starozitnosti@lubik.sk

 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

 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

 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

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodáme CNC HOMAG VENTURE 12 L včetně nástrojů 
LEITZ – 2.700.000 Kč, UNICONTROL 6 včetně nástrojů 
LEITZ – 2.160.000 Kč, kompletní lakovnu cca 300 m2 – 
990.000 Kč, UNIMAT SUPER 4 – 675.000 Kč, briketovací 
lis HLS 100 – 99.000 Kč, boční vozík LINDE S50 – 270.000 
Kč, boční vozík Fantuzzi S40 U – 190.000 Kč, lis na lepené 
hranoly a spárovky – 39.000 Kč.
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., mobil: 
+420 777 610 528, adresa: Záhoří 39, Bechyně 391 65, 
e-mail: jan.pinter@shaus.cz

 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

 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 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 dohodou. 
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
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burza DM

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

cz@drevmag.com     a     sk@drevmag.com.
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 Prodám boční vysokozdvižný vozík Fantuzzi SF 40 U. Ideální 
stroj pro manipulaci s dlouhými břemeny, jako jsou dřevěné 
balení, trubky, ocelový plech nebo podobné předměty v po-
délném směru. Zvednutá zátěž je přepravována na platformě, 
proto je třeba až o 40 % nižší manévrovací prostor, který může 
být použit jako část skladování. Převodovka: hydro statická 
převodovka má kapcitu až 10 tun. Točivý moment je nasta-
ven 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

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Nabízíme zakázkovou výrobu beden, palet a ostatních 
dřevěných obalů. Realizace možno vidět na našem webu 
www.drevos.cz. Vlastníme certifikát o tepelném ošetření dře-
věných obalových materiálů pro export. 
Kontakt: mobil: +420 585 380 582, 585 380 329, e-mail: 
drevos@drevos.cz

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Přijmeme truhláře. Předpoklady: min. vyučení v oboru, 
samostatnost, pečlivost a spolehlivost. Nabízíme: zázemí 
stabilní české firmy, která patří mezi špičku na trhu, práci 
v mladém kolektivu, možnost dalšího vzdělávání a osobního 
růstu zajímavou práci na unikátních zakázkách. Výrobní hala: 
30 minut vlakem z Masarykova nádraží. Nástup možný ihned. 
Své nabídky a CV zasílejte na marek.kunasek@lugi.cz.
Kontakt: tel.: +420 721 725 517, e-mail: marek.kunasek@lugi.cz

 Pronajmu výrobní prostory (stolárna, skladovací prostory), 
plocha 800 m2, vybavení: ústřední topení, elektrika, rozvod 
vzduchu, odsávání, lakovna; lokalita – Dolní Kounice. Cena 
dohodou.
Kontakt: mobil: +420 739 279 925, e-mail: jana.badinova@
email.cz

 Nabízím k pronájmu zařízenou truhlářskou dílnu o ploše 
400 m2, vzdálenou 5 km od Zlína.
Kontakt: mobil: +420 604 207 092, e-mail: chalupa.l@volny.cz

 Firma IBmont s.r.o. se sídlem v Jihomoravském kraji na-
bízí kašírování dílců (např. dveřních plášťů) laminátovou folií. 
Možné také od menšího počtu kusů. Dle dohody i dodávka 
vlastních laminátů nebo případně dodáme. Podrobnější in-
formace rádi sdělíme.
Kontakt: IBmont s.r.o., p. Bedřich, mobil: +420 605 505 323, 
e-mail: bedrich@ibmont.cz

 Mladá, dynamická truhlářská firma z okresu Liberec nabízí 
volnou kapacitu pro spolupráci či výrobní program na výrobu 
nábytku, kuchyňských linek, skříní, recepce atd. z lamina 
a laminátem potažených desek. Nabízíme také výrobu dílců 
dle vašeho zadání (řezání, olepování, vrtání, frézování, na-
střelování kolíků). V případě zájmu jsme vám rádi k dispozici 
na uvedených kontaktech.
Kontakt: HTW – Holztechnik Weissbach s.r.o., tel.: +420 
482 323 358, e-mail: htwcz@drogoin.de

 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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pozvánka

Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 FOR INDUSTRY 9. – 12. 5.
 Mezinárodní veletrh strojírenských technologií. Souběžné výstavy: 

FOR ENERGO SMART – mezinárodní veletrh výroby, rozvodu a efek-
tivního využití energie, FOR LOGISTIC – mezinárodní veletrh logistiky, 
skladování a manipulace, FOR SURFACE – mezinárodní veletrh 
povrchových úprav a finálních technologií, FOR WELD – veletrh 
technologií pro svařování, pájení a lepení, FOR INFOSYS – veletrh 
informačních systémů pro průmysl, 3DEXPO – veletrh 3D technologií 
• Praha – PVA EXPO Letňany • ABF, a.s., forindustry.cz

 HOBBY 10. – 14. 5.
 Výstava nářadí a zařízení pro hobby a zahradu, stavebnictví, vytápění, 

klimatizace, zařízení a vybavení bytu, domu, potřeb pro domácnost, 
hraček, modelářství, potřeb pro sport a volný čas apod. Doprovodný 
program: Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, 21. ročník, region 
jižní a západní Čechy, 12. a 13. 5. • České Budějovice – výstaviště 
• Výstaviště České Budějovice, a.s., www.vcb.cz

 DŘEVO DUBŇANY 2017 19. – 20. 5.
 Odborný seminář z oblasti dřevostaveb letos na téma „Inovativní 

domy nového tisíciletí“ – 10. ročník • Dubňany • Úsporné bydlení 
s.r.o., www.uspornebydleni.cz

 FRÝDECKO–MÍSTECKÝ VELETRH 19. – 21. 5.
 Veletrh stavebnictví, bytového zařízení a automobilů – 11. ročník 

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

 DEVATERO ŘEMESEL 3. 6.
 Ukázky technik tradičních stavebních řemesel • Vysočina – 

Veselý Kopec u Hlinska (Soubor lidových staveb) • Soubor lido-
vých staveb Vysočina, www.vesely-kopec.eu

 STAVÍME, BYDLÍME Valašské Meziříčí 3. – 4. 6.
 Veletrh stavebnictví, bytového zařízení, zahradnictví a hobby – 2. 

ročník • Valašské Meziříčí – zimní stadion • Omnis Olomouc, 
a.s., www.omnis.cz

Slovenská republika

 MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 23. – 26. 5.
 Medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií. 

Súbežné výstavy: EUROWELDING – medzinárodná výstava zvára-
nia a zváracej techniky, CAST-EX – medzinárodné výstavy plastov 
a chémie pre strojárstvo, EMA – medzinárodná výstava elek-
trotechniky, merania, automatizácie a regulácie, TECHFÓRUM 
2017 – 5. ročník prezentácie výstupov vysokých škôl a univerzít 
technického zamarenia • Nitra – výstavisko Agrokomplex • agro-
komplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, www.agrokomplex.sk

Zahraničí

 DREMASILESIA 12. – 14. 5.
 Veletrh dřevozpracujících strojů a nářadí • Sosnowiec, Polsko • 

Miedzynarodowe Targi Poznaňskie sp. z o.o., www.mtp.pl, www.
dremasilesia.pl

 BUILDEXPO ETHIOPIA 12. – 14. 5.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžné výstavy: AFRIWOOD 

ETHIOPIA – veletrh pro dřevozpracující průmysl, LIGHTEXPO 
ETHIOPIA – mezinárodní veletrh bytového a průmyslového 
osvětlení, SOLAR ETHIOPIA • Addis Ababa, Etiopie • Expogroup 
Exhibitions & Conferences in Africa, expogr.com

 WOOD SOUTH CHINA 2017 12. – 14. 5.
 Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující průmysl a dřevostavby • 

Guangzhou, Čína • Guangdong Grandeur International Exhibition 
Group, www.muyezhan.com

 INTERZUM 16. – 19. 5.
 Výstava komponentů pro výrobce nábytku • Kolín nad Rýnem, 

Německo • Kölnmesse GmbH, www.interzum.com
 ASTANA BUILD 17. – 19. 5.

 Mezinárodní výstava stavebnictví, topenářské a větrací techniky, 
oken, dveří, fasád • Astana, Kazachstán • Iteca, ITE Group, ITE 
Eurasia, www.astanabuild.kz

 ICFF 2017 21. – 24. 5.
 Mezinárodní veletrh moderního nábytku • New York, USA • 

Emerald Expositions, LLC., www.icff.com
 INDEX DESIGN SERIES 22. – 25. 5.

 Mezinárodní veletrh nábytku, bytového zařízení, kuchyní, koupe-
len, interiérového osvětlení a textilu • Dubai, Spojené arabské 
emiráty • DMG events, www.indexdesignseries.com

 LIGNA 22. – 26. 5.
 Mezinárodní veletrh strojů a zařízení pro dřevařský průmysl a les-

nictví • Hannover, Německo • Deutsche Messe AG Hannover, 
www.ligna.de, www.eumabois.com

 YAPI – TURKEYBUILD ISTANBUL 23. – 27. 5.
 Mezinárodní stavební veletrh • Istanbul, Turecko • ITE Turkey,YEM 

EXHIBITION, www.yapifuari.com.tr, www.yapifuariistanbul.com
 BB CONSTRUMAT 2017  23. – 26. 5.

 Mezinárodní stavební veletrh – 20. ročník • Barcelona, Španělsko 
• Fira De Barcelona, www.construmat.com

 EXPOKOS 2017  24. – 27. 5.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví, nemovitostí a nábytku – 16. 

ročník • Priština, Kosovo • Congress & Event Organization, www.
ceokos.com

 HABITAT EXPO 2017  25. – 27. 5.
 Veletrh nábytku a interiérového zařízení • Mexico City, Mexiko • 

TRADEX Exposiciones, www.habitatexpo.com
 FURNITURE & INTERIOR  25. – 28. 5.

 Mezinárodní veletrh nábytku a vybavení interiérů. Souběžné vý-
stavy: ODESSA HOME – mezinárodní architektonická a stavební 
výstava, STONE EXPO – mezinárodní výstava kamene ve sta-
vebnictví • Oděsa, Ukrajina • Exhibition Centre Odessa Home, 
expohome.com.ua

 QIFF 2017  25. – 28. 5.
 Mezinárodní veletrh nábytku a materiálů, komponentů a technolo-

gií pro nábytkářský průmysl • Qingdao, Čína • SZFA Corporation, 
www.szfa.com

 CANADIAN FURNITURE SHOW 2017  26. – 28. 5.
 Veletrh nábytku s účastí výrobců, prodejců, designérů dovozců 

a dodavatelů – 45. ročník • Toronto, Kanada • Quebec Furniture 
Manufacturers Asociation (QFMA), www.canadianfurnitureshow.com

 ST. PETERSBURG DESIGN WEEK 31. 5. – 7. 6.
 Celoruská přehlídka nábytku, bytových doplňků, zahradního ná-

bytku, osvětlení a materiálů pro stavebnictví • St. Petersburg, 
Rusko • FineStreet Media Group, www.spbdesignweek.ru

 TEKHNODREV FAR EAST 1. – 4. 6.
 Mezinárodní veletrh strojů, zařízení a nástrojů pro lesnictví, dřevo-

zpracující a nábytkářský průmysl • Chabarovsk, Rusko • Restec 
Exhibition Company, restec-expo.ru

 DESIGN DISTRICT 2017 7. – 9. 6.
 Veletrh interiérového designu • Rotterdam, Holandsko • Puur 

Design Producties BV, www.designdistrict.nl
 HIDESIGN EUROPE 2017 7. – 9. 6.

 Přehlídka designu vybavení hotelových interiérů • Split, 
Chorvatsko • Atticus Events Ltd, www.hidesigneurope.com

 AFRIWOOD RWANDA 12. – 14. 6.
 Veletrh pro dřevozpracující průmysl. Souběžné výstavy: 

LIGHTEXPO RWANDA – mezinárodní veletrh bytového a prů-
myslového osvětlení, SOLAR RWANDA – veletrh solární techniky 
• Kigali, Rwanda • Expogroup Exhibitions & Conferences in 
Africa, expogr.com

 FITECMA  13. – 17. 6.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dře-

vozpracující průmysl • Buenos Aires, Argentina • ASORA, www.
fitecma.com.ar, www.eumabois.com

 DESIGN MIAMI  13. – 18. 6.
 Globální fórum pro design nábytku, osvětlení, uměleckých před-

mětů • Basilej, Švýcarsko • Design Miami, basel2017.design-
miami.com

 INTERIORLIFESTILE TOKYO 14. – 16. 6.
 Mezinárodní veletrh vybavení interiérů, nábytku, bytového textilu 

a textilu pro veřejný sektor • Tokio, Japonsko • Messe Frankfurt 
GmbH, interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny 
v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich ak-
tuálnost přímo na webových stránkách veletrhu nebo u pořadatele.
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interzum 2017 – svět se potká v Kolíně 
nad Rýnem

Nejlepší nápady a trendy pro nábytkářský průmysl, interiérové 
konstrukce a mobilní obytné prostory budou mít premiéru na 
interzum 2017 v Kolíně nad Rýnem od 16. do 19. května 
2017. Více než 1600 vystavovatelů z přibližně 60 zemí se v 10 
halách na ploše 200 000 m2 představí s řešeními, která budou 
určovat budoucnost trhu.
Letošní interzum se bude vyznačovat větší výstavní plochou 
i větším počtem prezentujících se firem. Výstavní plocha byla 
již na konci minulého roku téměř vyprodaná. Zasloužilo se o to 
i 150 nových vystavovatelů, kteří se postarali o 10% nárůst, 
přičemž ze zahraniční jich letos přijede o 35 % více než v roce 
2015. Kromě mezinárodní podpory a inovačních podnětů je 
to také ucelený a jasný koncept, který pomáhá veletrhu in-
terzum být tak úspěšný. Rozdělení do tří segmentů zajišťuje 
jasně strukturovanou a komplexní prezentaci širokého spektra 
nábytkových a interiérových dokončovacích prvků. Kromě vy-
stavovatelů a jejich inovací tvoří další zvýraznění v každém seg-
mentu tzv. Piazze, tj. speciální výstavní plochy, které vyjadřují 
aktuální průmyslová témata a poskytují dokonalý a jedinečný 
zdroj inspirace a místo pro setkání.
Oproti předchozím ročníkům se letos trochu změnilo uspořádání 
hal. Veletrh bude tematicky rozdělen do tří sekcí: Textil & stroje 
budou rozloženy v halách 9, 10.1 a 11. Funkce & komponenty 
budou umístěny v halách 4, 5, 7, 8 a segment Materiály & pří-
roda se bude nacházet v halách 6, 10.2 a 4.2.
Sekce Textil & stroje bude zaměřena na potahové materiály, 
textilie, kůže a s nimi související zpracovací stroje a zařízení. 
Zde se můžeme těšit také na zcela nové téma letošního roku: 
„Mobilní prostory“ je motto Piazza – a jak již název naznačuje, 
bude velmi zajímavé pro projektanty a prodejce mobilních in-
teriérů, jako jsou obytné automobily nebo karavany. V blízkosti 
této přehlídky se budou nacházet známí dodavatelé z odvětví 
automobilového sektoru – zcela nová skupina vystavovatelů 
na interzum.
Individualita a udržitelnost jsou tématem sekce Funkce & kom-
ponenty. Budou se zde prezentovat společnosti, které vyvíjejí 
světelné systémy, nábytkové polotovary, kování, zámky a nábyt-
kové komponenty. Na Piazza se letos bude všechno točit kolem 
tématu „upcycling“. Výzkumný pracovník v oblasti materiálů 
Dr. Sascha Peters bude demonstrovat, jak může nábytkářský 
průmysl přeměnit zdánlivě bezcenné materiály v nové výrobky 
a přispět tak k zachování zdrojů.
Sekce Materiály & příroda se jako vždy zaměří na více uni-
verzální materiály, které nábytku zajišťují moderní a individuální 
design. Zvláštní důraz zde bude kladen na témata: udržitelnost, 
ochrana přírodních zdrojů, obnovitelné suroviny nebo koncepty 
„cradle to cradle“1. V této sekci budou poprvé 2 Piazze. Budou 
navrženy interiérovou designérkou Katrin de Louw a zaměří se 
na téma „Individualita“.
Aby bylo zajištěno, že návštěvníci neminou žádný z vrcholů ve-
letrhu, bude vytvořen naváděcí systém „Sleduj červenou linku“: 
červená čára v letošním roce opět propojí jižní vstup (50 metrů 
od vlakového nádraží) se všemi důležitými stánky na veletrhu. 
Koncept, jehož název je inspirován logem interzum, povede 
návštěvníky systematicky přes všechny veletržní segmenty 
a pomůže jim získat organizovaný přehled o všem, co bude na 
veletrhu k vidění.

Autor: Radomír Čapka
1 Cradle to Cradle design je přístup, který na výrobky i výrobní proces 
klade maximální možné nároky. Design by měl umožňovat krátkodobé 
užití, pohodlí (ergonomický design) i estetický požitek s vědomím, že 
materiály přetrvají i po dosloužení výrobku. Suroviny tak cirkulují v ne-
konečném výrobním cyklu, kde neexistuje odpad. Za inspiraci si často 
bere přírodu, říkáme, že je biomimetický. Tento přístup k designu je 
nezbytný pro implementaci principů cirkulární ekonomiky. (Wikipedie)

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
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Cech strechárov Slovenska už 19 
rokov organizuje Majstrovstvá SR 
strechárskych remesiel žiakov odbor-
ných škôl s medzinárodnou účasťou. 
Súťaže sa zúčastnili počas stavebného 
veľtrhu CONECO 2017 (22. – 25. 3. 
2017) dvojčlenné družstvá s výučbou 
remesiel tesár, strechár a klampiar zo 
6 škôl – SOŠ stavebnej Nové Zámky, 
SOŠ stavebnej Žilina, SOŠ technickej 
Košice, SOŠ Nitra, SOŠ technickej 
Prešov a Strednej školy stavebných 
remesiel Brno – Bosonohy (ČR).
Úlohou súťažnych družstiev bolo 
počas dvoch súťažných dní zhotoviť 
podľa technických výkresov z doda-
ných drevených materiálov trenažér 
strechy, namontovať strešné okno, na-
inštalovať poistnú hydroizoláciu a celú 
strechu pokryť strešnou krytinou so 
skrytým kotvením. Zúčastnené školy 
ukázali vyrovnané výkony. 

Poradie najlepších:
1. Stredná odborná škola staveb-

ná Žilina – Martin Vrabec a Andrej 
Hudec pod vedením majstra odbor-
nej výchovy Mariana Chmulíka

2. Stredná odborná škola Nitra 
– Adam Šumný a Jakub Žitňan, 
ktorých pripravil majster odbornej 
výchovy Jozef Kreškóci 

3. Stredná odborná škola technická 
Prešov – Damián Bašista a Róbert 
Hudák s majstrom odbornej výcho-
vy Mgr. Martinom Frištykom

Záštitu nad súťažou prevzalo Minister-
stvo dopravy a výstavby SR, ktoré pre 
oboch členov víťazného družstva ve-
novalo nákupné poukážky v hodnote 
100 €. Cenami prispeli aj partnerskí 
členovia Cechu strechárov SR – 14 
firiem zo Slovenska, 4 z Českej re-
publiky a po jednej firme z Nemecka 
a Švajčiarska. Autor: Dr. Anton Mrník

Najlepší realizátori strechárskych remesiel

Veľtrhový areál v Klagenfurte sa už 
v polovici 20. storočia zameral najmä 
na drevo a obchod s drevom v rakúskej 
spolkovej krajine Korutánsko – bohatej 
na lesy a piliarskou tradíciou. Postupne 
prehliadku rozšírili na výstavnú plo-
chu 100 000 m2, s plochou v halách 
65 000 m2. Za účelom efektívneho 
využitia areálu postupne zvýšili záber 
na výstavné podujatia iných odvetví 
vidieckeho spôsobu života, turizmu, 
priemyslu. Vlani usporiadali 12 me-
dzinárodných výstav, ktoré mali 3325 
vystavovateľov z 20 krajín. Organizovali 
celkom 211 podujatí. Na výstavisko pri-
šlo 311 315 návštevníkov.
Vlaňajším hospodárskym výsledkom 
bol tretí najvyšší obrat v polstoročnej 
histórii: 8,5 mil. €. Znamená to, že kaž-
dý pracovník výstavníctva prispel k výko-
nom hodnotou 329 tis. €. Oznámilo to 
vedenie Kärntner Messe pred konaním 
30. ročníka veľtrhu Häuslbauermesse 
(10. – 12. 2. 2017). Na ploche 25 
tis. m2 sa predstavilo 450 vystavovate-
ľov z piatich krajín. Expozície umiestnili 
do piatich hál, na voľnú plochu a do 
prezentačných rodinných domov pri-
ľahlej časti Fertighaus-Zentrum. 
Kým Holzmesse je ponukou špičko-
vých technológií pre výrobu a efektivitu 
lesného a drevárskeho hospodárstva, 

Häuslbauermesse predstavuje malé fir-
my ako doplnok pri zariaďovaní bývania. 
Návštevníkom priblížili možnosti ako si 
vybudovať dom alebo skrášliť byt, do 
čoho investovať. Pre 30 tisíc návštev-
níkov poskytli počas troch dní tipy na 
modernizáciu bývania – z interiéru do 
exteriéru, ukážky zatepľovania, pred-
stavili najnovšie materiály a postupy. 
Zamerali sa na vzhľad strechy a ukáž-
ky ako správne použiť drevené stropy 

namiesto betónových nosníkov. Stolári 
zo spolkovej krajiny Korutánsko vytvorili 
sériu viacerých stánkov a priblížili reme-
selnú výrobu dverí, nábytku, zariadení 
roľníckych domov a vzhľad interiérov 
verejných objektov z masívneho dreva 
v alpskom štýle. Architekti zo spolko-
vých krajín Korutánsko a Štajersko po-
radili ako vybudovať a zariadiť vidiecke 
bývanie v podhorskom prostredí.

Autor: Dr. Anton Mrník

Drevárske výstavisko v Klagenfurte dosiahlo tretí najvyšší obrat vo svojej histórii

Víťazi 19. ročníka Majstrovstiev SR 
v strechárskych remeslách: SOŠ sta-
vebná Žilina. Foto: autor

Prezentácia vlaňajších výsledkov výstavníctva v Klagenfurte (zľava): obchod-
ný riaditeľ Dr. Bernard Erler, prezidentka Kärntner Messe Dr. Maria-Luise 
Mathiaschitzová, riaditeľ veľtrhového areálu Ing. Erich Hallegger. Foto: archív DM
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Odborná porota pod vedením prof. akad. arch. Jiřího Pelcla 
dr.h.c. vybrala ze 127 přihlášených interiérů českých a slo-
venských architektů a interiérových designérů vítěze jed-
notlivých kategorií soutěže Interiér roku 2016. V osm-
náctičlenné mezinárodní odborné porotě zasedala kromě 
Čechů i jedna Slovenka, Italka a dva Portugalci. Záštitu nad 
druhým ročníkem soutěže Interiér roku poskytlo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Jako symbol ocenění byly v letošním 
roce předávány originály malíře Ivana Komárka.
Vítězové soutěže Interiér roku 2016:

 Kategorie Novostavba – LOFT S TERASOU NA HŘE-
BENKÁCH, PRAHA (autor: Ing. arch Dagmar Štěpánová, 
FORMAFATAL)

 Kategorie Rekonstrukce – REKONSTRUKCE VENKOV-
SKÉHO OBYDLÍ V JELENSKÉM ÚDOLÍ (autor: 
Ing. arch. Olga Frydecká a Šárka Martínková Špačková, 
STUDIO GENS)

 Kategorie Veřejný interiér I – FACH – INTERIÉR PŘÍZEMÍ 
PÁLFFYHO PALÁCE, BRATISLAVA (autor: Ilja Skoček 
a Martin Skoček)

 Kategorie Veřejný interiér II – ARCHEOPARK PAVLOV 
(autor: Architektonická kancelář Radko Květ)

 Cena INTERIÉR ROKU – VELUX (cena generálního part-
nera, která zohledňuje zejména využití denního světla 
v interiéru) – PODKROVNÍ BYT PRO MLADOU ŽENU, 
PRAHA (autor: Akad. arch. Jaromír Pizinger a Ing. arch. 
Naďa Pizinger, MORIX)

 Cena novinářů – DŘEVOSTAVBA NA KRAJI LUŽNÍCH 
LESŮ, BRATISLAVA (autor: Ing. arch. Martin Frank, stu-
dio DEKONCEPT)

 Absolutní vítězem napříč všemi kategoriemi se stal LOFT 
S TERASOU NA HŘEBENKÁCH V PRAZE.

„Vítězný interiér není jen vkusnou skladbou nábytku. Porota 
na něm oceňuje zejména fakt, že 44 předmětů a součástí 
interiéru bylo na zakázku vyrobeno podle autorského ná-
vrhu,“ řekl předseda poroty prof. Jiří Pelcl.
Vítězové soutěže byli vyhlášeni 28. 3. 2017 na mezinárod-
ním kongresu LIVING FORUM.

Autor: Radomír Čapka

Titul Interiér roku 2016 získal Loft s terasou Na Hřebenkách

Březen byl měsícem dvou postupových kol Soutěžní pře-
hlídky stavebních řemesel SUSO. V pořadí již druhé oblastní 
kolo 21. ročníku proběhlo ve dnech 17. a 18. 3. na výstavišti 
Černá louka v Ostravě jako doprovodný program výstavy 
Střechy, stavba, zahrada. třetí oblastní kolo pak o týden 
později, 24. a 25. 3. v Kulturním centru ALDIS v Hradci 
Králové při výstavě Stavba a zahrada.
Ostravského kola se zúčastnilo 8 dvojčlenných družstev 
mladých truhlářů. K vidění byla parádní přehlídka, neboť 
školy vyslaly skutečné připravené borce. Odbornou při-
pravenost a kvalitu provedení jednotlivých disciplín si po-
chvalovali i jednotliví porotci. Dalším důkazem jsou i čty-
ři vystavené certifikáty za odborné zpracování disciplín. 
Ostravští návštěvníci tam měli možnost vidět skutečnou 
prezentaci řemesla. Finančně na postupové kolo přispěl 
Moravskoslezský kraj, který tak byl i partnerem soutěže.
Marcel Černoch, pedagog ze SPŠ stavební Valašské 
Meziříčí, rok co rok dokáže připravit po odborné stránce 
žáky tak, že mezi svými vrstevníky vyčnívají. Stejně tomu 
bylo i letos v Ostravě. Žáci Šimon Kuchařík a Josef Kuběja 
vyhráli s velkým přehledem. Druzí se umístili Tomáš Binar 
a Petr Jedlička ze SOU stavební Opava a třetí příčka při-
padla Davidu Bartoškovi a Ondřeji Škorpíkovi ze SŠ tech-
nických oborů, Havířov-Šumbark.
Do Hradce Králové dorazilo dokonce 12 truhlářských druž-
stev, což potěšilo nejen návštěvníky, ale i organizátory. 
V Hradci Králové tak byl zatím nejvyšší počet týmů v jednot-

livém oboru. Výborná byla i řemeslná úroveň žáků. Vítězi 
se stali Jakub Luňák a Jiří Pecháček z VOŠ, OA a SOUT 
Chotěboř. Druhou pozici brali Martin Kaščák a Dominik 
Beneš ze SŠ řemeslné v Jaroměři a třetí místo obsadili Radek 
Smejkal a Milan Lapeš ze SŠDOS Moravský Krumlov.
První dva týmy z obou oblastních kol postupují do finále, kte-
ré se uskuteční ve dnech 19. – 22. 9. v Praze při veletrhu 
FOR ARCH. Konkurencí jim budou další družstva postoupivší 
z oblastních kol v Praze, Nitře a Českých Budějovicích.

Autor: Radomír Čapka

SUSO již má za sebou kola v Ostravě a Hradci Králové

Titul Interiér roku 2016 získal Loft s terasou Na Hřebenkách

Vítězové postupového kola v Ostravě. Foto: archiv SUSO
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Súťaž pre členské spoločnosti Zväzu 
spracovateľov dreva SR o Drevostavbu 
roka je prestížnym hodnotením ino-
vatívnych konštrukcií a realizačných 
technológií stavieb na báze dreva. Do 
6. ročníka súťaže „Drevostavba roka 
2016“ nominovali 11 drevostavieb zre-
alizovaných v uplynulom roku. Podľa 
odborných kritérií hodnotila komisia 
architektov a stavebných inžinierov 
v zložení: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. 
(predseda), Ing. arch. Eva Teplanová, 
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. Ing. 
Jozef Bednar, PhD. Stanovili poradie 
podľa hodnotenia odbornej poroty:
1. miesto: Rodinný dom Gbeľany 

zhotoviteľa DREVSTAV SLOVAKIA 
s. r. o., Žarnovica, autorov projek-
tu: Ing. arch. Ján Droždiak, Ing. 
Zuzana Záhorská – (16 bodov)

2. miesto: Drevostavba Martin, zho-
toviteľa Kontrakting krov hrou, 
Kontrakting stavebné montáže 
Žilina, autora projektu: ateliér van 
jarina s.r.o., Ing. arch. Ivan Jarina 
– (14 bodov)

3. miesto: Rodinný dom v Bratislave 
zhotoviteľa ForDom s. r. o., Zvolen, 
autora projektu: NED ATELIER, 
s.r.o., Ing. arch. Zoltán Belokostol-
ský – (10 bodov)

4. miesto: Rodinný dom mladého sed-
liaka – Cerová, zhotoviteľa WHC, 
s. r. o., Bratislava, autorov projek-
tu: Ing. Marián Prejsa, Ing. arch. 
Dagmar Števčeková – (9 bodov)

5. miesto: Rodinný dom Lukavica, 
zhotoviteľ: ATRIUM SK s. r. o., 
Banská Bystrica, autora projektu: 
Ing. arch. Simona Brezovanová – (6 
bodov)

Diplomy odovzdali zástupcom oce-
nených realizačných firiem počas od-
borného seminára „Moderné techno-
lógie pre moderné drevostavby“ v prvý 
deň odborného stavebného veľtrhu 
CONECO 2017 (22. 3. 2017). Novým 
majiteľom diplomov za Drevostavbu 
roka 2016 blahoželali viceprezident 
ZSD SR a predseda Sekcie drevosta-
vieb Ing. Ján Sitek a generálny sekretár  
ZSD SR PhDr. Peter Zemaník. Stručné 
zhodnotenie doterajšieho priebehu sú-
ťaže v období rokov 2012 – 2015 pred-
niesol prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.
Nominované drevostavby realizované 
v uplynulom roku hodnotila aj laická 
verejnosť formou hlasovacích lístkov 
na veľtrhoch Nábytok a bývanie 2017 

v Nitre a Coneco 2017 v Bratislave. 
Zapojilo sa 6468 abonentov, ktorí sta-
novili poradie úspešných členských 
spoločností:
1. miesto: Rodinný dom zhotoviteľa 

Haas Fertigbau Chanovice s. r. o., 
autora projektu Pilsprojekt

2. miesto: Rodinný dom Lukavica 
zhotoviteľa ATRIUM SK s. r. o., 
Banská Bystrica, autora projektu 
Ing. arch. Simona Brezovanová

3. miesto: Rodinný dom Varga zhoto-
viteľa Vida domy s. r. o., Bratislava, 
autora projektu Ing. Csolley Július

Paralelne prebiehalo aj hlasovanie la-
ickej verejnosti na internete na strán-
kach www.drevostavby-zsdsr.sk 

a www.mojdom.sk, do ktorého sa za-
pojilo 1373 hlasujúcich s výsledkom 
hlasovania:
1. miesto: Rodinný dom Gbeľany 

zhotoviteľa DREVSTAV SLOVAKIA 
s. r. o., Žarnovica, autorov projek-
tu: Ing. arch. Ján Droždiak, Ing. 
Zuzana Záhorská  

2. miesto: Rodinný dom Lukavica 
zhotoviteľa ATRIUM SK s. r. o., 
Banská Bystrica, autora projektu 
Ing. arch. Simona Brezovanová

3. miesto: Rodinný dom zhotoviteľa 
Haas Fertigbau Chanovice s. r. o., 
autora projektu Pilsprojekt

Autor: Dr. Anton Mrník

Vyhodnotenie súťaže Drevostavba roka 2016

Rodinný dom v Gbeľanoch zrealizovaný firmou DREVSTAV SLOVAKIA s. r. o., 
Žarnovica získal dve 1. miesta – v hodnotení odbornej poroty aj v internetovom 
hlasovaní laickej verejnosti. Foto: archív ZSD SR

Rodinný dom zhotoviteľa Haas Fertigbau Chanovice s. r. o. získal najviac hlaso-
vacích lístkov laickej verejnosti. Foto: archív ZSD SR
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Funkciu dekana Drevárskej fakulty 
Technickej univerzity Zvolen začal od 
1. mája 2017 vykonávať prof. Ing. Ján 
Sedliačik, PhD. Na základe prezen-
tácií štyroch kandidátov akademický 
senát rozhodol o jeho najlepšom prí-
stupe pre ďalší rozvoj fakulty.
Prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. zvýraz-
nil, že spolu s ostatnými pedagógmi 
je pripravený urobiť Drevársku fakultu 
Technickej univerzity Zvolen opäť atrak-
tívnou! „Potrebný je strategický rozvoj 
kľúčových oblastí v pedagogickom pro-
cese, vede a výskume, zvýšenie mar-
ketingových aktivít, ako aj transparent-
nosť financovania a hospodárenia pre 
bezproblémové fungovanie fakulty. Päť 
silných študijných odborov: Drevárstvo, 
Konštrukcie – drevené stavby, Dizajn, 
Ekonomika a Záchranné služby môžu 
priniesť rozvoj, úspech a prosperitu 
fakulty. Pre udržanie sa DF vo vysoko 
konkurenčnom prostredí slovenských 
univerzít je nevyhnutné zatraktívniť štú-
dium prostredníctvom zavádzania on-
-line foriem štúdia a budovaním školy 
priateľskej k študentom. Uplatniteľnosť 

absolventov DF plánuje podporiť v sú-
činnosti so Zväzom spracovateľov dre-
va SR, aby kariérnymi formami získali 
zamestnanie alebo absolventskú prax 
počas štúdia. Dlhodobým zámerom je 
internacionalizácia vysokoškolského 
štúdia naplnením zvýšenia podielu za-
hraničných študentov. Ľudské zdroje 
a prácu s nimi považuje za rozhodujúcu 
zložku budúceho rozvoja fakulty a tým 
aj zvyšovanie kvalifikačnej štruktúry za-
mestnancov DF.“
Nový dekan Drevárskej fakulty Tech-
nickej univerzity Zvolen prof. Ing. Ján 
Sedliačik, PhD. získal vysokoškolské 
vzdelanie na VŠLD (predchodkyňa TU 
Zvolen) v odbore „Technológia dreva“ 
v roku 1991. Od roku 1998 pôsobil 
ako odborný asistent na Katedre ná-
bytku a drevárskych výrobkov DF TU. 
Akademický titul PhD. získal v roku 
2000 obhájením dizertačnej práce 
vo vednom odbore „Technológia spra-
covania dreva“, habilitoval sa v roku 
2004 na DF TU Zvolen. Prezidentom 
Slovenskej republiky bol v roku 2013 vy-
menovaný za profesora. Od roku 2015 

je vedúcim Katedry nábytku a drevár-
skych výrobkov, kde pôsobí ako pro-
fesor a garant študijného programu 
Manažment drevárskej a nábytkárskej 
výroby v odbore „Drevárstvo“.

Autor: Dr. Anton Mrník

Nový dekan Drevárskej fakulty TU Zvolen

Nový dekan Drevárskej fakulty TU 
Zvolen prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. 
je rodákom z Novej Bane (*1968)

Upínací pouzdro ThermoGrip s DFC turbínou    Cesta k nejčistějšímu nestingu

LEITZ turbínový komplet      p
ro stopkové frézy  na nesting 

LEITZ turbínový komplet

 pro stopkové frézy  na nesting 

kvalita bez kompromisů

http://www.leitz.cz
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DREVINA NZ, s. r. o.
Budovateľská 2, Nové Zámky

tel./fax: 035/642 4377
Priemyselná 8, Galanta

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov 
a nábytkového kovania

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

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

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

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

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

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

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

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

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

HAUS Seman, s. r. o.
Levočská 20

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

železiarstvo, spojovací 
materiál a potreby do 

domácnosti

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

Sasinkova 26, 010 01 Žilina
tel.: 041/500 1095-6
fax: 041/500 1097
e-mail: sk@faba.pl

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

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

tel.: 033/554 8563
tel./fax: 033/554 8564
mobil: 0905 965 523

e-mail: benko@dredos.sk
www.dredos.sk

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

tel./fax: 041 / 565 0751
e-mail: epimex@epimex.sk

www.epimex.sk
drevoobrábacie 
stroje, nástroje 

a lepidlá, príslušenstvo 
k drevoobrábacím strojom

KAJO
M. R. Štefánika 2270
026 01 Dolný Kubín
tel.: 043/586 2723

tel./fax: 043/586 4991
e-mail: krupa@dkubin.sk

predaj priemyselného tovaru

ADLER SLOVENSKO s.r.o. 
Montážna 3, P.O.Box 180

 971 01 Prievidza
tel.: 046/5199 621
fax: 046/5404 006
e-mail: info@adler.sk

www.adler.sk

veľkoobchodný predaj farieb 
a lakov ADLER, stavebnej chémie 
RAMSAUER a lepidiel KLEIBERIT

80

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

České Budějovice, Okružní (Areál fy MANE)
(+420) 381 287 371

dispecink.cb@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, Hraničná 2
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demos-trade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0362 850 010

dispecing.nitra@demos-trade.com

Michalovce, S.H. Vajanského 3833/71
(+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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nabudúce, redakčný servis

Na odbornom seminári Drevostavby vo 
Volyni bol medzi inými prezentovaný aj 
stavebný systém BAUSATZ-HAUS ra-
kúskej firmy Hausverstand Bau GmbH 
zo Schörflingu. Je založený na báze 
unikátnej technológie drevených tehál, 
ktorých výhodami sú vysoká izolačná 
schopnosť (tepelná i zvuková), jednodu-
chá a rýchla montáž, ale aj možnosť za-
vesenia nábytku na stenu vďaka 36 mm 
hrubej vrstve masívneho dreva.

Originalita a konštrukčná jednoduchosť 
sú dva základné parametre, na ktorých 
sa podarilo vybudovať úspešnú kariéru 
nejednému začínajúcemu dizajnérovi. 
Tieto dva atribúty spĺňa aj univerzálny 
skladací nábytok LLSTOL, ktorého 
autorom je mladý slovinský dizajnér 
Luka Ločičnik. Detailné predstavenie 
tohto jednoduchého multifunkčného 
systému prinesieme v ďalšom vydaní 
Drevárskeho magazínu.Foto: Radomír Čapka

Bezplatnú riadkovú inzerciu (nekomerčného charakteru) v rubrike 

BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Zvýhodnené predplatné časopisu Drevársky magazín si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Objednávka predplatného

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

Predplatné časopisu Drevársky magazín 

@
web
fax

Bezplatná riadková inzercia – BURZA DM 

Bezplatné zverejnenie vašej požiadavky na voľné pracovné miesta 

v rubrike BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Ponuka a dopyt voľných pracovných miest – 
BURZA DM 

Odborný časopis na podporu drevárskej
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