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PD PFLEIDERER
Nová kolekce BAU 2017.
V šíři 600 a 900 mm, skladem také zádové desky.

CHCETE SE ODLIŠIT?

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

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

VYZKOUŠEJTE NAŠE LUXUSNÍ MATERIÁLY
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Vzorník A5 LTD Pfleiderer
Vzorník A5 PD Pfleiderer
Vzorník A5 PD Polyform
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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Drevárska fakulta – história, súčasnosť a perspektívy

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene tradične patrí medzi vrcholné vzdelá-
vacie a vedeckovýskumné inštitúcie vo vysokoškolskom systéme Slovenskej republiky. 
Práve v týchto dňoch si pripomíname 65. výročie jej založenia na základe vládneho roz-
hodnutia o zriadení Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene s československou 
pôsobnosťou. Hlavným poslaním fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, rozvíjať 
vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť. Vychováva vysokoškolsky kvalifikovaných 
odborníkov – bakalárov, inžinierov, magistrov umenia a doktorov pre celú komplexne 
ponímanú oblasť dreva a drevárskych výrobkov, a to nielen drevárskych technológov, ale 
aj konštruktérov, manažérov, ekonómov, špecialistov v oblasti ochrany osôb a majetku, 
dizajnérov a interiérových poradcov pre potreby Slovenska i zahraničia. Vedecké a vý-
skumné aktivity Drevárskej fakulty sú zamerané na komplexné využitie drevnej suroviny, 
pričom hlavná pozornosť sa venuje zhodnocovaniu dreva, jeho transformácii na výrobky 
novej generácie vytvárajúce komplexný interiér – životný environment človeka.
Napriek tomu, že každý deň počúvame v médiách informácie o problémoch technického 
vysokého školstva a lesnícko-drevárskeho komplexu, veríme, že je možné túto krízu 
prekonať. 
Po nástupe do funkcie sme analyzovali priority ďalšieho rozvoja pedagogického procesu a vedecko-výskumnej činnosti. Cieľom Drevárskej 
fakulty je maximálne priblížiť výchovu nových odborníkov neustále sa meniacim potrebám najmä drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu.
Pre udržanie sa Drevárskej fakulty vo vysoko-konkurenčnom prostredí slovenských univerzít považujeme za nevyhnutné zatraktívnenie 
štúdia prostredníctvom zavádzania moderných on-line foriem štúdia, budovanie školy priateľskej k študentom a zvyšovanie podielu 
zahraničných študentov. Rozvíjame a rozširujeme spoluprácu so strednými školami v oblasti prednáškových blokov odborných pred-
metov, či v súťažiach študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti.
Za kľúčové považujeme komercializáciu výstupov vedy a vývoja a taktiež rozvoj podnikateľskej činnosti, ktoré plánujeme uviesť do 
praxe prostredníctvom podpory zriadenia centra transferu technológií Technickej univerzity, ako aj podporou vytvorenia inkubátorov 
pre „spinoff „a „startup“ s prihliadnutím na podmienky DF a v neposlednom rade realizáciou patentovaných dizajnov využitím CNC 
pracoviska a ostatných výrobných strojov našich dielní a laboratórií.
Stojí pred nami všetkými veľká výzva, ale veríme, že našich päť súdržných a silných študijných odborov – Drevárstvo, Drevené stavby, 
Dizajn, Ekonomika a Záchranné služby môžu priniesť fakulte rozvoj, úspech a prosperitu.

Prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.
Dekan Drevárskej fakulty

Technická univerzita vo Zvolene
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Jak velké je riziko zvlnění 
meziskelní fólie?

V DM 6/2017 jsme zveřejnili článek o novém izolačním trojskle 
se dvěma meziskelními fóliemi rozdělujícími prostor na 4 komory, 
který mezi odborníky z oblasti výroby oken vzbudil velký zájem. 
Naše redakce obdržela mj. i jednu podnětnou připomínku, na jejímž 
základě jsme se rozhodli k tématu vrátit a rozebrat ho poněkud více 
do hloubky. Připomínka se týkala skutečnosti, že v článku nebylo 
zmíněno, jaký druh meziskelního rámečku byl použit, resp. jaký 
je jeho lineární součinitel prostupu tepla PSI, a dále, že v článku 
chybí informace o riziku zvlnění meziskelní fólie, které může celé 
izolační trojsklo (dvojsklo) znehodnotit.

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

Foto: archiv Energy IN s.r.o.

Izolační trojsklo 
se 4 komorami

Nejdříve ještě jednou krátce představí-
me zmíněné izolační trojsklo se dvěma 
fóliemi, které meziskelní prostor rozdělují 
na 4 komory. Vzniká tak ekvivalent pě-
tiskla (s Ug = 0,17 W/m2K), kterým uniká 
jen 3,4 W/m2 – tedy podobně  jako za-
teplenou zdí. Přitom odpadají všechna 
negativa čtyřskel i pětiskel, protože ko-
mory jsou tlakově propojené, hmotnost 
je téměř stejná jako u běžného trojskla 

a zasklení má navíc i velmi velký akus-
tický útlum. V trojskle byla použita fólie 
bez pokovení (v kombinaci s pokovenými 
skly), která nahrazuje dříve používanou 
fólii s pokovením. (Více v DM 6/2017.)

Riziko zvlnění fólie

Jak je v článku uvedeno, dříve se po-
užívala pokovená fólie (konkrétně Heat 
Mirror).
„U pokovené fólie představovalo největší 
problém právě pokovení, které absorbu-

je tepelné záření od Slunce. A to v ta-
kové míře, že při umístění za obyčejným 
sklem (floatem) dopadalo na její povrch 
tak velké množství energie, že 15 % ab-
sorpce znamenalo i více jak 100 W/m2. 
Množství tohoto tepla ohřívalo fólii i nad 
70 °C, a protože je to plast, tak se tep-
lem výrazně roztahovala. Kvůli jejímu 
pevnému uchycení mezi dvěma rámečky 
a tepelnému napínání s využitím smrštění 
při vysoké teplotě (dnes je tato technolo-
gie již překonána) docházelo k většímu 
riziku zvlnění. I tak ale k tomu docháze-
lo u méně jak 20 % všech vyrobených 
skel, kdy velmi záleželo i na pečlivosti 
při výrobě. Dnes se používá téměř vý-
hradně nepokovená fólie (INTERM). Její 
schopnost absorpce tepelného záření 
od Slunce je minimální (asi jako u floatu, 
tedy méně než 2 %). Umisťuje se výhrad-
ně za pokoveným sklem, tedy dopadá 
na ni podstatně méně tepelného záření 
než dopadalo na Heat Mirror, umístěný 
za floatem. Riziko zvlnění je proto dnes 
zanedbatelné – výrobce eviduje u te-
pelně napínaných nepokovených fólií 
INTERM max. 0,2 % reklamací (2 kusy 
z 1000) v důsledku zvlnění fólie (a to 
výhradně díky lidské chybě při výrobě 
– podíl ruční práce při výrobě skel s fólií 
je větší než 50 %). Oproti Heat Mirror 
je tento po krok zásadním zlepšením 
– o dva řády,“ vysvětluje problematiku 
zvlnění mezi skelní fólie Michal Bílek ze 
společnosti Energy IN.

Pružné uložení fólie s jejím mechanickým napnutím systémem FILM in SPACER
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Použití nepokovené fólie ale přináší i dal-
ší výhody kromě eliminace rizika zvlnění, 
a to i oproti klasickým trojsklům. V člán-
ku je zmíněná hmotnost, lepší akustika 
(až dvojnásobný hlukový útlum oproti 
běžným trojsklům), ale co zmíněno 
není, je to, že i u dvojskla s meziskelní 
fólií naplněného argonem lze dosáhnout 
i Ug = 0,4 W/m2K při tloušťce 45 mm, 
tedy lepší hodnoty než u tlustšího troj-
skla s Ug = 0,5 W/m2K a s tloušťkou 
48 mm. Výhodou dvojskla s fólií oproti 
klasickému trojsklu je dále to, že ne-
hrozí riziko prasknutí vnitřního skla kvůli 
částečnému oslunění plochy.

Navíc se stále vyvíjejí nové metody. 
Fotografie v článku zachycuje troji-
ci skel, kde je napnutí fólie provede-
no pouze mechanicky – a co je nej-
podstatnější – s pružným uložením 
– jako trampolína. Systémem FILM in 
SPACER, kdy je fólie pružně uložena 
přímo uprostřed rámečku, lze docílit 
ještě jedné podstatné výhody – je po-
tvrzený výrazně menší únik plynu než 
z běžných dvojskel/trojskel. Po proběh-
nutí cyklických testů v klimakomoře dle 
EN 1279-4 byl zaznamenán nulový únik 
plynu u všech tří testovaných vzorků. 
(Více k této metodě je k nalezení na 
www.energyin.cz/filminspacer.php.)
Tímto novým způsobem je možné do-
konce používat i Heat Mirror zcela bez 
rizika zvlnění, protože pružné uložení 
je schopno případnou dilataci plastové 
fólie 100% vykompenzovat. Přesto se 
ale stále preferuje nepokovená fólie, už 
kvůli výše zmíněným výhodám.

Lineární součinitel prostupu 
tepla PSI

Při mechanickém napnutí fólie meto-
dou FILM in SPACER se používá teplý 
rámeček. Protože je tento rámeček na-
víc v jedné stěně přerušený a je do něj 
vložený pružný adaptér napínající fólii, 
jsou tepelné vlastnosti takového rámeč-
ku lepší, než pokud by tento špičkový 
rámeček byl použit samostatně.
„U tepelného napínání (způsob, který 
u Heat Mirror způsoboval zvýšené rizi-
ko zvlnění) se jeden ze dvou rámečků 
používá ocelový pro zajištění mecha-
nické stability (u tepelného napínání 
vznikají velké síly a proto je třeba tuto 
sílu kompenzovat dostatečně stabilním 
rámečkem). Druhý rámeček však již 
může být teplý. Dnes se nejčastěji pou-
žívá pro tepelné napínání fólie kombina-
ce Ferrotechu a Chromatechu ULTRA, 
protože oba jsou barevně sladěné. I díky 

fólii, která od sebe oba rámečky oddělu-
je, je přerušení tepelného mostu lepší 
než u trojskla s 2x Chromatech ULTRA,“ 
doplňuje Michal Bílek.

Hodnotu PSI jsme v článku neuváděli 
z důvodu omezeného rozsahu, proto-

že problematika je poněkud obsáhlejší 
a navíc se tyto hodnoty uvádí vztažené 
k rámům.

(Za spolupráci děkujeme Michalu Bílkovi, 
Energy IN s.r.o., R&D, tel.: +420 608 968 027, 
e-mail: michal@energyin.cz)

Pokov (low-e) na fólii

UV SVĚTLO

SOLÁRNÍ ENERGIE

99 % absor-
buje fólie

15 % absor-
buje fólie

Únik plynu

HEAT MIRROR v zimě
– Emisivita nad 8 % => horší než na skle (1–3 %) => o cca.
   0,1 W/m K horší Ug než u INTERMu nebo trojskla
– Únik plynu okolo metalické vrstvy => CE není možné 
– Absorpce UV světla => vliv na životnost fólie
– 15 % solární energie absorbuje HEAT MIRROR  => fólie
   se rozehřeje a zvětší své rozměry => riziko zvlnění
– Nejlepší prostup světla: 88 % (HM 88)

2
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UV SVĚTLO

Pokov (low-e) na sklech

SOLÁRNÍ ENERGIE

INTERM fólie v zimě

99 % ltr
ve skle

> 96 %
propustnost

Speciální povrch na fólii

– Emisivita 1–3 % => o cca. 0,1 W/m K lepší Ug než u
   Heat Mirroru, díky větším komorám lepší než trojsklo.
– Žádná difúze plynu skrz fólii => CE je dosažitelné
– UV světlo blokuje low-e sklo => bez vlivu na fólii
– Více jak 96 % sluneční energie fólií prochází
   => fólie se nezahřívá => bez rizika zvlnění
– Nejlepší prostup světla: 96 % (s antire ex. povrchem)

2

SOLÁRNÍ ENERGIE

Odraz tepla na fólii HEAT MIRROR v létě
– Odráží solární teplo na prostřední vrstvě, první komora
   se prohřívá (fólie se zvětšuje) => riziko zvlnění
– Od teplé fólie se sáláním prohřeje i druhá komora =>
   teplé sklo sálá teplo do interiéru 
– Větší nafukování => větší namáhání butylového těsnění
   => větší únik plynu => kratší životnost

Odraz tepla na venkovním skle

SOLÁRNÍENERGIE

INTERM fólie v létě
– Solární teplo je odraženo před vstupem do izolačního skla
   => menší nafukování => menší únik plynu => delší životnost
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NOVĚ V NABÍDCE

Zdroj fotografií: Kili

Modřínové terasy a řezivo

Sibiřský modřín se vyznačuje úzkými letokruhy, vysokou 
hustotou a mechanickou i biologickou odolností. Svojí 
tvrdostí se blíží dubu a je zřetelně tvrdší než borovice 
a smrk. Pryskyřice, kterou modřín obsahuje, odpuzuje 
vodu jako přírodní impregnace a chrání dřevo před 
napadením houbami.

 � Terasová prkna modřín sibiřský kvalita AB

 � Fasádní profil RHOMBUS modřín sibiřský AB

 � Palubky modřín sibiřský klasik AB

 � Hranol podkladní modřín sibiřský

http://www.ddl.cz
http://www.kili.cz
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Ještě před pár lety převládal mezi tu-
zemskými výrobci názor, že tzv. „chytré“ 
továrny, kde celý proces výroby řízený 
počítači probíhá automaticky a stroje 
místo lidí obsluhují roboti, se s ohledem 
na obrovské nutné investice týká hlavně 
velkých výrobců, kteří u nás nejsou, tudíž 
nás se tento problém hned tak nedotkne 
a kdo ví, co bude za pár let… Dnes už 
je ale situace jiná a „konkurenční hroz-
bu“ Průmyslu 4.0 začíná brát vážně 
velká část tuzemských firem. Důležitou 
roli v této „změně názoru“ hrají mj. dva 
faktory:

 nedostatek pracovníků nutí firmy řešit 
tuto situaci na straně technologií

 zavádění do praxe „chytrých“ techno-

logií s vysokým stupněm produktivity 
určených pro malé a střední podniky 
zvyšuje konkurenční prostředí

Aktuální vývoj v oblasti automatizované 
výroby představila letošní LIGNA na mno-
ha konkrétních příkladech, a to pro obě 
kategorie, tedy jak pro velké společnosti, 
tak pro malé a střední podniky.

„tapio“ – další fáze 
Průmyslu 4.0

To nejdůležitější pro realizaci základní 
myšlenky Průmyslu 4.0 v praxi je, aby 
všechny výrobní technologie a jejich ří-
dicí systémy mezi sebou dokázaly bez 
problémů komunikovat. Společnost 
HOMAG představila na Ligně novou 
softwarovou platformu pro dřevařský 
průmysl s názvem „tapio“, která dokáže 
vzájemně propojit různá výrobní zaříze-
ní od všech výrobců, různá softwarová 
řešení a velmi rozmanitou paletou mate-

riálů a nástrojů v platformě IoT (Internet 
věcí). Tato digitální platforma kompletně 
pokrývá hodnotový řetězec dřevařské-
ho průmyslu. Základem pro „tapio“ je 
úzká spolupráce s významnými a uzná-
vanými softwarovými partnery, jako 
jsou Microsoft a Software AG. Jednou 
z mnoha výhod platformy je mobilní zo-
brazování stavu strojů (kdekoliv na světě) 
v reálném čase. Návštěvníci veletrhu si 
ji mohli vyzkoušet sami na svých smart-
phonech. Na stránce www.tapio.one 
mohli sledovat a analyzovat aktuální pro-
vozní výkon jednotlivých prezentovaných 
strojů a výrobních buněk v reálném čase 
prostřednictvím mobilní aplikace.
„tapio“ kombinuje know-how v oblasti 
strojního inženýrství, služeb, software 
a poradenství pro firmy všech velikostí 
na celém světě s cílem zjednodušit prá-
ci a zvýšit produktivitu a kvalitu výroby.
Společnost tapio GmbH (se sídlem 
v Mnichově) byla založena za účelem 

Nosným tématem letošního veletrhu LIGNA v Hannoveru byla podobně jako před dvěma lety automa-
tizovaná digitální výroba známá u nás pod označením Průmysl 4.0, a to v mnoha různých podobách. 
Hlavní směr v této oblasti určovali především největší lídři v oboru, jako je HOMAG, WEINIG, SCM 
nebo BIESSE. Každý z nich přitom nabízí vlastní řešení založené na společném základu – online sběru 
a vyhodnocování dat z jednotlivých strojů a zařízení a jejich využití ke komunikaci mezi technologiemi 
a počítačovým řízením výroby.

Automatizovaná digitální výroba 
na Ligně

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

Prostřednictvím softwarové platformy „tapio“ můžeme celý průběh výroby včetně aktuálního stavu každého stroje sledovat 
v reálném čase na tabletu nebo mobilním telefonu



DM 7-8/2017 11

technologie
provozování této cloudové platformy s di-
gitálními produkty a datovými službami 
(„smart services“). Proto je uživatel „ta-
pia“ podporován v důkladném využívání 
optimalizačních potenciálů pro výrobní 
a marketingové procesy.
Jak již bylo zmíněno, „tapio“ mj. umož-
ňuje sledovat na displeji smartphonu či 
tabletu kdekoliv na světě (s připojením 
k internetu) stav každého stroje nebo 
celé továrny v reálném čase. Jinými 
slovy, „tapio“ pomáhá koordinovat celý 
výrobní proces včetně datových toků. 
Kromě strojů CloudReady lze do plat-
formy integrovat i starší stroje a to samé 
platí i pro různá softwarová řešení nebo 
produkty jiných výrobců.
„Vzhledem k tomu, že celý systém říze-
ní výroby s využitím platformy tapio je 
založen na cloudovém principu, je při 
vývoji a správě softwaru kladen velký 
důraz na jeho bezpečnost,“ upozornil 
na tiskové konferenci výkonný ředitel 
HOMAG Group Pekka Paasivaara

Technologie pro Průmysl 4.0

Společnost HOMAG představila na svém 
stánku o rozloze 5000 m2 50 strojů ze 
všech svých výkonnostních tříd, které 
jsou připraveny pro Průmysl 4.0 – pros-
třednictvím komplexního softwaru od 
prodejního místa přes celou výrobní linku 
až po balení, inteligentních technologií 
a procesů, které vzájemně komunikují. 
Největší pozornosti návštěvníků se těšily 
zejména:

 Kompletně zasíťovaná linka pro in-
dividuální zakázkovou výrobu malých 
dávek sériovým způsobem. Linka byla 
složena z automatického horizontál-
ního skladovacího systému TLF 411, 
auto matického nářezového centra 
HPS 320 flexTec ovládaného robo-
tem, dvojice hranových olepovaček 
Profi KAL 610 propojených mimoú-
rovňovým zpětným dopravníkem, au-
tomatického třídicího centra TLB 321, 
CNC obráběcího centra ABF 600 pro 
vrtání a aplikaci kování na čelní nábyt-
kové plochy, průběžného korpusové-
ho lisu MDE 120 a balicího automatu 
VKS 250.

 Nové řešení pro nulovou spáru 
technologií airTec na širokém spek-
tru olepovaček od entry-level strojů 
řady Ambition 1200 až po vysoce 
sofistikované stroje série KAL 370. 
Emise hluku inovované jednotky air-
Tec během aktivního procesu byly vý-
znamně sníženy díky systému trysek 
(princip vzduchového tlumiče) a nyní 
jsou pod úrovní hluku ostatních pra- 

Kompletně zasíťovaná linka pro individuální zakázkovou výrobu malých dávek sé-
riovým způsobem s mimoúrovňovým zpětným dopravníkem (HOMAG)
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 covních jednotek. V pohotovost-
ním režimu byl objem vyfukovaného 
vzduchu redukován téměř na nulu – 
což znamená, že airTec je slyšitelný 

jen v průběhu olepování. Systém je 
efektivnější a úspornější než dříve 
díky novému principu zdroje energie. 
Jeho srdcem je patentovaný ohřívač 

vzduchu s rotačním ventilátorem, kte-
rý ohřívá vzduch a současně ukládá 
teplo pro následný opakovaný ohřev 
vzduchu. Optimalizované proudění 
v ohřívači snižuje spotřebu vzduchu. 
Požadovaný tlak aktivačního systému 
a s ním i spotřeba vzduchu poklesly, 
čímž se snížila spotřeba energie o 10–
30 %. Optimalizovaná izolace snižuje 
ohřívání okolního vzduchu. Zároveň 
je nyní možná rychlejší výměna mezi 
tradiční technologií lepení a techno-
logií airTec. Kombinace těchto dvou 
systémů podstatně zlepšuje efektivitu.

 Panelová pila s inteligentním navá-
děcím systémem intelliGuide pro-
fessional, který indikuje následující 
operační kroky a ukazuje, které díl-
ce jsou určeny pro odebrání a které 
přířezy musí být posunuty k dorazu 
pro další dělení. Tyto kroky jsou zo-
brazovány nejen na monitoru prostřed-
nictvím řídicího systému CADmatic 5 
s grafickým naváděcím systémem, ale 
ukazují je také barevné světelné LED 
pásky v pracovní oblasti pily (na horním 
trámci) a orientační symboly promítané 
laserovým projektorem přímo na mani-

Inovovaná jednotka airTec se sníženou 
hlučností a zvýšenou účinností v ole-
povačkách HOMAG připravených na 
Průmysl 4.0

Panelová pila s inteligentním navádě-
cím systémem intelliGuide professional 
(HOMAG)

Systém intelliGuide professional za použití kamer lokalizuje každý obrobek a laserový projektor na ně přes stropní zrcadlo 
promítá orientační symboly, díky nimž obsluha přesně ví, který obrobek v jaké poloze a v jakém pořadí má vsunout do stroje
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pulovaný materiál. Výhodou systému 
intelliGuide je, že obsluha se může 
plně soustředit na svoji práci, pracuje 
intuitivně a nemusí neustále sledovat 
monitor. Řezání probíhá plynuleji, er-
gonomičtěji a bez chyb.

 LED páska na liště se rozsvěcuje 
v různých barvách, délkách a pozicích 

podle toho, jaká další činnost má být 
provedena. Zjednodušeně řečeno 
ukazuje, kdy a kam má obsluha kte-
rý přířez a v jaké pozici vložit. Systém 
intelliGuide professional za použití ka-
mer lokalizuje každý obrobek a násled-
ně tuto informaci používá k informování 
obsluhy o dalších pracovních krocích. 

K tomuto účelu slouží laserový projek-
tor, jehož prostřednictvím přes stropní 
zrcadlo promítá orientační symboly na 
obrobky. Systém např. rozpozná, vklá-
dá-li obsluha do stroje nesprávný kus 
nebo v nesprávné pozici, označí ho 
příslušným symbolem (např. křížkem) 
a upozorní výstražným barevným sig- 

Červené světlo LED lišty signalizuje zákaz vsunutí obrobku 
a symbol šipky upozorňuje obsluhu na nutnost jeho otočení 
do správné polohy

Hotové přířezy jsou označeny čísly palet, na které mají být 
uloženy

Jednotka „modul45“ pro pokosové řezy

Vrtací a frézovací jednotka na panelové pile HPP 300 multiTec
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 nálem na LED pásce. Prostřednictvím 
dalších značek (např. šipek) dává ob-
sluze jednoduché pokyny, co s kterým 
kusem má dělat (vsunout panel nebo 
přířez do stroje s určením směru jeho 
posuvu, vložit dva přířezy do stroje – 
a to ve správném pořadí vedle sebe, 
otočit přířez, odebrat hotový dílec 
označený číslem palety pro uložení, 
odpad). Příklad: Pokud obsluha stro-
je položí obrobek nesprávně, laser na 
něj promítne symbol šipky a zobrazí 
požadovaný směr otočení. Teprve po 
správném otočení obrobku symbol 
zmizí a začne proces řezání.

 Panelová pila byla kromě systému in-
telliGuide professional vybavena také 
plně automatickou stanicí pro nalepo-
vání štítků s čárovým kódem.

 K dalším zajímavým novinkám v kate-
gorii panelových nářezových pil patřil 
nový modul45, který umožňuje pro-
vádět přesné pokosové řezy (0°–46°) 
přímo na pile, nebo pila HPP 300 
multi Tec, umožňující kromě řezání 

také přesné vrtání a frézování, a to 
v plně automatickém režimu. Pila 
byla nově představena s inovovaným 
rozhraním COBUS NCAD určeným 
zejména pro výrobce obkladových 
fasádních dílů.

W4.0 Digital

Skupina Weinig Group se na Ligně 
2017 prezentovala pod mottem „THING 
WEINIG“, a to na společném stánku s fir-
mou Holz-Her o rozloze 4000 m2. V sou-
vislosti s Průmyslem 4.0 představila svůj 
vlastní koncept nazvaný „W4.0 Digital“. 
Na výrobních buňkách a propojených 
výrobních linkách živě demonstrovala 
řešení pro celý hodnotový řetězec.
Základ svého systému představil Weinig 
již před čtyřmi lety, a to v podobě dvou 
vzájemně propojených skenerů, zařa-
zených v automatické optimalizační lin-
ce. První skener na základě zjištěných 
defektů na vstupním materiálu určoval 
šířkovou optimalizaci a druhý skener dél-

kovou optimalizaci rozmítnutých přířezů. 
Oba skenery mezi sebou komunikovaly 
a vyměňovaly si vzájemně informace tak, 
aby první skener navrhoval takové šířky 
přířezů, které budou odpovídat požado-
vaným rozměrům následně vykracova-
ných výřezů.
Řada vystavených strojů a linek Weinig 
byla vybavena automatickým systémem 
identifikace obrobku pomocí QR kódu, 
čárového kódu nebo RFID. Výhodou 
jsou krátké průchozí časy a eliminace 
zdrojů chyb.
Nejvyšší prioritou pro zákazníky je maxi-
mální disponibilita strojů a systémů, tedy 
jejich časové využití s minimální dobou 
na opravy či údržbu. Nezbytné je proto 
optimální plánování a řízení výroby, stej-
ně jako tzv. prediktivní údržba, což jsou 
pravidelné informace o servisních inter-
valech, životnosti a používání nástrojů, 
ale i monitoring zařízení prostřednictvím 
senzorů a čidel, sběr dat a provozních 
informací a na základě jejich vyhodno-
cování předvídat blížící se kolizní stav 

S mobilní aplikací Weinig Service App máte neustálý přehled 
o každém stroji kdekoliv na světe (s mobilním signálem nebo 
přístupem k internetu)

Navrhnutou šířkovou optimalizaci a délkovou předoptimalizaci přířezů zobrazí skener na obrazovce a zároveň ji pomocí laseru 
promítne přímo na oskenovaný materiál

Nový skener EasyScan RT pro detekci defektů a vizualizaci 
optimalizovaného rozmítání a krácení s ohledem na maximální 
kvalitu a hodnotu materiálu (WEINIG)
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a řešit jej formou údržby či opravy dříve, 
než k němu skutečně dojde. Tyto a další 
možnosti nabízí mobilní aplikace Weinig 
Service App.
Samostatné stroje jsou do značné míry 
minulostí. Klíčovými pojmy v moderní vý-
robě jsou dnes integrace a zasíťování. 
Jedna sada dat stačí propojit širokou 
řadu komponentů ve výrobní lince. V této 
oblasti skupina Weinig Group představila 
výrobní buňky a linky různé složitosti pro 
široké spektrum požadavků. 
Plně automatizované, 2D optimalizované 
rozmítání bylo ústředním tématem vel-
kého optimalizačního systému na stán-
ku Weinig, který tvořila vícekotoučová 
rozmítací pila ProfiRip 450 M4 Speed 
s válečkovým dopravníkem, skener 
EasyScan RT pro detekci defektů, vi-
zualizaci rozmítání a krácení a tiskárna 
pro značení výřezů. Zasíťovaná buňka 
představovala nekompromisní vysoko-
rychlostní výrobu v souladu s příslibem 
„Vyrobme více ze dřeva“. Buňka byla 
propojena s dalším skenerem, optimali-
zační zkracovací pilou a linkou pro délko-
vé spojování na miniozub. Komunikace 
probíhala ve standardu W4.0 Digital, 
takže systém je plně otevřený pro bu-
doucí výrobu.

Nesting CNC centra 
v Průmyslu 4.0

Dělení plošných materiálů systémem 
„nesting“ byl ještě v relativně nedávné 
době vnímán spíše jako cesta pro určité 

druhy úzce specializované výroby, jako 
jsou např. kostry pro čalouněný náby-
tek apod. V posledních letech ale tento 
způsob dělení a opracování materiálů 
pro své nesporné výhody nachází stále 
častěji svoje místo i v běžné zakázkové 
výrobě nábytku. Jeho přednosti objevuje 
také stále více tuzemských firem, a to mj. 
i kvůli rostoucí diverzifikaci zakázek (vět-
ší množství menších zakázek). Pro tuto 
vlastnost – vysoce individuální výroba, 
jsou nestingová CNC obráběcí centra 
často používána i ve výrobních buňkách 

či linkách v duchu principu Průmyslu 4.0. 
A to v různých podobách, od velkých 
speciálních technologií až po standard-
ní menší stroje, jež nabízí většina firem, 
které mají CNC obráběcí centra ve svém 
portfoliu. Jednou z novinek, s nimiž se 
návštěvníci veletrhu LIGNA 2017 mohli 
setkat, bylo např. nestingové CNC cen-
trum NEXTEC od firmy Holz-Her s velmi 
jednoduchým intuitivním ovládáním. Lze 
ho používat jako samostatný individuální 
stroj, stejně tak je ale možné zařadit ho 
do automatizované výrobní linky.

Obsluha může ještě před rozřezáním na 
základě vizuální kontroly provést manuál-
ně korekce v šířkové optimalizaci a poté 
odeslat dílec do pily

Dělení materiálu a opracování dílců metodou nesting pro svou vysokou flexibilitu 
splňuje požadavky současné vysoce diverzifikované zakázkové výroby v duchu 
konceptu Průmysl 4.0

Nové nestingové CNC centrum s portálovou konstrukcí NEXTEC (Holz-Her)
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Buňka Lean 4.0 – první 
využití pro dobročinné účely

Společnost SCM Group spojila svoji 
prezentaci moderní automatizované 
výroby s charitativní činností. Knihovny 
vyrobené na předváděcí zasíťované buň-
ce „Lean 4.0“ věnovala do nových škol 
ve vesnicích v centrální Itálii postižených 
loňským zemětřesením.
„Lean 4.0“ je buňka navržená pro výrobu 
nábytkových dílců, odpovídající požadav-
kům zakázkové průmyslové výroby v du-
chu konceptu Průmysl 4.0. Jedná se 
o automatizovaný systém s kompletním 
řízením celého procesu, od standardní-
ho panelu až po hotový kus nábytku. Jde 
o řešení s nízkými provozními náklady, 

protože je řízena pouze jedním operá-
torem, s minimální ruční manipulací, což 
snižuje riziko vzniku výrobní vad, s výrob-
ním systémem Lean Flow1 bez přerušo-
vání, blokování a neplánované údržby.
Systém podle výrobce garantuje vysoce 
kvalitní výsledky s nízkými výrobními ná-
klady, je extrémně snadný na ovládání 
pouze jedním  operátorem a poskytuje 

inteligentní řešení. Může produkovat 
širokou škálu kusů, od standardizova-
ných výrobků v tzv. demont provedení 
až po kusovou zakázkovou výrobu. To 
vše díky použití standardních, naprosto 
spolehlivých, vysoce výkonných, snadno 
použitelných a konfigurovatelných strojů.
Buňka „Lean 4.0“ se skládala z auto-
matizovaného skladu Flexstore EL pro 
správu panelů standardního formátu. 
Objednávky přicházely do skladu z po-
čítače a výroba se spouštěla automatic-
ky, aniž by docházelo k časovým ztrátám 
kvůli nastavování. Flexstore EL byl vyba-
ven dvěma manipulačními jednotkami 
pracujícími současně. Rozřezávání pa-
nelů na jednodušší dílce (police apod.) 
měla na starosti panelová pila Sigma 67, 

Velké průmyslové dělicí centrum pracující na principu nesting se dvěma frézovacími jednotkami (Biesse)

Zasíťovaná buňka „Lean 4.0“ na výrobu nábytkových dílců (SCM)

1 Lean Flow (štíhlá výroba) je metodika, kterou vy-
vinula firma Toyota po 2. světové válce jako Toyota 
Production System (TPS). Jedná se přístup k vý-
robě způsobem, kdy se producent snaží uspokojit 
v maximální míře zákazníkovy požadavky tím, že 
bude vyrábět jen to, co zákazník požaduje. Snaží 
se vytvářet produkty v co možná nejkratší době 
a pokud možno s minimálními náklady, bez ztráty 
kvality nebo na úkor zákazníka. (Wikipedie)
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která materiál zpracovávala ve stozích, 
a výroba složitějších dílců probíhala na 
nestingovém CNC obráběcím centru 
Pratix S. Linka byla vybavena antropo-
morfním robotem, který díky vyspělému 
kamerovému systému dokáže rozpoznat 
a vybrat část vymanipulovaných dílců 
a přenést je do olepovací linky Solution 
XD. Ta byla doplněna automatickým 
zpětným dopravníkem Mahros, což ve 
spojení s robotem umožňovalo olepit na 
každém kusu požadovaný počet hran 
s garancí vysoké úrovně kvality. Olepené 
dílce pak robot přenášel na vertikální 
vrtací CNC centrum Cyflex HP, které 
dokončilo výrobu požadovaného dílce. 
Proces pokračoval válečkovými doprav-
níky, které vkládaly dílce do montážního 
korpusového lisu.
Výrobní buňka byla kompletně spravová-
na softwarem Maestro Watch, který řídil 
celou výrobu od spuštění objednávky až 
po distribuci všech programů do strojů. 
Systém sledování času, typický pro kon-
cept Průmysl 4.0, byl navržen tak, aby 
byl otevřen počítačovým systémům ERP 
(Enterprise Resource Planning).
Všech 25 knihoven, které byly během 
Ligny 2017 na buňce „Lean 4.0“ vy-
robeny budou instalovány v nedávno 
zrekonstruovaných školách ve střední 
Itálii, zničených při letních a podzimních 
zemětřeseních v roce 2016. Tato inicia-
tiva se zrodila z projektu ve spolupráci 
s nadací Fondazione Francesca Rava, 
která se den po ničivých zemětřeseních 
zavázala k rekonstrukci šesti škol v ob-
lastech zasažených živlem. Jedna škola 
pro 225 dětí v Arquata del Tronto již byla 
dokončena a 31. března byla slavnostně 
otevřena. V době konání Ligny 2017 byla 
slavnostně otevřena další škola ve městě 
Norcia. Díky tomuto projektu nepřišly 
výsledky demonstrační výroby nazmar. 
Buňka „Lean 4.0“ přispěla k poskytnutí 
konkrétní pomoci těm, kteří se snaží ži-
vot v postižených oblastech vrátit zpět 
do normálu. To se týká zejména dětí, 
které více než kdokoli jiný trpí těžkými 
podmínkami po zemětřesení.

Toto je jen stručný výčet z toho, co bylo 
možné na letošní Ligně v Hannoveru 
v oblasti Průmyslu 4.0 vidět. S proble-
matikou se ale s ohledem na její sílící 
aktuálnost budeme v praxi zřejmě set-
kávat stále častěji. Nejbližší příležitost 
nám k tomu poskytne podzimní veletrh 
WOOD-TEC v Brně.

Automatizované pracoviště olepování hran 
a vrtání/frézování obsluhované robotem

Automatizovaný sklad Flexstore EL a nestingové CNC obráběcí centrum Pratix S
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Rentabilná technológia 
opracovania listnatého dreva

Nová technológia obrábania dreva lase-
rom umožňuje rentabilné rezanie listna-
tého dreva s hrúbkou až do 80 mm. Pri 
rezaní dochádza k minimalizácii vzniku 
odrezkov z hodnotných listnatých dre-
vín, zvýšeniu výťažnosti a produkcie sú-
časne. Tým sa zefektívňuje celý proces.
Situácia v svetovom drevospracujúcom 
priemysle je dnes poznačená nedostat-
kom disponibilnej suroviny, čo vytvára 
veľký tlak na ceny a limituje možnosti 
rastu aj pre najväčšie výrobné zoskupe-
nia. V procese spracovania dreva pre-
tavuje iba nízke percento do hotových 
výrobkov. Naopak, až príliš veľká časť 
sa ho stráca vo forme odrezkov. Tento 
problém je najvypuklejší pri spracovaní 
hodnotných listnantých drevín, kde sa 
situácia komplikuje aj pre kontinuálny 

rast mzdových nákladov, aj nákladov na 
vstupnú surovinu. Pri spracovaní dubovej 
guľatiny na polotovary pre parketársky, 
alebo nábytkársky segment sa použitím 
súčasných technológií dosahuje výťaž-
nosť štandardne do 40 %. Revolučné 
riešenie spracovania laserom môže pri-
tom výťažnosť zvýšiť až na 60 %. 
Okrem toho patrí k prednostiam novej 
technológie jej plná automatizácia, ktorá 
prináša  podstatné zníženie mzdových 
nákladov, presnosť a kvalitu rezu, zefek-
tívnenie procesu sušenia znížením rizika 
tvorby prasklín, menší výrobný priestor, 
prevádzkovú bezprašnosť a celkový uží-
vateľský komfort.

Prototyp linky ukazuje ako 
to funguje

Nová technológia je unikátna prepoje-
ním procesov skenovania, laserového 

rezania a robotickej manipulácie do in-
tegrovaného výrobného celku vrátane 
energetického zázemia. Rezivo môže 
mať hrúbku až do 80 mm, šírka a dĺžka 
materiálu je flexibilne upraviteľná pod-
ľa požiadaviek daného spracovateľa. 
Röntgenový a optický skener detekuje 
chyby v rezive a súčasne analyzuje mož-
né rezné plány produktov na základe ich 
hodnoty. Softvér stanoví vždy najzisko-
vejší rezný plán. Výťažnosť pri narezáva-
ní komponentov z dubového reziva tak 
môže dosiahnuť až 75 %. 
Robotické rameno presunie rezivo na 
pracovný stôl, kde dochádza k reza-
niu podľa stanoveného rezného plánu. 
Laserová hlava je stabilne ukotvená, 
pohybuje sa pracovný stôl s rezivom. 

Laserové riešenie porezu 
v drevospracujúcej linke

Revolučná technológia využitia laseru pri spracovaní listnatého 
dreva mala svetovú premiéru na medzinárodnom veľtrhu drevospra-
cujúceho priemyslu LIGNA 2017 v Hannoveri, kde sa stretla s veľ-
kým ohlasom zo strany odborníkov z celého sveta. Ocenili najmä 
novátorský a pokrokový prístup vývojového tímu zo Slovenska.

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

Foto: autor

Vstup reziva do skenovacieho zariadenia na presnú identifi-
káciu parametrov

Robotické rameno prenáša zoskenované rezivo na pracovný 
stôl porezu



Rezná hrana zostane po opálení laserom zatavená, čím do-
chádza k uzavretiu pórov dreva. Laser podľa naprogramova-
ného procesu reže požadované tvary. Rezná škára má šírku 
0,3 mm (pri klasickom poreze je to 3–4 mm). Pracovný stôl je 
polohovateľný (v osiach X a Y) a konfigurovaný podľa veľkosti 
a tvaru vstupného materiálu. Rýchlosť rezu je variabilná podľa 
hrúbky rezaného materiálu až do 25 m/min. 
Kým na celý proces pri klasickom spracovaní je potrebných 
až do 12 pracovníkov (na rozmietacej píle, pri skracovacej 
píle a ošetrení hrán), na tejto linke stačí na obsluhu jeden 
operátor. Pri práci využíva špičkové vyvinuté zariadenia pre 
drevospracujúci priemysel, ktoré sú doplnené špecifickými 
parametrami laserového technologického procesu.

Vývojový tím

Konkrétny návrh linky vypracovali v roku 2015 a jej proto-
typ testovali vo vývojovom stredisku BLT celý rok. Na riešení 
nepretržite pracoval vývojový tím zložený zo 14 odborníkov. 
Dokumentovali každý krok a prekonávali prekážky, aby linka 
bola pripravená na nasadenie do výroby. Testovanú linku ro-
zoberajú a pripravia na inštaláciu v reálnej výrobe ešte v tomto 
roku.

Laserová hlava

Pohyblivý pracovný stôl zabezpečuje dôkladné upevnenie  
reziva pri laserovom obrábaní

http://www.bras.sk
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Pro přesné vrtání hlubokých otvorů

Zajímavou nejen pro výrobce dřevěných schodišť, ale také celé řady 
nejrůznějších speciálních a mnohdy již téměř zapomenutých produk-
tů (jako je např. dřevěné potrubí a jiné), by mohla být jednoduchá 
vrtací „stolice“ s horizontálně upevněnou vrtačkou, využitelná jak 
při dílenském zpracování, tak i při montážích. Při použití speciálních 
vrtáků a jejich příslušenství umožňuje velmi přesné vrtání i hodně 
hlubokých respektive dlouhých otvorů, v případě zmíněného potrubí 
až do třímetrové délky a navíc pod různými úhly. Autor: Ing. František Novák

Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv výrobce

Předmětná vrtací „stolice“ je určená 
pro použití v kombinaci se švýcarským 
systémem univerzálních vrtáků (s vymě-
nitelnými středicími hroty, středicími vr-
táky nebo vodicími čepy), vyráběných 

ve dvou typových řadách z chromo-
vé oceli ve standardních průměrech 
15–130 mm, které jsou již více jak 10 
let nabízeny mimo jiných také na čes-
kém a slovenském trhu. A to spolu se 

zvláštním příslušenstvím, kterým jsou 
pro případ potřeby vytvoření hlubokých 
otvorů speciální cca 700–1500 mm 
dlouhé prodlužovací stopky vrtáků, kte-
ré lze aplikovat na nástroje do průměru 

Spojením jednoduché vrtací „stolice“ s horizontálně upevněnou vrtačkou, vrtáku z chromové oceli s vodicím hrotem a jeho 
700–1500 mm dlouhé prodlužovací stopky lze např. průběžně provrtat až 3 m dlouhé sloupy
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50 mm s pevnou stopkou, opatřenou 
na konci vnitřním závitem.

Vlastní vrtací „stolice“ pak přestavuje 
jednoduché zařízení, jehož základ tvoří 
speciální horizontálně uložený vodicí 
trámec, opatřený pojezdovým supor-
tem s upnutou vrtačkou a vodicím res-
pektive stabilizačním sloupkem vrtáku, 
který při posunu do vrtu prochází rotu-
jící objímkou tvořenou kuličkovým ložis-
kem. Vodicí trámec se jedním koncem 
(na straně vodicího sloupku) upevňuje 
k boku pracovního stolu a druhý konec je 
podpírán výškově stavitelnou teleskopic-
kou nohou. Upevnění trámce k pracov-
nímu stolu je provedeno pomocí šroubů 
a speciálního držáku sestaveného ze 
dvou částí vzájemně spojených klou-
bem. Prostřednictvím tohoto držáku je 
možné (po uvolnění aretačních šroubů) 

přizpůsobit polohu trámce a tím i samot-
ného vrtáku profilu vrtaného materiálu, 
místu požadovaného vrtu a v neposlední 
řadě i směru, jakým má být vrt veden. 
V prvním a druhém případě změnou výš-
ky trámce ve směru nahoru či dolů nebo 
jeho pootočením v ose (kolmé na boční 
hranu stolu) napravo či nalevo v rozmezí 
0–45° a v případě směru vrtu vychýle-
ním opačného konce trámce do stran 
rovněž v rozmezí 0–45°. K vymezení 
přesné horizontální roviny (po předcho-
zím nastavení polohy) slouží zabudovaná 
strojní vodováha . Posuv vrtačky dopředu 
a zpět zajišťuje pojezdový suport ovlá-
daný mechanicky pákovým kolem. Při 
celkovém (průběžném) provrtávání prvků 
delších jak 1500 mm (max. délka stop-
ky) je podle výrobce možné vrt dokončit 
po otočení kusu z druhé strany, a to se 
zajištěním nejen vysoké přesnosti, ale 

i kvality povrchu vrtaného materiálu po 
celé délce otvoru.

Kontakt na vyžádání

Posuv vrtačky dopředu a zpět zajišťuje pojezdový suport ovládaný mechanicky pákovým kolem

Vrtací „stolice“ je přizpůsobena k napojení na pracovní stůl pomocí speciálního držáku umožňujícího variabilní nastavení polohy

K vymezení přesné horizontální roviny 
vodicího trámce slouží strojní vodováha
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Novinka v naší nabídce tavný plastický 
tmel KNOTTEC® na dřevo je inovativ-
ní způsob opravy vad masivního dřeva 

a dýhy. Je vhodný pro výplň vypad-
lých suků a smolníků, trhlin a spár ve 
dřevě, vrtaných a frézovaných otvorů. 
Samozřejmě lze také tmelit a modelovat 
chybějící hrany a rohy.
Jedná se o systém dva v jednom. Tmel 
slouží jednak jako výplň poškození 
a zároveň také jako lepidlo na dřevo. 
Charakteristická je tedy dobrá přilna-
vost ke dřevu a roztažnost až 10 %. Díky 

těmto vlastnostem je tmel vhodný i pro 
použití ve venkovním prostředí, odolává 
venkovním nepříznivým klimatickým pod-
mínkám, UV záření a je barevno stálý. 
Lze ho použít pro tmelení dřevěných 
obložení budov, srubů, dřevěných teras 
a konstrukcí. Tmel je také vhodný pro 
opravu dřevěných a překližkových desek 
pláště systémového bednění. 
Jednou z hlavních předností tmelu 
KNOTTEC® je rychlá a snadná aplikace 
tavnou pistolí, krátká doba zchladnutí 
a silná pojivost ke dřevu. Po vyplnění 
poškození lze opravené místo okamžitě 
strojově brousit, hoblovat, řezat, frézo-
vat, vrtat nebo kartáčovat. Následně 
lze již provádět standardní povrchové 
úpravy dřeva jako je moření, lakování 
nebo voskování a olejování. 
Tmel má široké využití v různých odvě-
tvích zpracování dřeva. Je vhodný i pro 
venkovní prostředí. Své uplatnění najde 
tedy při opravách dřevěných prvků sta-
vebních otvorů, jako jsou dveře, zárubně, 
eurookna a špaletová okna. Opravovat 
lze také terasy, pergoly a zahradní ná-
bytek z tvrdých exotických dřevin. Pro 
interiér se hojně využívá pro opravy dubo-
vých dřevěných podlah, parket a nábytku 
z masivního dřeva a dýhy.

Firma CZECH KÖNIG s. r. o. uvádí na trh tavný plastický tmel 
KNOTTEC® na dřevo, který díky své roztažnosti až 10 % pracuje 
se dřevem, nepraská, nepropadá se, neodskakuje a nevypadává 
z místa opravy. 

Opravy vad masivního dřeva 
plastickým tmelem KNOTTEC®

Autor: Michal Illner
CZECH KÖNIG, s. r. o.
Kontakt: illner@czech-konig.com
Foto: archiv CZECH KÖNIG, s. r. o.

CZECH KÖNIG, s. r. o.
Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 728 373 272
e-mail: info@czech-konig.com
www.czech-konig.com
https://www.facebook.com/czechkonig

15 barev tavných tmelů KNOTTEC®

Aplikace tmelu KNOTTEC® tavnou pistolí

Video ukázka opravy suku
https://www.youtube.com/watch?v=rRJKcHyEzMo

http://www.czech-konig.com
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Project 351 je ¾osové CNC obrába-
cie centrum, ktoré je technologickým 
doplnením na trhu známeho a úspeš-
ného modelu Project 350 pre poskyt-
nutie maximálnej flexibility opracovania 
panelov a masívneho dreva pri výrobe 
nábytku, schodov, dverí, okien a ele-
mentov pre nábytkársky priemysel. 
Široká škála pracovných jednotiek či 
už v základnom vybavení, alebo z vo-
liteľného príslušenstva nevytvára ob-
medzenia pri akomkoľvek type výroby 
s garanciou vysokej produktivity a úrov-
ne kvality opracovania. Veľkou výho-
dou tohto modelu je jeho elektronická 
a pneumatická predispozícia, ktorá 
umožňuje inštaláciu jednotlivých jed-
notiek pri samotnej výrobe stroja ako 
aj neskôr z dôvodu prípadnej potreby 
zvýšenia, či zmeny výroby bez vyso-
kých investičných požiadaviek. Nová 
mostová štruktúra stroja je navrhnutá 
na zvýšenie precíznosti a štandardov 
spoľahlivosti počas opracovania bez 
akýchkoľvek vibrácií s obojstrannou 
motorizáciou pre pohon operačnej 
jednotky v osi X. Brushless motory 
s absolútnymi enkódermi s pohybom 
na ozubnici s pastorkom na lineárnych 
vedeniach poskytujú vysokú rýchlosť, 
akceleráciu a výkonnosť. Stroj vo svo-
jej výbave môže obsahovať aj systém 
rý chleho automatického nastavova-
nia ideálnej pozície pracovného stola 
pomocou motorizácie bez priameho 
zásahu obsluhy, alebo poloautoma-

tickým systémom 
s polohovacím indikátorom 
prostredníctvom lasera. Elektrovreteno 
3osového modelu disponuje 12kW vý-
konom, kvapalinovým systémom chla-
denia a systémom upnutia HSK 63F. 
Pre umožnenie celkového opracovania 
dielcov obsahuje aj novú vŕtaciu hlavu 
s 19 nezávislými vretenami, pevným 
pílovým kotúčom v osi X. Každý vý-
robca okien a dverí ocení vybavenie 
operačnej jednotky horizontálnym vre-
tenom s dvojitým výstupom pre frézo-
vanie dlabaní a otvorov pre zámky dverí 
a kovania s pneumatickým naklopením 
0°–6°. Pre zákazníkov s veľkou varia-
bilitou pracovných operácií a využíva-
nia rôznych typov nástrojov v jednom 
pracovnom cykle stroj môže obsahovať 
ďalšie zásobníky, či statický na osi Y so 
4 pozíciami, alebo rotačný pohybujú-
ci sa po osi X s operačnou jednotkou 
a kapacitou až do 22 pozícií a zároveň 
pre pílový kotúč s priemerom 280 mm 
na osi X. Vďaka dômyselnému preve-
deniu mostovej konštrukcie stroj do-

káže opracovávať dielec až do šírky 
1550 mm a dĺžky 5170 mm podľa 
zvolenej dĺžkovej varianty. Obsluha 

vie vďaka nezávislým pracovným 

p l o -
chám v osách X a Y 
nakladať dielce striedavo na jednu, 
či druhú stranu a tým ešte viac zvyšo-
vať pracovný výkon stroja. Súčasťou 
stroja je aj riadiaci počítač obsahujúci 
ovládací softvér v slovenskom jazyku, 
ktorý požaduje minimálne nároky na 
kvalifikovanosť obsluhy s možnosťou 
importovania ISO a DXF súborov pria-
mo do stroja, databázou uložených 
pracovných operácií a mnoho iných 
pracovných funkcií uľahčujúcich ob-
sluhu stroja. Je možné si upraviť vý-
kresy v DXF formáte obsahujúce tech-
nologické informácie. Importom DXF 
súborov je MASTERWORK otvorený 
pre všetky programy na trhu. Ďalej táto 
funkcia umožňuje programovanie stroja 
priamo z aplikácie AutoCAD bez ďalšej 
operácie.

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

CNC obrábacie centrum Project 351

Systém výměnných diamantových 
břitů KONSTANTIN® je nově dopl-
něn i o nástroje do spodní stolové 
frézky. Modelovou řadu C620 tvoří 
DIA-falcovací fréza C620-1, DIA-
zarovnávací/falcovací fréza C620-2 
a DIA-falcovací fréza SPEEDY C615. 
Hlavní výhody systému výměnných 
břitů KONSTANTIN® jsou:

 rozmanitost obráběných materiálů: 
DTD, MDF, HPL, překližka, masivní 
dřevo a jejich kombinace

 konstantní průměr nástroje
 perfektní kvalita obrobené hrany bez 
otřepů

 lehká konstrukce nezatěžující hřídel
 snížená hlučnost
 vysoká přesnost upnutí břitu

 bezproblémová výměna všech břitů ob-
sluhou stroje bez nutnosti kalibrace

 všechny nože jsou navzájem zamě-
nitelné

 velmi dlouhá životnost
 vícenásobné ostření nástroje
 optimální poměr cena/výkon

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

KONSTANTIN® C620 zarovnávací a falcovací frézy do spodní stolové frézky

3osového modelu disponuje 12kW vý12kW vý12kW chám v osách X a Y 

tickým systémom 
s
prostredníctvom lasera. Elektrovreteno 

CNC obrábacie centrum Project 351

tickým systémom 
s polohovacím indikátorom 
prostredníctvom lasera. Elektrovreteno 

káže opracovávať dielec až do šírky 
1550 mm a dĺžky 5170 mm podľa 
zvolenej dĺžkovej varianty. Obsluha 

vie vďaka nezávislým pracovným 

p l o -

CNC obrábacie centrum Project 351

http://www.bras.sk
http://www.aigner-werkzeuge.at
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Jednou z hlavních technických novinek, které vystavoval 
koncern LEITZ na výstavě LIGNA 2017 v Hannoveru, je 
revoluční upínací systém ProfilCut Q Diamond pro pro-
filovací frézovací hlavy s výměnnými a dobrusovatelnými 
žiletkami, které mají na sobě napájený diamantový plátek. 
Žiletky je možné až 5x naostřit a sofistikovaný upínací 
systém si je uchytí vždy do původního průměru nástroje. 
Frézovací hlavy jsou konstruované pro maximální řeznou 
rychlost 120 m/s, kterou může zákazník využít k obrábění 
s rychlým posuvem a navýšit tak kapacitu výroby, nebo 
bude obrábět při zvýšených otáčkách s původním posuvem 
a výrazně zvýší kvalitu opracovaného povrchu. LEITZ tak 
reaguje na zvýšenou nabídku kombinovaných materiálů, 
jakou jsou vícevrstvé hranoly s využitím izolační PU vrstvy 
pro výrobce nízkoenergetických oken a dveří, kde se při-
dává i vrstva hliníkového plechu. Další využití se nabízí i pro 
výrobce nábytku, profilovacích lišt a podlah, kterým tento 
systém přináší obrovské ekonomické úspory díky 20ná-
sobně delší životnosti profilovacích žiletek proti systémům 
s využitím pouze tvrdokovových žiletek. Frézovací hlavy 
jsou standardně vybaveny Data Matrix kódem pro použití 
v digitalizované výrobě a navíc jsou v sadě kombinovatelné 
se všemi typy Leitz upínacích systémů, aby je bylo možno 
využít jen pro obrábění konkrétní abrazivní vrstvy. 
Frézovací hlavy ProfilCut Q Diamond již úspěšně otesto-
vali firmy JOSKO při výrobě dveří, VELUX při výrobě oken 
a IKEA při výrobě nábytkových dílců.

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

LEITZ ProfilCut Q Diamond – profilovací frézovací hlavy s DP výměnnými žiletkami

Perdix je mnohoúčelové, rychle vytvrzující kontaktní le-
pidlo, téměř bez zápachu. K dostání je jako 500ml sprej 
nebo 17kg tlaková nádoba. Vyvinuto bylo především pro 
truhlářský průmysl. Lepení velkých ploch je pomocí kon-
taktního lepidla Perdix rychlé, čisté a jednoduché.
Lepí nejrůznější povrchy, jako dřevo, kovy, pryž, tkaninu, 
většinu plastů, kartony, polyetylen, beton a také laminát. 
Lze ho použít k lepení expandovaného polystyrenu k jiné-
mu materiálu. Nanáší se na lepený materiál, ne přímo na 
polystyren. Má vynikající přilnavost a dlouhou otevřenou 
dobu. Vytváří pevný, silný, trvale vodě odolný spoj. Lepidlo 
je velmi odolné vysokým teplotám.
Ideální je k aplikacím, které vyžadují trvalý spoj s vysokou 
počáteční sílou. Zvládnete s ním i složitější aplikace, spre-
jem dosáhnete na místa, kde je použití jiného typu lepidla 
komplikované. Lepení je efektivní, protože množství apliko-
vaného lepidla – rozstřik lze regulovat tryskou.
Kontaktní lepidlo Perdix se nanáší v tenké rovnoměrné 
vrstvě s výsledným pokrytím zhruba 80–100 % povrchu. 
Před použitím nádobu dobře protřepejte. Při porézních ma-
teriálech nanášejte na oba lepené povrchy, jeden ve svis-
lém a druhý ve vodorovném směru, vždy nejdříve na méně 
porézní povrch. Ponechte lepidlo mírně zaschnout, dokud 
se při dotyku nebude lepit na ruku. Lepené povrchy přiložte 

k sobě a spojte 
dostatečným tla-
kem. Nechte vytvrd-
nout po dobu 24 hodin.

Prodejce: DISTRIMO s.r.o.

Kontaktní lepidlo Perdix

nout po dobu 24 hodin.
kem. Nechte vytvrd
nout po dobu 24 hodin.

-
nout po dobu 24 hodin.

http://www.leitz.cz
http://www.distrimo.cz
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Ostermann, specialista na hrany z německého Bocholtu, 
disponuje ve své nabídce i širokým výběrem technických 
profilů pro celou škálu použití, určených např. montážníkům 
nábytku, veletržního vybavení, vybavení prodejen či jiných 
veřejných nebo soukromých interiérů. V tomto segmentu 
představil dvě novinky:

 Profily pro desky 18 mm – Z důvodu vysoké poptáv-
ky zákazníků nechal nyní Ostermann vypracovat velké 
množství oblíbených řešení profilů i pro desky tloušťky 
18 mm. Jsou mezi nimi mj. U profily, H profily a rohové 
spojky. Nové profily jsou k dispozici v povrchové vrstvě 
stříbrný elox mat a broušená ušlechtilá ocel elox.

 Profily bez povrchové úpravy („pressblank“) – Technické 
profily nabízí Ostermann v mnoha různých materiálech, bar-
vách, tvarech, povrchových úpravách a rozměrech. Různé 
modely hliníkových profilů mají různé povrchové úpravy, 
jako eloxovaný matný v barvě stříbra, eloxovaný matný 
v barvě oceli, eloxovaný broušený v barvě oceli, eloxova-
ný broušený v barvě nerezu nebo s práškovou úpravou. 
Zařazením profilů bez povrchové úpravy („pressblank“) na-
bízí Ostermann řemeslníkům cenově velice atraktivní a své-

mu účelu dobře sloužící variantu povrchu. Do sortimentu 
byla zařazena speciálně pro montáže veletržního vybavení 
a co do odolnosti a funkčnosti si nezadá s variantami se 
zušlechtěným povrchem. Jen je cenově výhodnější.

Výrobce a prodejce: Rudolf Ostermann GmbH

Nové technické profily pro desky 18 mm a profily bez povrchové úpravy

V úvodu roku 2017 přišla nová kolek-
ce Pfleiderer 2017–2020 zaměřená na 
osobní prožitek z dotyku a vnímání barev 
a dřeva s možností kombinování a vložení 
do životního stylu. Často se setkáváme 
s logem INSPIRATIONS CLOSE TO YOU, 
tedy „Inspirace blízko vás“, která nás evo-
kuje k tomu, abychom se zabývali detailem 
a nechali se inspirovat světy barev, struktur 
a stylů. S novou designovou kolekcí před-
stavujeme strategicky vypracovaný, celo-
světově totožný program dekorů, struktur 
a formátů, který je ve své šířce i hloubce 
jedinečný. Rozdělení bylo provedeno na 
základě současných stylů a trendů vnitřní-
ho vybavení orientovaných na budoucnost. 
Vzniklo jedenáct praktických a uživatelsky 
přívětivých barevných světů, které inspirují 
a vyvolávají emoce. Jedenáct barevných 
světů, které vám pomohou s tříděním, hle-
dáním a výběrem vhodných dekorů podle 
vašich požadavků.
Over the Rainbow – barvy duhy: Rov-
noměrně odstupňované pastelové, šedo-
hnědé a intenzivní barvy. Chromatický 
rozsah pokrývá celé barevné spektrum
Summertime – barvy léta: Světlá dřeva, 
harmonické formy, příroda a umělecké 
řemeslo zprostředkovávají přátelskou 
a nekomplikovanou atmosféru
Stormy weather – tóny bouřlivého po-
časí: Teplé, neutrální a studené šedé 
a bílé tóny v bezpočtu odstínů. Ideální 

jako pasparta pro všechny materiály dře-
va a kameny
As Time Goes By – postupem času: 
Šedá a zestárlá dřeva, výrazné fládrování, 
zvětrání, umělecké řemeslo a citace his-
torie vypráví o dobách minulých
Black Coffee – černá káva: Absolutní 
minimalismus dřeva v černé a bílé, stříz-
livý styl, ostré kontrasty a hra se světlem, 
forma a prostor působí náročně a stylově
Pink Houses: Grafika, umění, textilní vzo-
ry, abstrahované materiály s jistým smys-
lem. Tak vzniká vřelá, přátelská atmosféra
Beyond the sea – za mořem: Světlá dře-
va a jemné pastelové tóny vytváří severský 
skandinávský vzhled, lehkost a svěžest
Pianoman: Tmavá, teple působící dřeva 
ve vyvážené architektuře zprostředková-
vají hodnotu, nedbalost a modernost
Catch Of The Day – úlovek dne: Kov, 
beton, omítka, minerální látka, stěrkové 

povrchy – materiály a postupy, které de-
finují jedinečný styl
River Deep Mountain High: Pravé kame-
ny vytváří styl, ať tradiční jako mramor nebo 
žula, nebo střízlivě moderní jako pískovec 
nebo břidlice
Tea for Two – čaj pro dva: Teplá načerve-
nalá dřeva a hladké saténové nebo lesklé 
povrchy propůjčují tradičnímu, jemnému 
nábytku nádech opravdovosti.
Nová kolekce má více jak 360 dekorů, 
všechny dekory dostanete jako HPL, z toho 
300 dekorů ve spojení s kolekcí DST. DST 
kolekce má 300 dekorů pro individuální 
kombinaci s 14 strukturami a 20 nosnými 
materiály. 162 dekorů je zařazeno do DST 
XPRESS s rychlým termínem dodání.

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

Nová kolekce dekorů Pfleiderer

http://www.ostermann.eu
http://www.drevoobchod.cz
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Firma IMA – materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o., se sídlem v Brzkově, 
dodavatelem kašírovacích a obalova-
cích fólií, protitahových fólií, základo-
vacích fólií, nábytkových hran, tenké-
ho papíru, ABS hran a falzových hran, 
upozorňuje své zákazníky na svoji roz-
šířenou kolekci ABS hran a falzových 
hran vyvzorovaných k novým dekorům 
Egger.
Nabízí vysoce kvalitní ABS hrany od 
renomovaných výrobců, jejichž pro-
dukty jsou standardně prodávány 

na našem trhu jinými distributory. 
Disponuje kompletní kolekcí ABS hran 
od uni barev, dřevodekorů, fantazy de-
korů po vysoký lesk. Pro usnadnění 
orientace v nabízených ABS hranách 
můžete použít webové stránky www.
imaczech.cz – Vyhledávač ABS hran, 
kde máte možnost si jednoduše vybrat 
vámi hledanou hranu. Do vyhledáva-
če zadáte název výrobce desky, číslo 
desky a vyhledávač hran vám ukáže, 
jakou ABS nabízí. Zobrazí se vám stan-
dardní tloušťky a šířky k dané hraně. 

Zákazníkům firma nabízí kompletní 
servis, hrany dodá s lepidlem nebo 
bez lepidla, v různých tloušťkách, šíř-
kách, v případě, že budete potřebo-
vat nestandardní rozměry, zajistí vám 
i tyto.
Obchodní zástupci společnosti vám 
rádi osobně představí IMA ABS ko-
lekci.

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

Rozšířená kolekce ABS hran k novým dekorům Egger

http://www.imaczech.cz
http://www.hastretail.cz
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Poetické dveře

První model nám jeho autorka Christin 
Rothe představila jako „poetické dveře“. 
Jejich skutečný název je ale Komorebi, 
což je japonský výraz pro okamžik, kdy 
sluneční světlo proniká korunami stro-
mů a vytváří efektní paprskovitou zář. 
Podobný světelný efekt mají v interiéru 
vytvářet tyto dveře, spojující dvě míst-
nosti.
Dveřní křídlo je složeno ze 33 vodo-
rovných příček z masivních hranolků 
obdélníkového průřezu. 17 z nich je 
průběžných přes celou šířku křídla 
a 16 je délkově přepůlených, přičemž 
průběžné a půlené příčky se pravidelně 
střídají. Příčky jsou vzájemně přes dis-
tanční podložky spojené dvěma svislými 
průchozími ocelovými tyčemi, umístě-
nými v první a třetí čtvrtině šířky křídla. 

Distanční podložky vytváří mezi příčkami 
mezery, kterými proniká světlo a vytváří 
efekt komorebi.
Spojovací tyče slouží zároveň jako otoč-
né čepy pro půlené příčky, které jsou 
pohyblivě spojené s plochými ocelo-
vými táhly, uloženými volně v drážkách 
průběžných příček. Každé táhlo je svým 
koncem spojené se zárubní a každá 
z průběžných příček je připojena k zá-
rubni samostatným závěsem. Tento kine-
tický systém způsobuje, že při otevření 
dveří se krátké příčky v horizontální ro-
vině pootočí a vystoupí z plochy křídla. 
Tím vznikne prostorový efekt a z dveří 
se stává dřevěná plastika. Tak by tomu 
alespoň mělo být podle představ Christin 
Rothe.

Interiérové dveře očima studentů

Když zadáte studentům designu úkol, aby navrhli dveře podle vlastních představ, tak musíte počítat 
absolutně se vším. Takový úkol dostali loni studenti posledního semestru produktového designu 
na odborné vysoké škole v Postupimi (Fachhochschule Potsdam). Při navrhování měli brát zřetel 
především na estetické, ekologické, ekonomické, sociální a kulturní aspekty. Z návrhů pak byla 
vytvořena výstava pod názvem „NEUE TÜREN“ prezentovaná na letošním nábytkářském veletrhu 
imm cologne. Pro přiblížení obsahu výstavy jsme vybrali dva z představených modelů. Předem je 
nutné podotknout, že se jednalo o prototypy, které sice byly funkční, avšak jejich funkce spočívala 
v tom, že umožňovala pouze demonstrovat, jak by to v praxi „mělo fungovat“.

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

Komorebi je japonský výraz pro efekt, kte-
rý vzniká, když se sluneční paprsky prodí-
rají korunami stromů. (Foto: Muramasa)

Dveře Komorebi z vnější a z vnitřní strany

Při otevření dveří má dojít k vytočení 
krátkých příček a k vytvoření plastické-
ho efektu. Na prezentovaném prototypu 
ale ne všechno fungovalo tak, jak mělo
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Pythagorovské dveře

Druhým modelem jsou geometrické 
skládací a posuvné dveře, jejichž au-
torkou je Danai Moshona. Jak již jejich 
název napovídá, návrh vychází ze známé 
Pythagorovy věty, popisující vztah mezi 
délkami stran pravoúhlých trojúhelníků 
v euklidovské rovině. Plochu dveřního 
křídla tvoří obdélníková základna s po-
měrem stran 2:1 (tedy dva čtverce), 
která je úhlopříčně rozdělena na 4 
rovnoramenné trojúhelníky, přičemž 2 
z nich jsou ve svislé ose rozděleny na 
4 pravoúhlé trojúhelníky. Výsledkem je 
symetricky harmonická konstrukce eukli-
dovské geometrie. Na způsob otevírání 
dveří, což je hlavní specifikum tohoto 
návrhu, ale samotná Pythagorova věta 
nemá žádný vliv. Princip funkce, tedy 
skládání, bychom spíše mohli přirovnat 

k japonským skládačkám origami. Všech 
6 trojúhelníků, vyrobených z lehké voš-
tinové desky, je k sobě bočními plocha-
mi připojeno pomocí skrytých závěsů. 
Boční trojúhelníky jsou pak stejným 
způsobem připojeny ke dvěma svislým 
stojkám, zavěšeným v horní části do vo-
dicí kolejnice a v dolní části uloženým po-
mocí čepů ve vodicí drážce. Při otevírání 
se horní a dolní troj úhelník „prolomí“ na 
jednu stranu a posouváním jedné (volné) 
stojky se celé dveřní křídlo složí.
Na dotaz, jaké mají tyto dveře výhody 
oproti klasickým skládacím systémům 
a zda ostré rohy trčící do prostoru ne-
představují určité bezpečnostní riziko, 
jsme od autorky návrhu dostali odpo-
věď, že šlo především o efekt a nový 
netypický design.

Malý „špionážní“ pohled do „útrob“ dveří 
na kinetický mechanismus

Pythagorovské dveře z vnější a z vnitřní strany

Při otevírání dveří se nejprve „prolomí“ horní a spodní trojúhelník a poté se posuvným pohybem křídlo složí

Všechny díly skládačky jsou vzájemně 
spojeny skrytými závěsy s úhlem otevře-
ní 180°
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Jarního odborného setkání SDP v Brumo-
vě – Bylnici, do jehož místa dění ležícího 
na moravsko-slovenském pomezí někteří 
z účastníků přicestovali až z opačného 
konce republiky, se zúčastnilo bezmála 
50 zástupců členských firem. Důvodem 
tohoto zájmu byla mimo jiné i avizovaná 
prohlídka celého výrobního areálu hosti-
telské společnosti Kloboucká lesní s.r.o. 
s v roce 2015 nově vybudovanou pilnicí 
s pásovkovou technologií německé spo-
lečnosti Esterer WD (viz DM 5/2017). 
Tato a starší pilnice společnosti zpro-
vozněná v roce 2005 (s rovněž pásov-
kovou technologií tentokrát italské prove-
nience) by letos měly zpracovat celkem 

80 tis. m3 jehličnatého a listnatého dříví, 
a to na truhlářské řezivo z podstatě všech 
k tomuto účelu využitelných tuzemských 
dřevin. Od příštího roku, po dokonče-
ní třídicího uzlu v nové pilnici, by firma 
chtěla dosáhnout projektované pořezové 
kapacity 100 tis. m3.

Dvojí certifikace by byla 
zbytečnou ekonomickou zátěží

„Teoretický“ program odborného set-
kání SDP, po předchozích prezentacích 
Kloboucké lesní a dodavatele technolo-
gie, zahájil předseda sdružení Ing. Petr 
Pražan, Ph.D. informacemi o současném 
stavu ve skupinové certifikaci spotřebi-
telského řetězce (C-o-C) systému PEFC 
podporujícím trvale udržitelné hospo-
daření v lesích, jehož prostřednictvím 
se v současné době prezentuje svým 
odběratelům 31 členských firem SDP. 

Při této příležitosti pak také upozornil na 
již několik měsíců mediálně diskutova-
ný postoj společnosti IKEA, která před 
časem, jak je určitě mnohým známo, 
bez hlubší odborné diskuse se zástupci 
lesnicko-dřevařského sektoru vyhlásila 
změnu obchodních podmínek vůči svým 
dodavatelům. A to v tom smyslu, že od 
roku 2020 bude chtít zpracovávat pou-
ze dřevo certifikované konkurenčním 
a u nás málo využívaným systémem FSC. 
To by např. pro Dřevozpracující družstvo 
Lukavec (DDL), dodávající firmě IKEA ná-
bytkové dílce, a další členské i nečlenské 
firmy SDP, které jsou jejími dodavateli 
nebo dodavateli jejích dodavatelů, zna-
menalo investovat nemalé finance do 
další certifikace FSC (což DDL učinilo 
již dříve) a začít dovážet dřevní surovinu 
např. z Polska, kde je systémem FSC 
ošetřena zhruba polovina certifikovaných 
lesů (bezmála 7 mil. hektarů), případně 

Značný objem napadeného dříví 
se s dalším rojením kůrovce jen tak nesníží

Požadavky nadnárodní společnosti IKEA využívat od roku 2020 pouze dřevo certifikované systémem 
FSC jsou pro české dodavatele diskriminační. Ministerstvem zemědělství ČR (MZe) loni proklamova-
ná podpora investic do nových technologií, cílená na zvýšení pořezu domácích zpracovatelů a tím 
omezení stále se zvyšujícího exportu u nás těženého dříví, je zatím takříkajíc „u ledu“. Tato dvě 
témata spolu s tradičními informacemi o nákupu dřevní hmoty a nastíněním možného vývoje cen 
kulatiny a řeziva na trhu pro další období roku, byly hlavním programem jarního odborného setkání 
Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR (SDP), které proběhlo 2. 6. 2017 na půdě lesnicko-
-dřevařské společnosti Kloboucká lesní v Brumově – Bylnici na Zlínsku.

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

Příležitost vidět v chodu novou pilnici s pásovkovou technologií…
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ze Slovenska (cca 150 tis. hektarů). 
V České republice jsou totiž tímto systé-
mem certifikována pouhá 2 % lesů tedy 
necelých 50 tis. hektarů (v Itálii 42 tis. ha 
a v sousedním Rakousku dokonce jen 
cca 600 ha), zatímco přes 70 % čes-
kých lesů (více jak 1,8 mil. ha) je spolu 
s 231 dřevo zpracujícími a obchodními 
firmami certifikováno systémem PEFC. 
Z celosvětového hlediska je pak tímto 
systémem certifikováno více jak 300 mil. 
ha lesů a více jak 18 700 obchodních 
firem, a tak se nelze divit, že nejrůznější 
oborové organizace z více jak 40 zemí 
(včetně ČR) adresovali vedení IKEA od-
mítavé stanovisko v sou vislosti s její ná-
kupní politikou s tím, že je diskriminační 
a znevažuje současnou vysokou úroveň 
hospodaření v lesích a zároveň zcela ne-
opodstatněně vylučuje srovnatelný cer-
tifikační systém PEFC, který je zejména 
v Evropě na rozdíl od FSC dominantní. 
Vedení IKEA naproti tomu argumentuje 
tím, že firma chce více využívat udržitel-
né zdroje. Paradoxem přitom ale je, že 
princip udržitelného hospodaření v le-
sích, na který se IKEA odvolává, splňuje 
jak certifikace PEFC, tak i řada národ-
ních předpisů v ekonomicky vyspělých 
zemích nejen v Evropě, konkrétně pak 
i např. náš Lesní zákon, který údajně patří 
mezi nejpřísnější na světě. Zde se pak 
přímo nabízí otázka, zda IKEA náhodou 
nepodlehla tlaku ekologických organiza-
cí, z jejichž iniciativy v roce 1993 systém 
FSC vznikl jako reakce na ochranu proti 
drancování tropických pralesů, nebo zda 
za jejím požadavkem nestojí ekonomické 
zájmy někoho dalšího. Ke druhé z těch-
to možností se svým osobním názorem 
přiklání mimo jiných i předseda SDP Ing. 
Pražan, podle něhož jde o „byznys mas-
kovaný ekologií“. 
„Oficiální stanovisko našich v tomto 
směru zainteresovaných orgánů z les-
nicko-dřevařského sektoru je zatím ta-
kové, že PEFC je dostatečně velká a re-

nomovaná certifikační firma světového 
významu, která je schopna garantovat 
trvale udržitelný rozvoj, a že tudíž nejsou 
potřeba v ČR dva certifikáty. Proto by-
chom neměli tlaku FSC respektive IKEA 
podlehnout, což by byl začátek konce, 
neboť těchto různých certifikátů by pak 
nikdy nebylo dost,“ konstatoval Ing. 
Pražan k přítomným zástupcům člen-
ských firem s tím, že absolvovat složitý 
a finančně nákladný certifikační proces 
pokaždé, když si to někdo vymyslí, je 
nepředstavitelné a takovým krokům je 
proto třeba se bránit. S tímto názorem 
se mimo SDP, ČAPLH, Hospodářské 
komory ČR, SVOL, Agrární komory 
ČR, Lesnicko-dřevařské komory ČR, 
Asociace lesnických a dřevozpracujících 
podniků ztotožňuje i celá řada lesnických 
a dřevozpracujících firem. A to včetně 
státních podniků Vojenské lesy a statky 
ČR a Lesy ČR, podle jejichž vedení by 
certifikace lesů neměla být pro žádného 
partnera v řetězci zpracování dřeva zátě-
ží, ale benefitem.

Když ne cizincům, tak ani 
domácím

Druhou část programu, tradičně věno-
vanou problematice kolem dostupnosti 
a cen pilařské kulatiny, zejména ze strany 
zpracovatelů nejžádanější smrkové, ote-
vřel místopředseda SDP Ing. František 
Příkaský informacemi o aktuální situaci 
v zásobování dřevní hmotou. Ta, ačkoliv 
je v jednotlivých regionech různá, je cel-
kově s ohledem na již třetím rokem probí-
hající kůrovcovou kalamitu co do množ-
ství velmi příznivá. Poněkud horší už je to 
s její kvalitou, zejména pak na kůrovcem 
nejpostiženější severní Moravě, kde je 
nadbytek hlavně méně jakostní kulatiny, 
zejména pak třídy III D. Určité problémy 
v zásobování tak podle něj mohou pocítit 
především pilaři zavedení na zpracování 
čerstvé či výběrové hmoty, jejíž těžba je 

v některých oblastech omezena právě 
kvůli zmíněné nejen proběhnuvší kala-
mitě, ale i té očekávané, neboť s ohle-
dem na vývoj počasí lze předpokládat 
její pokračování v letošním roce. Co ale 
zpracovatele dřeva v této oblasti trápí 
nejvíce, je skutečnost, že velké těžební 
společnosti stále větší objemy kulatiny 
exportují, což podle Ing. Příkaského 
není dobrou vizitkou pro Českou repub-
liku, která jakožto jeden z největších ex-
portérů dřevní suroviny získává ve světě 
nálepku banánové republiky. 
„Tento problém se zhruba před rokem 
stal velkým politickým tématem, začala 
se o něj zajímat vláda, ministerstva a po-
dobně. Ministerstvo zemědělství začalo 
propagovat podporu tuzemského zpra-
cování dřeva, která ale jak víte, posléze 
směrovala pouze k tomu, že by Lesy ČR 
garantovaly dodávky dřeva novým inves-
ticím (viz DM 1–2/2017). Ze začátku 
se v tomto smyslu hovořilo o pile nad-
národní společnosti LABE WOOD, která 
měla vzniknout ve středních Čechách, 
a později se objevily názory, že tato 
podpora by měla být určena pro jaké-
hokoliv zpracovatele, který investicemi 
do nových technologií navýší zpracování 
suroviny. Po kritických připomínkách jak 
nás, tak i ostatních svazů v rámci KLDS, 
že stávající kapacity v ČR jsou dosta-
tečné, jelikož řada provozů má možnost 
navýšit směnnost apod., a že by tudíž 
kulatina měla být garantována všem ma-
lým i velkým zpracovatelům za tržní ceny 
bez podmínky investic, tak tato podpora 
najednou úplně ‚vyšuměla‘, tedy alespoň 
prozatím,“ zkonstatoval Ing. Příkaský 
s tím, že tento rok by pilaři s ohledem 
na pokračující kalamitu neměli být ohro-
ženi nedostatkem kulatiny. Otázkou je 
její kvalita a cenový vývoj, který pravdě-
podobně bude turbulentní v závislosti na 
výši nabídky právě kalamitního dříví, ale 
prudkému pádu cen bude bránit dobrý 
odbyt řeziva.

…si i navzdory velkým vzdálenostem nenechalo ujít bezmála 50 zástupců četné pilařské „obce“



DM 7-8/201732

dřevařský servis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Kalamitní stav v českých lesích se i letos, již třetím rokem po sobě, promítá do vysokého podílu nahodilé 
těžby, která uvolňuje na trh nebývalé množství méně kvalitního dříví především z oblasti střední a severní 
Moravy. A to na úkor čerstvého dříví, zejména pak pro některé zpracovatele nezbytných kulatinových 
sortimentů, kdy poptávka po nich v případě nejžádanější smrkové hmoty vedla v letošním I. pololetí 
ve všech sledovaných třídách včetně III D k celkovému plošnému zvýšení ceny v řádech desetikorun 
až stokorun. Nemalé zdražení (od 50 do 170 Kč/m3) se ze stejného důvodu dotklo také jakostnějších 
sortimentů borovice a hlavně pak modřínu, u něhož nedostatek čerstvé hmoty s výjimkou třídy III D zvedl 
ceny o 120 a 210 Kč/m3. Přemnožení různého podkorního hmyzu ve spojení s dřevokaznými houbami 
vedlo oproti loňsku naopak k výraznějšímu zlevnění dubové hmoty ve třídě II a III D o 290 a 190 Kč/m3.

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

TŘÍDA

II III A, III B III C III D

SM/JD
3080

2780 – 3400
+150

2250
2000 – 2800

+100

2040
1750 – 2650

+140

1480
1200 – 1730

+50

BO
2550

2000 – 3000
+170

1780
1640 – 2100

+50

1500
1350 – 1700

-10

1310
1100 – 1500

0

MD
4440

3300 – 5500
+210

2840
2200 – 3750

+120

2400
1880 – 3100

+210

1850
1300 – 2500

-20

DB
6660

5000 – 8500
-290

3740
2900 – 6000

+60

2660
2300 – 3100

-70

2030
1600 – 2300

-190

BK
2430

2310 – 2520
-20

1810
1640 – 2100

+60

1540
1420 – 1800

-10

1350
1290 – 1400

+10 Tab. 1: Průměrné ceny kulatiny (v Kč/m3 bez DPH) v I. pol. 2017

NESUŠENÉ SUŠENÉ

Řezivo truhlářské 
středové

Řezivo 
stavební
středové
(fošny)

Řezivo 
stavební
export
(fošny)

Hranoly

100x100 
mm

Řezivo 
boční

(prkna)

Řezivo truhlářské 
středové

Řezivo 
stavební

Prkna Fošny Prkna Fošny Prkna, fošny

SM/JD
5630

4200 – 6800
-100

6590
5200 – 8500

+80

5140
3920 – 5800

+50

4690
3870 – 5400

+150

5280
4200 – 6000

+110

3650
2800 – 5500

+60

7530
5800 – 9500

+30

8280
6200 – 9600

-80

5720
4780 – 6500

+210

BO
5310

4000 – 7000
-200

5790
5200 – 7400

-410

4510
3800 – 5200

-110

4430
3800 – 5000

+70

4960
3800 – 6500

+50

3380
2800 – 3950

+120

7350
5800 – 9000

-160

8200
7000 – 9950

-20

5690
5200 – 6500

+260

MD
7340

4300 – 10300
+230

8740
5500 – 14000

+590

6780
5000 – 7900

+180

7250
6200 – 7800

+50

6620
5500 – 7900

+40

3800
3000 – 5000

+40

8560
6500 – 12000

+140

10 070
8200 – 18000

+540

7540
6750 – 9500

+20

DB
8670

5000 – 15000
-1430

10 800
8500 – 16500

-2030
– – –

4650
3900 – 5500

+100

15 050
8000 –19000

+660

18 990
16500 – 22990

+60
–

BK
5340

3600 – 8200
-650

6150
4200 – 9000

-260
– – –

3690
3100 – 4200

+20

9150
7500 – 11500

+130

10 480
8200 – 12800

-70
–

Tabulka 2: Průměrné ceny nesušeného a sušeného řeziva (v Kč/m3 bez DPH) v I. pololetí 2017

Důsledky pokračující kůrovcové kalamity v podobě nedostat-
ku čerstvé dřevní hmoty vedoucí v letošním I. pololetí k výše 
naznačenému zdražení takřka všech jehličnatých sortimentů 
a jejich možné pozitivní či negativní dopady na ceny řeziva byly 
předmětem našeho dalšího pravidelném průzkumu cenového 
vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách 
smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli jsme jej 
na přelomu měsíců květen a červen 2017, kdy jsme kon-
taktovali bezmála stovku respondentů s různým zaměřením 
(těžební společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, 
specializovaní prodejci řeziva) z celé ČR.
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Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle 
shrnuty v tabulkách 1 a 2, které po-
dobně jako v průzkumu za II. pololetí 
2016 (viz DM 1-2/2017) doplňuje ještě 
tucet grafů znázorňujících cenový vývoj 
sledovaných sortimentů od roku 2011, 
kdy jsme se začali tímto tématem na 
stránkách DM pravidelně zabývat.
V případě tabulek hodnoty uvedené tuč-
ným písmem v horní části každého z řádků 
vyjadřují celorepublikový průměr ceny, za 
kterou se sledovaný sortiment prodával 
v průběhu I. pololetí 2017. Jedná se o ceny 
bez DPH, které u kulatiny nezahrnují do-
pravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním 
místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítá-
ny pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.
V prostředních řádcích tabulek je uveden 
rozsah ceny, v němž se daný sortiment 
na trhu pohyboval. Toto větší či menší ce-
nové rozpětí je v případě kulatiny dané 
především původem dřeva (ze státních, 
vojenských, obecních, církevních či 
sou kromých lesů) a potažmo prodejními 
cenami dříví nastavenými vlastníky les-
ních porostů nebo (ve státních lesích) 
těžebními společnostmi. Mimo to se na 
něm podílí i různé zastoupení jednotlivých 
tloušť kových stupňů, u pilařské hmoty 
různý podíl zastoupení kvality III A a III B 
a u smrkové hmoty III D např. i to, jde-li 
o dřevo ze souší nebo čerstvé a v nepo-
slední řadě také sortimentní zaměření 
výrobce. U řeziva závisí na konkrétním za-
měření prodejce, na lokalitě, kde působí 
a odkud případně řezivo dováží apod. To 
platí i tehdy, když prodejcem je sám vý-
robce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně 
ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty 
nemalé náklady na dopravu suroviny, kte-
rá v dřevinách modřín a dub dnes mnohdy 
cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.
Ve spodních řádcích tabulek jsou uve-
deny zjištěné rozdíly mezi cenami sledo-
vaných sortimentů v I. pololetí 2017 ve 
srovnání s cenami ve II. pololetí 2016, 
přičemž červená čísla vyjadřují zdražení, 
modrá zlevnění daného sortimentu a u ku-
latiny se zelenou číslicí „0“ zůstala cena 
na úrovni II. pololetí 2016.
Od letošního roku nově zařazené grafy 
pak ukazují, jak se ceny sledovaných sorti-
mentů v jednotlivých pololetích uplynulých 
téměř 7 let měnily v důsledku působení 
různých faktorů. U kulatiny např. zavede-
ním současného způsobu prodeje dříví ze 
státních lesů prostřednictvím smluvních 
partnerů s.p. Lesy ČR, vlivem s tímto pro-
dejem zvýšených přepravních vzdáleností 
či z důvodu stále se zvyšujícího exportu, 
od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávané- 

Graf 1: Cenový vývoj smrkové kulatiny v letech 2010 – 2017

Graf 2: Cenový vývoj borové kulatiny v letech 2010 – 2017

Graf 3: Cenový vývoj modřínové kulatiny v letech 2010 – 2017

Graf 4: Cenový vývoj dubové a bukové kulatiny v letech 2010 – 2017
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ho v tuzemsku. Mimo to i z důvodu řady 
větrných kalamit či v případě modřínu jeho 
stále větší oblibou mezi zpracovateli, u list-
natých dřevin nezřídka i ročním obdobím, 
kdy jsou nakupovány. V posledních třech 
letech, mimořádně chudých na dešťové 
srážky, pak také nedostatkem čerstvé 
dřevní suroviny a naopak nadbytkem tzv. 
kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnu-
tím lesa, kdy stromy vlivem sucha ztrácí 
schopnost růst a vytvářet ochranné lát-
ky, provázeným kalamitním přemnožením 
nejrůznějších druhů podkorního hmyzu 
či některých dřevokazných hub. Kolísání 
cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě 
případů koresponduje s vyššími či nižšími 
cenami kulatiny. Jejich momentální výši 
kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po 
daném sortimentu, roční období v němž 
je řezivo prodáváno a v případě sušené-
ho také jeho počáteční vlhkost a aktuální 
ceny energií.

Kulatina

Co se týče cen kulatiny v posledním sle-
dovaném I. pololetí 2017, tak na trhu nej-
žádanější SM/JD oproti loňsku ve všech 
sledovaných třídách podražila. Nejvíce 
tzv. loupačka neboli nejjakostnější třída II, 
kde cena m3 stoupla o 150 Kč a o něco 
méně (o 100 respektive 140 Kč/m3) pod-
ražily třídy III A, III B a III C. O rovnou pade-
sátikorunu pak cena navzdory obrovské-
mu přetlaku na trhu, především v krajích 
Moravskoslezském, Olomouckém a Zlín-
ském, stoupla také u kvalitativně nejhorší 
třídy III D. Podle některých respondentů 
z této oblasti je to způsobeno přetrvávající 
vysokou poptávkou po této hmotě hlav-
ně v Rumunsku, kam je podobně jako 
koncem loňského roku stále odvážena 
po celých vlakových soupravách spolu 
s přebytky kulatiny ostatních tříd, která 
je mimo zájmu domácích zpracovatelů 
či pilařských provozů v příhraničních ob-
lastech Rakouska a Německa. Takovéto 
poptávky pochopitelně využívají někteří 
dodavatelé z regionu severní Moravy, kte-
rým se i za této situace stále daří kulatinu 
ve třídě III D prodávat za ceny pohybu-
jící se i nad 1700 Kč/m3. Druhá z jeh-
ličnatých dřevin BO rovněž podražila ve 
třídě II (o 170 Kč/m3) a o 50 Kč/m3 také 
ve třídě III A, III B. Třída III C jako jedna 
z celkových dvou jehličnatých sortimentů 
zlevnila, byť o pouhých 10 Kč/m3 a kva-
litativně nejhorší pilařsky zpracovávaná 
borová hmota III D se udržela na stejné 
ceně jako v loňském II. pololetí. Zdražení 
v řádech stokorun se tentokrát, na rozdíl 
od loňského zlevnění, nevyhnulo ani MD, 
nejvíce pak v jakostních třídách II a III C, 

Graf 6: Cenový vývoj nesušeného borového řeziva v letech 2010 – 2017

Graf 5: Cenový vývoj nesušeného smrkového řeziva v letech 2010 – 2017

Graf 7: Cenový vývoj nesušeného modřínového řeziva v letech 2010 – 2017

Graf 8: Cenový vývoj nesušeného dubového a bukového řeziva v letech 2010 – 2017
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jejichž cena stoupla o 210 Kč/m3 a dále 
ve třídě III A, III B o 120 Kč/m3. Ve třídě 
III D, jak už bylo naznačeno výše, se cena 
m3 naopak o 20 Kč snížila. Příčinou vět-
šinového zdražení MD kulatiny je podle 
několika respondentů opět malá nabídka 
čerstvé hmoty, způsobená upřednostňo-
vanou těžbou kalamitního dříví v odumí-
rajících MD porostech zejména v jižních 
a středních Čechách a jihozápadní 
Moravě (vlivem lýkožrouta a posléze te-
saříka modřínového). Podkorní hmyz, ten-
tokrát bělokaz dubový nebo krasci rodu 
Agrilus a s ním spojená zvýšená těžba 
v jimi napadených listnatých porostech 
mají naopak určitý podíl na výraznějším 
zlevnění DB kulatiny ve třídách II a III D 
(o 290 respektive 190 Kč/m3) a dále pak 
na mírnějším zlevnění DB kulatiny ve třídě 
III C (o 70 Kč/m3) a také BK kulatiny ve tří-
dách II a III C (o 20 respektive 10 Kč/m3). 
DB a BK hmota III A, III B naproti tomu 
o 60 Kč/m3 podražily, stejně jako III. D 
třída BK, kde šla cena m3 nahoru o 10 Kč.

Řezivo

Zdražení většiny jehličnatých kulatino-
vých sortimentů a výraznější zlevnění DB 
loupačky a dřevní hmoty v kvalitě III D se 
pak v I. pololetí 2017 promítlo do cen 
truhlářského řeziva, u nesušeného 
jeho většinovým a v ně kterých přípa-
dech až překvapivě vysokým zlevněním 
a u sušeného naopak větším či menším 
zdražením. Z nesušeného truhlářského 
materiálu zlevnila SM/JD, BO, DB a BK 
prkna (o 100, 200, 1430 a 650 Kč/m3) 
a z fošen BO (o 410 Kč/m3), BK (o 260 
Kč/m3) a v neposlední řadě DB, kde prů-
měrná cena za m3 klesla o rekordních 
2030 Kč. SM/JD a MD fošny a s nimi 
i MD prkna naproti tomu podražily o 80, 
590 a 230 Kč/m3. U sušených mate-
riálů se zdražení dotklo SM/JD, MD, DB 
a BK prken (o 30, 140, 660 a 130 Kč/
m3) a také MD a DB fošen (o 540 a 60 
Kč/m3), zatímco např. SM/JD fošny 
naproti tomu zlevnily o 80 Kč/m3, BO 
prkna a fošny o 160 a 20 Kč/m3 a BK 
fošny o 70 Kč/m3.
Ze stavebních sortimentů zlevnily pou-
ze nesušené BO fošny (o 110 Kč/m3). 
Ceny ostatních sortimentů šly nahoru, 
v případě nesušených pak nejvíce u MD 
fošen (o 180 Kč/m3), SM/JD export-
ních fošen a hranolů (o 150 a 110 Kč/
m3) a také u bočních SM/JD a DB prken 
(o 120 a 100 Kč/m3) a ze sušených pak 
u SM/JD a BO prken a fošen (o 210 
a 260 Kč/m3). U zbylých sortimentů 
řeziva cena m3 stoupla pouze v řádech 
desetikorun v rozmezí 20–70 Kč.

Graf 9: Cenový vývoj sušeného smrkového řeziva v letech 2010 – 2017

Graf 10: Cenový vývoj sušeného borového řeziva v letech 2010 – 2017

Graf 11: Cenový vývoj sušeného modřínového řeziva v letech 2010 – 2017

Graf 12: Cenový vývoj sušeného dubového a bukového řeziva v letech 2010 – 2017
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ProfiStolárstvo v Lietavskej Lúčke je 
zamerané na zákazkovú výrobu ná-
bytku a interiérov. Nábytok produkuje 
presne podľa zákazníkových predstáv. 
Využívajú masívne dielce, dosky MDF 
a DTD dyhované alebo laminované, 
s použitím ABS hrán hrúbky 0,5–2 mm. 
K nábytku v jednotnom štýle dodávajú 
aj kuchynské linky vrátane spotrebičov, 
interiérové dvere aj so zárubňou, vsta-
vané skrine s posuvnými dverami, šat-
níky a podlahy. Doplniť môžu drevené 
schody so štýlovým zábradlím, drevené 
obklady a ďalšie doplnky.

Vyučený stolár nábytku a zariadení Mar-
tin Prašnický absolvoval 3-ročný učebný 
odbor v SOU stavebnom Žilina a nad-
stavbové maturitné štúdium (1999). 
Spôsobilý je na vedenie živnostenskej 
činnosti s kompletným ovládaním po-
užívaných technológií. Zameria každú 
zákazku v konkrétnej miestnosti. Vo fir-
me pracuje 8 remeselníkov pri výrobe 
nábytku a dvaja montážnici hotového 
nábytku priamo u zákazníka.

V Lietavskej Lúčke na 
„zelenej lúčke“

Výrobný areál firmy vybudoval v roku 
2015. Kancelária pre zákazníkov, kde si 
formulujú svoje objednávky, je hneď pri 
vstupe, odtiaľ sa dostanú do výstavnej 
miestnosti. V nej sú vystavené kuchyn-

ská linka, spálňa, vstavaná skriňa s po-
suvnými dverami, „písacie“ pracovisko 
ako domáca kancelária, interiérové dve-
re. Vzorkovníky pre kompletovanie inte-
riérov približujú výber podláh, obklady, 
drevené okná s použitím eurohranolu, 
drezov a spotrebičov do kuchyne.

Technologické riešenie pre 
malých výrobcov

V novej výrobnej prevádzke s plochou 
takmer 450 m2 umiestnili vlani stroje 
z predchádzajúcej etapy firmy: dve for-
mátovacie píly, olepovačku, zrovnávač-
ku, dlabačku, hrúbkovačku, olepovač-
ku hrán na oblé dielce, frézku a pásovú 
brúsku.
V rámci celého technického riešenia pre-
vádzky dodávateľská firma BRAS s.r.o. 

Pred desiatimi rokmi sa Martin Prašnický vydal na samostatnú cestu podnikania s výrobou nábytku. 
Odhodlal sa po vyše 5-ročných skúsenostiach v renomovanej žilinskej nábytkárskej firme VITAL. 
Osamostatnil sa v roku 2006. Začínal s vlastnými staršími základnými strojmi vo viacerých prenaja-
tých priestoroch. Keď získal potrebný kapitál a širšiu klientelu potenciálnych odberateľov, rozhodol 
sa vybudovať vlastný výrobný areál.

Tri nové stroje garantujú kvalitu 
individuálneho nábytku

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

Areál ProfiStolárstva v Lietavskej LúčkeMartin Prašnický pri olepovačke hrán 

http://www.bras.sk
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vytipovala vhodné stroje pre rozšírenie 
výroby.
Dodali im CNC stroj VITAP Point K2, 
ktorý využívajú ako vŕtacie a frézova-
cie centrum s patentovaným posuvom 
dielca s maximálnou šírkou 1100 mm. 
Vybavený je dvojitým dynamickým 
transportom dielca pre najnáročnejšie 
operácie pri jednom prechode dielca.
Formátovacia píla FIMAL Concept 
350 zaberá minimálny priestor v diel-
ni. Využíva prítlačný trámec po celej 
línii rezu s naklápaním pílového kotúča 
0–46°. Dĺžka rezu môže byť 3200 mm 
a rýchlosť pílového vozíka až 40 m/min. 
Píla má pohyblivý ovládací panel s pa-
mäťou 99 programov.
Nové vybavenie tvorí aj olepovačka hrán 
FRAVOL Master M 200-23 s dvojitým 
diamantovým predrezom a revolučnou 
rožkovacou jednotkou Syncro plus. 
Všetky nové stroje sú riadené počíta-
čom a vzájomne prepojené.

Konfigurátor vstavaných skríň

Postup výroby nábytku vo firme Profi-
Stolárstvo je klasický a zaužívaný: Po 
zameraní u zákazníka majiteľ a majster 
výroby vypracujú technické výkresy, 
kusovníky, detaily interiéru a predložia 
zákazníkovi na schválenie. Pri riešení 
vstavanej skrine s posuvnými dvera-
mi akceptujú vlastný návrh zákazníka. 
Poskytnú aj „pomocníka“ formou kon-
figurátora vstavaných skríň na firemnej 
web stránke, aby si zákazník mohol pri 
rešpektovaní ergonomických rozmerov 
zostaviť hrubý návrh skrine a vizualizáciu. 
Nasleduje presné zameranie výrobcom 

a ďalší postup pre zadanie do výroby. 
Martin Prašnický uvádza aj ďalší de-
tail o výrobe vo firme ProfiStolárstvo: 
„Doménou produkcie sú individuálne 
zákazky. Aby bola výroba kompaktná, 
medzi jednotlivými objednávkami sme 
zaviedli sériovú výrobu, keďže veľa ele-
mentov má konštantné rozmery. Sériovo 
sme vyrábali šatníkové skrinky a zariade-
nia kancelárií pre MOBIS, kancelárie pre 
Hyundai Dymos.“
Sériová výroba tvorí približne štvrtinu 
objemu produkcie. K vizitke kvality pat-
ria interiéry hotela v Terchovej a atypic-
ký individuálny nábytok.

Dodávateľ technológií, strojov 
a zariadení pre drevospracujúci 
a nábytkársky priemysel:

BRAS, s.r.o.
Andreja Hlinku 1283/19
013 01 Teplička nad Váhom
tel.: +421 41 381 6049
e-mail: bras@bras.sk
www.bras.sk

CNC vŕtací a frézovací stroj Point K2 od 
firmy VITAP

Jednostranná olepovačka hrán pre olepovanie a opracovanie dielcov s rovnými 
hranami FRAVOL Master M 200-23

Nová technológia prispela k skvalitneniu výroby individuálnych zákaziek. Na foto-
grafii formátovacia píla s výhodami nárezového centra FIMAL Concept 350

http://www.bras.sk


DM 7-8/201738

reportáž

Téměř 40letá praxe je mimo 
běžných zakázek…

Počátek historie společnosti Báča 
Polička se prostřednictvím jejího zakla-
datele a jednatele Oldřicha Báči (*1957) 
datuje do roku 1978, kdy tento profesí 
pokrývač začal pod vedením otce své 
řemeslo vykonávat vedle zaměstnání 
ve stavebním podniku i na tzv. povolení 
tehdejšího národního výboru. Na cestu 
soukromého podnikání se jako fyzická 
osoba vydal v roce 1989 a společně 

s dvěma bratry (rovněž pokrývači) se 
nejprve věnoval opravám střešních kry-
tin na nejrůznějších objektech včetně 
církevních, které již za bývalého režimu 
společně opravovali zpravidla po pracov-
ní době nebo o sobotách. S příchodem 
prvních zaměstnanců mimo členů rodiny 
pak začal Oldřich Báča činnost své fir-
my, fungující od roku 1997 jako s.r.o., 
postupně rozšiřovat o další stavební pro-
fese. V současné době jeho společnost 
zaměstnává 75 lidí, z nichž část pracuje 
přímo v jejím areálu v Poličce, v němž 
se nachází komplexní zázemí pro pro-
vádění staveb v podobě klempířské, 
zámečnické a truhlářské dílny. V rámci 
těchto provozů je tak firma schopna 
realizované stavby dovybavit v podsta-
tě veškerým sortimentem nejen klem-

pířských a zámečnických výrobků, ale 
v případě kompletně vybavené truhlárny 
i novými či odborně repasovanými okny, 
dveřmi a vraty jakýchkoliv tvarů a para-
metrů. Součástí areálu je také od roku 
1997 provozovaná prodejna stavebnin. 
Ta byla v roce 2008 rozšířena ještě o dal-
ší prodejní objekt s nabídkou širokého 
sortimentu zboží pro dům, byt a zahradu, 
který je spolu se sortimentem stavebnin 
skladován na 2800 m2 krytých ploch.

…dostává také na střechy 
kulturních památek

Více jak polovina ze zmíněných 75 za-
městnanců (zedníci, 7 tesařů, pokrývači, 
klempíři a další) však po většinu roku celé 
týdny pobývá mimo firmu na právě reali-
zovaných zakázkách. Ty představují, kro-
mě různých dílčích stavebních montáží 
(oken, podlah, lešení apod.) či dodávek 
celých staveb nebo půdních vestaveb 
na klíč, také celkové opravy a rekon-
strukce střech a krovů jak moderních, 
tak i nejrůznějších historických a památ-
kově chráněných objektů (např. klášter 
premonstrátů v Nové Říši, Strahovský 
klášter, poutní areály Velehrad a Svatý 
Kopeček u Olomouce, brněnský hrad 
Špilberk a další). Mezi firemními zakáz-
kami jsou jak vidno nezřídka i národní 
kulturní památky, kterou je od roku 2008 
i v úvodu zmíněný farní kostel sv. Jakuba 
Většího v Jihlavě, jehož stavba byla zahá-
jena mezi roky 1240 a 1243. Jedná se 
o gotický kostel s dlouhým kněžištěm, 
trojlodní halou a dvěma věžemi v západ-
ním průčelí, které je prolomeno ústupko-

Napravují to, na čem se podepsaly zub času 
a nešetrné zásahy předchůdců

Skupina tesařů, pokrývačů, klempířů a zedníků společnosti BÁČA z Poličky na Svitavsku, speciali-
zující se mimo jiné na kompletní dodávky a rekonstrukce střech kulturních i historických památek, 
bude počínaje letošním květnem až do konce dubna 2019 týden co týden cestovat do centra kraje 
Vysočina – Jihlavy. Důvodem je další z řady firemních zakázek, spočívající v generální opravě stře-
chy tamní národní kulturní památky farního kostela sv. Jakuba Většího, která zahrnuje i celkovou 
rekonstrukci pětipatrového vaznicového krovu nad trojlodím kostela, dochovaným z jeho renesanční 
obnovy z poloviny 16. století. Podle vlastníka kostela Královské kanonie premonstrátů v Praze na 
Strahově jde o zakázku ve výši cca 26,8 mil. Kč, financovanou z 95 % za pomoci dotací ze struk-
turálního fondu ERDF a státního rozpočtu.

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

Vedení společnosti BÁČA (zleva): jednatel Oldřich Báča a prokurista Ing. Stanislav 
Urban
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vým portálem. Severní 63 m vysoká tzv. 
strážní věž dnes slouží jako vyhlídková 
a je vyhledávanou zastávkou mnoha náv-
štěvníků krajského města. V útrobách 
jižní věže, která byla v roce 1548 kvůli 
nebezpečnému vychýlení se z osy sní-
žena na dnešních 54 m, je skryt druhý 
největší zvon na Moravě a třetí v ČR, 
tradičně zvaný Zuzana, o výšce 1,82 m 
a hmotnosti 7086 kg. 
Od poloviny roku 2019 by se součástí 
prohlídkové trasy, podle sdělení faráře 
svatojakubské farnosti ThLic. Petra Ivana 
Božika, O.Praem, měl stát i krov kostela, 
zhotovený kolem roku 1539 během 40 
let trvající obnovy kostela po největším 
jihlavském požáru (rok 1523), který 
je v prostoru nad trojlodím pětipatrový 
vaznicový o rozponu cca 24,2 m, výš-
ce 20,4 m a se sklonem 59°. Koncem 
dubna 2019 by totiž měla být dokon-
čena jeho právě probíhající kompletní 
rekonstrukce, zahrnující spolu s obno-
vou střešního pláště i třípatrový krov nad 
presbytářem a krovy mezivěží, sakristie 
(na jižní straně kostela) a na protější stra-
ně situované tzv. Sladovnické kaple, kte-
rou od letošního 2. května realizuje právě 
společnost BÁČA Polička. Ta byla podle 
hlavního manažera projektu Norberta 

Dostála z oddělení investic vlastníka 
kostela (Královská kanonie premonstrátů 
v Praze na Strahově) nakonec jediným 
účastníkem otevřeného výběrového ří-
zení. A to z původních 11 zájemců, kteří 
kvůli náročnosti projektu a zejména pak 
vysokým požadavkům na přesnost a kva-
litu tesařských spojů z výběrového řízení 
postupně odstoupili.

Čím je zakázka tak náročná?

Celkové náklady na rekonstrukci stře-
chy o půdorysné ploše 1509 m2 jsou 
včetně projektu vyčísleny na bezmála 
31 mil. Kč, z nichž 85 % pokryje dota-
ce ze strukturálního fondu ERDF, 10 % 
dotace ze státního rozpočtu poskytnutá 
Ministerstvem pro místní rozvoj a 5 % 
sou kromé zdroje příjemce. Opravné prá-
ce probíhají pod dohledem Národního 
památkového ústavu a v souladu s pro-
jektovou dokumentací vypracovanou 
pražským projektantem Ing. Vítem 
Mlázovským, který je odborné veřejnosti 
znám mimo jiné např. z letité spoluprá-
ce se společností ARS TIGNARIA tesaře 
Petra Růžičky (viz DM 10/2016). Cílem 
projektu rekonstrukce je zachování au-
tentičnosti a integrity kulturního dědictví, 

neboli zlepšení stavu národní kulturní pa-
mátky v souladu s naplňováním Úmluvy 
UNESCO v oblasti hmotného i nehmot-
ného kulturního dědictví. 
„Pro nás jako zhotovitele to znamená, 
že kromě odstranění všech závad, při 
kterém budeme průběžně vyměňovat 
i dnes již takřka nefunkční střešní krytinu 
(zvětralou, popraskanou, někde chybějí-
cí), budeme během realizace odstraňo-
vat i veškeré nevhodné provizorní úpravy, 
provedené v rámci předchozích oprav 
koncem 19. a na počátku 20. století 
a zejména pak v jeho 60. a 90. letech. 
Tyto úpravy v souladu s projektovou do-
kumentací nahradíme novými úpravami 
spočívajícími hlavně v protézování či na-
hrazení degradovaných částí prvků kro-
vů novými prvky odpovídajícího profilu 
a v odstranění dodatečně vložených prv-
ků tak, aby byl obnoven původní vzhled 
těchto historických krovů,“ sdělil nám 
ještě před zahájením prací na staveništi 
přítomný jednatel realizační firmy Oldřich 
Báča s tím, že v místech konstrukčních 
závad byly navrženy nově vložené te-
sařské konstrukce posilující konstrukce 
historické tak, aby byla zajištěna statická 
funkce krovů. A to s max. možnou mírou 
zachování původních konstrukcí.

Do dvou let k referencím přibyde také gotický kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě s barokní kaplí Panny Marie Bolestné, při-
stavěnou v letech 1701–1773

Předmětem právě probíhající zakázky je celková rekonstrukce památkově chráněného krovu z období kolem roku 1539
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Jak krovy vypadaly před 
opravou…

Vlastnímu zahájení opravných prací 
na střeše předcházel, mimo vybudo-
vání zařízení staveniště a stavby lešení 
pro montážní podchycení krovu, výběr 
nové pálené krytiny (glazované bobrov-
ky jako kopie stávajících), jejichž barvy 
(zelená a různé odstíny hnědé) byly na 
základě předložených vzorků vybírány 
za účasti projektanta, zástupce objedna-
tele a památkového dohledu. Samotná 
realizace pak začala opravou krovu nad 
presbytářem, vystavěným současně 
s hlavním krovem trojlodí (polovina 16. 
století), který je nižší třípatrový (rozpon 
cca 9 m, výška 8,4 m, sklon 59°) a má 
obdobnou konstrukci jako krov nad 
trojlodím. Jeho hlavní vazby se střídají 
s podružnými v rytmu 1-3-1. Vazné trá-
my, umístěné ve všech vazbách, nesou 
dvě boční stojaté stolice a uprostřed 
rozpětí jsou vyvěšeny věšadlem. Sloup 
věšadla dosahuje až do hřebene a jsou 
do něj začepovány vzpěry a krokve. 

Věšadlo je doplněno dvěma úrovněmi 
klasových vzpěr. Zavěšení vazných trámů 
je provedeno pásky s rybinovými pláty. 
V podélném směru je věšadlo zavětro-
váno ondřejskými kříži a patními pásky 
do podélného prahu. Všechny krokve 
jsou dole podepřené svislými patními 
vzpěrkami. Sklon střechy nad římsou je 
změkčen dodatečnými krátkými námětky 
z boku krokví a celý krov je na východní 
straně ukončen polygonální valbou. Na 
severozápadní straně krovu je dochová-
no původní řešení vazeb nad římsou, kdy 
vazný trám byl uložen na dvě pozednice, 
přičemž zhlaví krokve bylo rybinovým 
plátem spojeno se zhlavím vazného trá-
mu a pokračovalo až na římsu. Při jeho 
úpravě, proběhnuvší pravděpodobně 
koncem 19. nebo počátkem 20. století, 
byla zhlaví trámů a krokví (podobně jako 
v krovu hlavním) odříznuta a krokve byly 
osedlány na zvýšenou pozednici. Vnitřní 
pozednice byla na severní a jižní straně 
uložena mimo stěnu na dřevěné konzo-
ly, uložené v kapsách obvodové stěny, 
které byly přes vložky spojené s vaznými 

trámy svorníky nebo tesařskými skoba-
mi. Mezi sedmi vazbami byly z důvodu 
kolize s klenbou vyříznuty střední části 
vazných trámů a související část podél-
ného prahu. V tomto úseku byl pak krov 
dodatečně podepřen vloženou vzpěrad-
lovou konstrukcí a sepnut fošnovými 
kleštinami. 
„Součástí této I. etapy oprav bude ještě 
spolu s krovem nad sakristií a Sladovnic-
kou kaplí i nízký pultový krov u východní 
štítové stěny, navazující na krov pres-
bytáře a zastřešující část severní boční 
lodi, která půdorysně vystupuje za štít. 
Tento krov podle projektanta pravděpo-
dobně pochází rovněž z rekonstrukce 
z počátku 20. století a souvisí se za-
zděním původního oblouku ve štítové 
stěně. Jeho krokve jsou osedlané na 
vaznici jednoduché přízední stolice 
a na pozed nici, přičemž práh přízední 
stolice je provizorně podepřen krátký-
mi průvlaky se vzpěrkami opřenými do 
zdiva štítu,“ přibližuje nám výchozí stav 
právě opravovaných částí střechy hlav-
ní stavbyvedoucí Ing. Stanislav Urban 

Největší poškození krovu nad presbytářem je patrné na po-
zednicích a koncích vazných trámů a krokví

Opravným pracím předcházelo vybudování staveniště, insta-
lace lešení a odsouhlasení typu a barev nové střešní krytiny

Částečně poškozené prvky se opravují hoblovanými smrkovými protézami s celodřevěnými zámkovými spoji
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s tím, že výše zmíněné vyřezání někte-
rých vazných trámů a vyvěšení zbylých 
prvků do nově vložených vzpěradlových 
konstrukcí mezi vazby u krovu presbytáře 
zřejmě zapříčinily dodatečně vyzděné 
vyšší klenby v presbytáři. „V každém pří-
padě jde ale o provizorní řešení, neboť 
konzoly vyřezaných vazných trámů jsou 
přitěžovány dodatečnými prvky a vnáší 
vodorovné síly do zdiva a krov je tak 
v tomto úseku deformován,“ konstatoval 
Ing. Urban v souvislosti se započatými 
pracemi nad presbytářem.

…a jakým způsobem jsou 
rekonstruovány?

V daném úseku po předchozí instalaci 
lešení, které je zčásti rámové fasádní 
a zčásti závěsné, byla před započetím 
vlastní rekonstrukce krovu (pod vaznými 
trámy nebo na nich) zhotovena pracovní 
podlaha. Slouží k ochraně klenby a výš-
kově je umístěná tak, aby umožňovala 
protézování vazných trámů a osazení po-
zednic. Poté byla střecha kvůli nutnému 
odlehčení krovu postupně zbavena kryti-
ny, a její odkryté plochy byly od hřebene 
směrem dolů zaplachtovány a u paty kro-
vu provizorně zastřešeny přístřešky. Po 
nezbytném zajištění opravovaného místa 
bylo od pozednic postupně odbouráno 
nežádoucí cihlové podezdění či obe-
zdění a následně přišly na řadu odborné 
tesařské práce. V rámci nich se postup-
ně demontují veškeré provizorní podpěry 
a prvky dodatečných oprav. Chybějící 
nebo hnilobou zcela zničené konstrukční 
prvky (např. některé vazné trámy a po-
zednice) se nahrazují novými smrkovými 
(hoblovanými) profily totožného průřezu 
s kopiemi původních tesařských spojů. 
Částečně poškozené prvky (zejména 

konce vazných trámů a krokví) se te-
sařsky opravují smrkovými protézami 
(rovněž hoblovanými) s celodřevěnými 
zámkovými spoji. Protézy tesaři zhotovu-
jí jako kopie nahrazovaných částí trámů 
s totožnými průřezy a spoji. Pro spojení 
protéz s původními prvky krovu ve směru 
šířky profilu používají šestihranné dubové 
kolíky s rozpínacími klínky – u vazných trá-
mů o průměru 26 mm a délce 280 mm, 
u krokví, hambalků a vzpěr o průměru 
20 mm a délce 200 mm. Pro jejich vzá-
jemné rozepření do délky pak dubové klí-
nové hmoždíky – u vazných trámů v profi-
lech 80(50)/45 mm, délce 30 mm a se 
zkosením 1:10. Totožné zkosení mají 
i 250 mm dlouhé hmoždíky pro rozepření 
protéz krokví, hambalků a vzpěr s profi-
lem 65(45)/40 mm. Prvky konstrukce, 
které jsou povrchově napadené (plísní či 
počínající hnilobou), ale nadále schopny 
plnit svoji funkci, doplňují dřevěnou plom-
bou nebo ošetřují petrifikačním roztokem 
na bázi kalafuny. „Zrekonstruovaná nosná 
konstrukce bude postupně opatřena no-
vými střešními latěmi (30x50 mm). V pře-
depsaných místech pak provedeme nové 
měděné oplechování a následně položí-
me nové glazované tašky,“ upřesnil při 
jedné z našich návštěv staveniště Oldřich 
Báča s tím, že tašky budou v ploše krokví 
kladeny nasucho na husté laťování, v plo-
še námětků pak na kontralatě a bednění 
opatřené střešní lepenkou z modifikova-
ného asfaltového pásu. Všechny tašky 
budou podobně jako u původní krytiny 
kotveny k latím dvojicí vrutů.
Od září by poličští tesaři podle zpracova-
ného harmonogramu prací měli v rámci 
I. etapy začít rekonstruovat také valbový 
krov střechy v mezivěží, jenž byl v minu-
losti mnohokrát opravován a kterého se 
předchozí zásahy dotkly nejvíce. A to bo-

hužel v negativním slova smyslu, jelikož 
zapříčinily vyklonění konstrukce o cca 
200 mm do interiéru a s tím sou visející 
deformaci spojů, čímž se dnes tato část 
střechy nachází v havarijním stavu a hrozí 
její zřícení. V příštím roce pak firmu čeká 
náročnější II. etapa prací spojených s re-
konstrukcí hlavního krovu nad trojlodím. 
Ten tesaři společnosti BÁČA Polička 
nově doplní lávkami se zábradlím, aby 
prostor pod ním mohl být po skončení 
oprav zpřístupněn veřejnosti, což bylo 
jednou z hlavních podmínek pro získání 
evropských prostředků na financování 
oprav.

Další obrázky z rekonstrukce krovu 
kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě 

najdete v pdf verzi tohoto článku

www.drevmag.com
v sekci REPORTÁŽE

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: BÁČA, Polička s.r.o.
Místo: Polička
Rok založení: 1997 (1989)
Počet zaměstnanců: 75
Obrat: 100 mil. Kč
Web: www.baca.cz

Polička ●

Po zrestaurování bude krovová konstrukce stejně jako před 
opravou pokryta glazovanými taškami na hustém laťování, 
kotvenými k latím dvojicí vrutů

Protézy tesaři zhotovují jako kopie nahrazovaných částí trámů 
s totožnými průřezy a spoji zhotovovanými nezřídka pomocí 
běžného ručního nářadí
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Sejde z očí, sejde z mysli

DŘEVODÍLO Rousínov bylo založeno 
v roce 1945 jako nákupní a prodejní 
družstvo rousínovských stolařů a po-
stupně se stalo jedním z nejvýznam-
nějších výrobců nábytku v tehdejším 
Československu. Po roce 1990 prošlo 
vlnou restitucí a v 90. letech se stejně 
jako řada dalších podniků vlivem kritic-
ké finanční situace dostalo do existenč-
ních problémů, které řešilo mimo jiné 
prodejem nebo pronájmem nemovitos-

tí. Z těchto důvodů ve druhé polovině 
90. let opustilo svoji hlavní provozovnu 
v Rousínově a celou výrobu, adminis-
trativu a nakonec i sídlo přesunulo do 
sice méně provozně nákladných, ale 
bohužel také méně vyhovujících pros-
tor v nedalekých Bučovicích. I když 
družstvo i nadále existovalo, vyrábělo 
a investovalo do svého rozvoje, svým 
odchodem z Rousínova u veřejnosti po-
stupně upadlo v zapomnění. Velký vliv 
na to měla i změna sortimentu a prak-
ticky nulová propagace. Družstvo, zvyklé 
z dob socialismu na sériovou výrobu dý-
hovaného sektorového nábytku střední 
kategorie a bezstarostný prodej na zák-
ladě pravidelné účasti na Jarních veletr-
zích spotřebního zboží v Brně, se kvůli 
rostoucí tuzemské konkurenci a sílícímu 

dovozu levného nábytku z Polska pře-
orientovalo na individuální zakázkovou 
výrobu atypických interiérů – a zapadlo 
tak mezi stovky dalších podobných fi-
rem. Hlavním nástrojem v konkurenčním 
boji se stala cena. Ve snaze o udržení 
konkurenceschopnosti investovali do 
nových technologií, které měly zvýšit pro-
duktivitu a snížit výrobní náklady. A když 
chyběly finance, pomohli si prodejem 
některé další nemovitosti. Tak postup-
ně „prohospodařili“ velkou část svého 
majetku. Nejdříve prodali část výrobních 
budov v rousínovském závodě. V roce 
2008 prodali i provozovnu v Bučovicích 
a přestěhovali se zpět do Rousínova 
do jedné ze zbývajících budov, kterou 
následně v roce 2010 zrekonstruovali. 
Sestupný trend se jim však odvrátit nepo-

Jako bájný Fénix…
aneb 70leté výrobní družstvo nabírá nový dech

S městem Rousínovem se v poválečné historii pojí dvě nábytkářské legendy: UP závody Rousínov 
(později Tusculum) a DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní družstvo. Společnost Tusculum, jakožto nástupce 
národního podniku UP závody Rousínov, zanikla v roce 2007 sloučením s a.s. JITONA, která o rok 
později v rousínovském závodě definitivně ukončila výrobu. DŘEVODÍLO Rousínov sice výrobu nikdy 
nepřerušilo ani nezastavilo, ale pozvolna upadalo v zapomnění, až málem dospělo k podobnému 
konci. Od bankrotu ho v roce 2014 zachránila jen včasná změna vedení. Jeho téměř 70letá tradice 
výroby nábytku tak mohla pokračovat.

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

Předseda Dřevodíla Rousínov Michal Navrátil je jedním ze tří 
členů družstva, kteří se v roce 2014 pustili do záchrany kra-
chujícího podniku

V loňském roce družstvo investovalo do nových moderních 
výrobních technologií, ...
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dařilo. Situaci družstva ovlivnila i ekono-
mická recese, která v té době negativně 
postihla většinu tuzemských nábytkářů. 
Prodejem zbývajících nemovitostí se ve-
dení družstva sice podařilo agónii o pár 
let prodloužit, avšak kvůli chybějícím fi-
nancím se postupně dostali do platební 
neschopnosti a když už bylo krůček od 
insolvence, kdy jim narostly dluhy nejen 
u dodavatelů, ale i na výplatách zaměst-
nanců, sociálním a zdravotním pojištění 
atd., přišla záchrana v podobě zásadních 
změn ve vedení a zároveň ve vlastnic-
kých poměrech družstva.

Finanční stabilizace, 
aktivní marketing a obchod

Koncem roku 2014 družstvo přebírá 
nové vedení. Jejich prvořadým úkolem 
je především finanční stabilizace druž-
stva, zastavení odlivu pracovníků a za-
jištění dostatečného množství zakázek.
„První, co muselo přijít, bylo obnovení 
finančního toku neboli cash flow. Bylo 
nutné uhradit stávající dlužné částky, 
které se pohybovaly v řádu jednotek 
milionů korun, a zároveň umožnit nákup 
materiálů, služeb a energií. Dále bylo nut-
né stabilizovat pracovní kolektiv. Nálada 
v družstvu nebyla dobrá. Zaměstnanci 
dostávali mzdu se zpožděním a firmu 
postupně opouštěli. V době našeho 
nástupu mělo družstvo asi 12 zaměst-
nanců. Tento trend jsme museli zastavit 
a otočit. Museli jsme je přesvědčit, že 
nám jde především o záchranu družstva 
a o navrácení značky DR (DŘEVODÍLO 
Rousínov) zpět mezi elitu tuzemské ná-
bytkářské výroby,“ říká současný před-
seda družstva Michal Navrátil, který před 
svým příchodem do Dřevodíla pracoval 
ve vrcholovém managementu v oblasti 
ecommerce a následně působil jako byz-

nysový konzultant zaměřený na obchod, 
marketing a projektové řízení.
Dalším krokem bylo vybudování ob-
chodního a marketingového oddělení, 
které do té doby v družstvu prakticky 
neexistovalo. „Bývalé vedení spoléhalo 
na to, že zakázky, tak jako v minulosti, 
budou přicházet samy,“ říká M. Navrátil 
a pokračuje: „Takže jsme začali dělat 
aktivní obchod. Obvolávali jsme zná-
mé i nové architekty a architektonická 
studia, kontaktovali jsme bývalé i nové 
potenciální zákazníky z řad odběratelů 
a realizačních firem, účastnili jsme se 
veřejných zakázek apod. Jezdili jsme 
i do konkurenčních firem a nabízeli jsme 
jim své kapacity. Šli jsme i do malých 
zakázek, které sice nebyly ekonomicky 
nijak zvlášť výhodné, ale pro nás měly 
cenný marketingový efekt. 
Důležitým vedlejším efektem všech 
těchto aktivit bylo to, že se mezi zákaz-

níky začala šířit informace, že Dřevodílo 
opět funguje a že dělá stále pěknou prá-
ci. Jedním z prvořadých úkolů v oblasti 
marketingu byl proto i re-design našich 
webových stránek a loga.“

Modernizace výroby 
a rozšíření pracovního 
kolektivu

Když se podařilo stabilizovat finanční 
a personální situaci, pustilo se vedení do 
nových úkolů souvisejících s moderniza-
cí výroby. Družstvo se po této stránce na-
cházelo na úrovni 90. let a tento stav bylo 
kvůli zajištění konkurenceschopnosti 
nutné změnit. „Zatímco rok 2015 byl 
rokem stabilizace a učení se dělat práci 
trochu jinak, rok 2016 byl rokem inves-
tic. Vlastně jsme s nimi začali již v před-
chozím roce, kdy jsme si pořídili jednak 
podnikový software, zahrnující jak skla- 

... které mezi sebou komunikují pomocí čárového kódu (nářezové centrum, olepovačka hran, CNC obráběcí centrum)

Kromě toho družstvo používá i dvě původní více než 12 let stará CNC obráběcí centra
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dové hospodářství, tak fakturační sys-
tém, a jednak konstrukční software pro 
navrhování nábytku. V roce 2016 jsme 
zakoupili tři nové technologie – nářezové 
centrum, olepovačku a CNC obráběcí 
centrum – které jsou síťově propojené 
s konstrukčním softwarem a vzájemně 
mezi sebou komunikují pomocí čárových 
kódů,“ seznamuje nás s dalšími organi-
začními kroky Michal Navrátil. 
Nejtěžším úkolem pro nové vedení druž-
stva ale bylo získat zpět ztracené od-
borníky. „Od počátku roku 2015 jsme 
již měli dostatečné množství zajíma-
vých zakázek, ale nebyli jsme schopni 
je realizovat, protože v dílně s více než 
4000 m2 plochy a 60 stroji pracovalo 
jen asi 10 lidí. A hlavně za těchto podmí-
nek byl provoz značně nehospodárný,“ 
pokračuje předseda družstva a dodává: 
„To byl další a zároveň nejtěžší úkol, kte-
rý jsme museli zvládnout. O zaměstnání 
v Dřevodílu totiž po dřívějších zkušenos-
tech nikdo neměl zájem a nebylo jed-
noduché někoho přesvědčit, že to se 
záchranou Dřevodíla myslíme vážně.“ 
Jedním z argumentů byl nově zavedený 
systém odměňování, založený na princi-
pu společného úkolu. Každá zakázka je 
naceněna a současně je na ni stanoven 
výrobní čas. Tyto údaje jsou uloženy do 
podnikového systému, do kterého se 
pracovníci pomocí osobních čipových 
karet přihlašují a pouze označují, na 
kterém projektu právě pracují. Od toho 
okamžiku se jim načítá čas strávený na 
dané zakázce. „Pokud zakázku vyrobí ve 
stanoveném čase, mají zajímavé prémie. 
Vše probíhá online v reálném čase, takže 
můžeme průběžně sledovat, kdo na jaké 
zakázce právě pracuje, respektive měl 
by pracovat. Splnění či nesplnění dané-

Jedním z produktů v kategorii sériové výroby je dřevěné plážové lehátko určené pro reklamní potisk

Ukázka realizace: Interiér rodinného domu v Brně (design: Studio AEIOU)

Uplatnění našli i pro staré repasované hoblice. Originální stůl s pracovní deskou 
z tvrzeného skla byl součástí expozice Dřevodíla Rousínov na letošním veletrhu 
MOBITEX v Brně
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ho úkolu má ale vliv i na prémie THP pra-
covníků. Jsou tak motivovaní k tomu, aby 
každou zakázku připravili zodpovědně,“ 
vysvětluje princip systému odměňování 
předseda.
Tým pracovníků družstva se tak postup-
ně rozrostl na současných 40, z toho 
30 ve výrobě a 10 v administrativě. To, 
s čím se vedení Dřevodíla aktuálně po-
týká, tak není nedostatek pracovníků, 
ale nedostatek prostoru. A tak nastává 
paradoxní situace, že zatímco předcho-
zí vedení rozprodávalo výrobní budovy, 
aby družstvo udrželo při životě, součas-
né vedení se snaží tyto prostory zpětně 
odkoupit, aby družstvo mohlo dál růst 
a rozšiřovat výrobu.

Epilog

To, čemu by ještě před několika lety 
jen málokdo věřil, tedy že DŘEVODÍLO 
Rousínov nabere nový dech a vrátí se 
zpět na výsluní, získává rok od roku 
stále reálnější podobu. Názorně to do-
kumentují např. hospodářské výsledky. 
Zatímco rok 2014 družstvo zakončilo 
obratem 9 mil. Kč a hlubokou ztrátou 
-2,5 mil. Kč, již v následujícím roce do-

sáhlo obratu 14 mil. Kč a zisku 0,1 mil. 
Kč. V roce 2016 dále významně rostlo, 
když vytvořilo obrat 23 mil. Kč a zisk 
1 mil. Kč. Další růst očekává i letos, 
i když kvůli omezeným prostorům ne tak 
výrazný. Předpokládaný obrat by se měl 
ustálit na cca 30 mil. Kč.

Současný výrobní program tvoří z jedné 
poloviny individuální zakázkový nábytek 
a interiéry (kanceláře, veřejné interiéry, 
rodinné domy, byty) a z druhé poloviny 
tzv. sériová výroba založená na spolu-
práci s výrobními či obchodními firmami. 
Zakázková výroba je z 50 % realizová- 

Ukázka realizace: Kanceláře v Praze-Jinonicích

Ukázka realizace: Interiér rodinného domu

Ukázka realizace: Kuchyň v rodinném domě ve Velešovicích
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na na základě spolupráce s architekty, 
z 25 % s realizačními firmami a 25 % 
tvoří přímí zákazníci. Se svými produkty 
začíná pronikat také na zahraniční trhy, 
především do Rakouska, Německa, 
zemí Beneluxu a Velké Británie.
V letošním roce se družstvo stalo členem 
Klastru českých nábytkářů a Asociace 
českých nábytkářů a podalo žádost 
o udělení značky kvality „Česká kvalita 
NÁBYTEK“ pro službu „zakázková výro-
ba nábytku“.
Letos v dubnu se opět po mnoha le-
tech prezentovalo na veletrhu nábyt-
ku MOBITEX v Brně a v září ho čeká 
účast na výstavě Decorex International 
v Londýně, což je veletrh designu se 
zaměřením především na luxusní zboží.
Co k tomu ještě dodat? Snad jen „ať 
se vám daří“.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: DŘEVODÍLO Rousínov, 
výrobní družstvo
Místo: Rousínov
Rok založení: 1945
Počet zaměstnanců: 40
Obrat: 23 mil. Kč
Web: www.drevodilo-rousinov.cz

Rousínov ●

Ukázka realizace: Kuchyň v soukromém bytě v Praze

Ukázka realizace: Masarykův onkologický ústav v Brně

Ukázka realizace: Kancelář předsedy SČMVD Praha

Ukázka realizace: Restaurace Secret of Raw
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U15193 U16002
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DŘEVOOBCHOD 

Exoticky a Extrémně matný povrch, to je nová struktura HPL Pfleiderer ve zkratce XM (Xtremme 
matt). Tuto strukturu na definovaných dekorech zakoupíte u naší společnosti od 1 kusu ve formátu 
4100x1300x0,8 mm. Strukturu XM také naleznete na našich skladových pracovních deskách. 
HPL může být dodáno i na nosiči z řady nosičů Pfleiderer. 
Velkou oblibu si našel produkt SOLIDCOLOR, HPL s probarveným jádrem ve stejném barevném 
odstínu jako vrchní dekor, jako novinku v tloušťce 0,8 mm a také ve struktuře XM. 

My a Pfleiderer 
Váš exkluzivní dodavatel 

materiálů německého výrobce

Dekory:

  více informací na 
 www.drevoobchod.cz

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

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

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


DM 7-8/201748

design

Variabilní a flexibilní 
nábytkové systémy

Říká se, že mladý Ital v létě nepracuje a v zimě odpočívá. Milánský 
salon nábytku Salone Internazionale del Mobile se koná přesně 
mezi zimou a létem, a proto zde toto rčení neplatí. Výstavní areál 
se pracujícími mladými Italy jen hemží. Pohled na tyto krásné 
muže je další přídavnou hodnotou noblesního nábytkového salonu. 
Visačka s nápisem stampa/presse (tisk) mi tento pocit nechává 
plně vychutnat. Na moje přání totiž ochotní mladíci donekonečna 
předvádějí různé nábytkové solitéry a systémy. Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Itálii můžeme považovat za kolébku de-
signu, vždyť tady vše začalo již v době 
Starého Říma. Úřednická sedátka 
sella curulis jsou ještě dnes inspirací 
pro mnohé tvůrce. Zatímco prastará 
nábytková kultura v blízkém Egyptě na 
svoji nábytkářskou tradici prakticky ne-
navázala, byla v Itálii dalším silným ob-
dobím nábytkové tvorby renesance. Pak 
o sobě Italové dali velmi hlasitě slyšet 
v šedesátých letech minulého století. 
Značku „made in Italy“ si přisvojily pro-
dukty zvučných firem (dnes jim říkáme 
designové) a plně využily potenciál no-
vého revolučního materiálu – plastu. 
Ten dal designérům do rukou úplně jiný 
nástroj: nové tvarosloví v nepřeberných 
barvách, jež tak krásně ztvárnilo nový 
fenomén doby – eufórii z kosmického 

výzkumu a přistání na měsíci. Období 
tzv. space age dodnes překvapuje revo-
lučními produkty Joe Colomba, bratrů 
Castiglioni, Vica Magistrettiho a dalších. 
Nikoho snad ani nepřekvapí, že reakce 
na toho období – postmoderna – se 
zrodila opět v Itálii.
Snad proto v Miláně nejdříve spěchám 
do sekce designového nábytku. Pod tím-
to ne zcela přesným označením (každý 
nábytek má přece nějaký design) vnímá-
me silné subjekty nábytkové produkce 
špičkového designu, převážně rodinné 
podniky. Těžko můžu jmenovat všechny, 
aniž bych na někoho nezapomněla, ale 
pro ilustraci zmíním třeba firmy Cassina, 
Kartell, Edra, Zanotta, Alias, Cappellini 
atd. Všichni zpravidla spolupracují s de-
signéry světových jmen a zaměřují se 

převážně na solitérní nábytek: křesla, 
odpočivné systémy, židle, ale i stoly, 
stolky, regály a další doplňkové prvky. 
Přes tyto exkluzívní produkty a firmy však 
nelze zapomenout, že Itálie jako jeden 
z předních evropských nábytkových 
producentů nabízí vyčerpávající a kva-
litní sortiment pro komplexní interiéro-
vé řešení na všech finančních úrovních. 
Novým fenoménem je míchání sortimen-
tu. Designu nábytku se v poslední době 
věnují i firmy, které se dosud pohybovaly 
převážně v oděvní oblasti, stále častější 
je spolupráce nábytkových firem s pro-
ducenty luxusních automobilů a výrob-
ci kuchyní zase neváhají svůj sortiment 
rozšířit o nábytek do společenské části 

Kitchen blok vhodný pro jednočlennou domácnost nebo víkendové bydlení či kancelář. Clei
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interiérů v rámci dlouhodobého trendu 
obytných kuchyní.

Variabilní a flexibilní 
nábytkové systémy

Proto existuje i další segment, ve kterém 
jsou Italové hned vedle „designového“ 
nábytku velmi silní: jsou to variabilní a fle-
xibilní systémy nejen pro děti a mladis-
tvé. Přesný důvod tohoto faktu neznám, 
možná je to síla tradice. Právě výše 
zmíněný italský designér Joe Colombo 
byl přímo virtuózem v tvorbě variabil-
ního nábytku, ať to byly jednoduché 
kontejnery z plastu, odpočivné prvky, 
nábytkové monobloky nebo celé inte-
riéry. Stačí si připomenout slavný projekt 
Viziona předvedený v Kolíně nad Rýnem 
v roce 1969. Možná je ale důvod zcela 
prozaický: vysoký počet dětí v italských 
rodinách. Každopádně množství firem 
nabízejících tento druh nábytku nelze 
ignorovat. Vzbuzují pozornost také ori-
ginálním řešením s bezbřehou fantazií. 
Za nejzajímavější považuji produkty fi-
rem Clei a Tumidei. Koncepce jejich 
produkce dokonale zapadá do aktuál-
ních megatrendů, které ovlivňují rozho-
dování každého jednotlivce o podobě 
vlastního bydlení. Aniž bychom si to 
uvědomovali, je obrovským současným 
fenoménem urbanizace. Obyvatelstvo 
se dlouhodobě přesouvá z venkova do 
měst. Můžeme to pozorovat na světo-
vé úrovni, kdy už dnes žije ve městech 
větší polovina obyvatel planety, ale 

i v naší zemi a ani Itálie není výjimkou. 
Lidé jsou k tomuto rozhodnutí motivová-
ni lepšími pracovními možnostmi a s tím 
souvisejícím životním stylem nabízejícím 
lepší vzdělání a zábavu, zajištění lékařské 
péče a dalších služeb. Venkov se vylid-
ňuje a požadavky nových příchozích 
ve městech je třeba uspokojovat perma-
nentním vytvářením obytného prostoru 
a řešením dalších souvisejících problé-
mů jako je např. doprava. 
Protože nelze bez omezení zabírat ze-
mědělskou půdu, rostou stavby do výš-
ky. Velký přiliv obyvatel generuje vysoké 
nájemné, což mnozí kompenzují sníže-
ním nároků na velikost bytu. Omezená 
bytová plocha vyžaduje nábytek menších 
rozměrů, pokud možno variabilní. Právě 
dětský pokoj se nabízí jako prostor, kde 
lze tyto myšlenky realizovat. Omezená 
plocha totiž slouží k vykonávání různých 
činností, ke kterým dospělí zpravidla 
potřebují celý byt. Protože se zpravidla 
vykonávají postupně, může daný prostor 
sloužit jako pracovna, jindy jako herna 
a posléze jako ložnice. A to je velká výzva 
pro designéry, kteří umí vyčarovat třeba 
z pracovního stolu lůžko až pro tři děti. 
Variabilní řešení se nabízí také dospělým: 
v minibytě je možné přes den pomocí 
dálkového ovládání vyzvednout dvoj-
lůžko ke stropu a získat tak prostor pro 
odpočivnou zónu, nebo vytvořit z jídel-
ního stolu či pohovky postel. Přeměna 
dvojlůžka v knihovnu není žádný problém 
stejně jako kuchyně uzavřená do skříně. 
Vlastně to konstrukčně připomíná větší 

home office, na který jsme si již před 
léty zvykli.
Firma Clei jde ale ještě o krok dál. Již 
před dvěma lety předvedla konceptu-
ální řešení posuvných modulů, z nichž 
každý obsahoval jednu funkční zónu. 
Přemísťovaly se podle momentální potře-
by stejně jako úložné bloky v archivech. 
Výsledkem byla velká úspora prostoru, 
protože se bytové komunikace omezily 
na minimum. V tu chvíli ale nebyla do-
tažena návaznost nábytkových modulů 
na stavební řešení bytu. Letos přišla 
firma Clei s modifikací tohoto produktu 
– úložný blok dětského pokoje je po-
hyblivý a prostor vzniklý jeho posunutím 
může sloužit alternativně jako jídelna. 
Předpokládám, že je to další mezistu-
peň konceptu, o kterém ještě uslyšíme.
Tato myšlenka ale zřejmě není originální. 
Stačí se podívat na ikonický italský film 
Nástrahy velkoměsta z roku 1984, ve 
kterém italský venkovan Artemio (Renato 
Pozetto) hledá se svým traktorem štěstí 
v Miláně. Film volně přístupný na you-
tube odpovídá na otázku, jak výrazně se 
změnily představy o minimálním bydlení 
za posledních 30 let.

Další variabilní a flexibilní 
nábytkové systémy najdete v pdf 

verzi tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

Minikuchyň firmy Clei v podobě monobloku se postarala o rozruch již v roce 2013. Funguje tak, že jednotlivé kuchyňské zóny 
aktivuje otočením. V duchu megatrendu new ecology využívá použitou vodu k zalévání kuchyňských bylin. Řešení je využitelné 
v rámci stále stoupajícího množství jednočlenných domácností
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Interzum 2017 v číslech

Letošní ročník zaznamenal oproti tomu 
minulému 13% nárůst počtu vystavova-
telů (2015: 1537 z 58 zemí). Výrazné 
17% zvýšení se týkalo především zahra-
niční účasti, kdy předloňský počet 1165 
zahraničních vystavovatelů vzrostl letos 
na 1364, čímž se předloňský 76% po-
díl zahraničních vystavovatelů zvedl na 
79 %. Na rozdíl od domácí stagnující 
účasti (368, předloni 372) všechny hlavní 
zahraniční země své zastoupení posíli-

ly. Nejvíce vystavovatelů zde měla Itálie 
(326, předloni 295 – nárůst o 11 %), 
dále Čína (187, předloni 116 – nárůst 
o 61 %), Turecko (135, předloni 121 – 
nárůst o 12 %), Hong Kong (74, předloni 
73), Španělsko (66, předloni 55 – nárůst 
o 20 %), Tchaj-wan (61, předloni 53 – 
nárůst o 15 %), Polsko (52, předloni 40 
– nárůst o 30 %) a USA (50, předloni 
44 – nárůst o 14 %). Českou republi-
ku zastupovalo 6 přímých vystavovatelů 
(předloni 4), Slovensko stejně jako loni 1.
O 15 % se zvýšila také výstavní plocha, 
která se z předloňských 163 000 m2 
vyšplhala na letošních 187 400 m2.
Vysoký 19% nárůst zaznamenali pořa-
datelé také na poli návštěvnosti (2015: 
58 023 návštěvníků ze 143 zemí) při-
čemž ze zahraničí jich přijelo více než 

51 000. To je 74% podíl na celkové 
návštěvnosti (předloni 71 %). Vzrostl 
zejména počet evropských návštěvníků. 
Největší nárůst byl zaznamenán z Nizo-
zemska (+26 %), Španělska (+25 %), 
Itálie (+20 %) a východní Evropy 
(+46 %). Vzrostl také počet návštěvní-
ků z Polska a z Velké Británie. Výrazné 
nárůsty byly znamenány také u návštěv-
níků z Asie (+53 %), Středního výcho-
du (+25 %), Afriky (+17 %), Austrálie/
Oceánie (+31 %), Severní Ameriky 
(+26 %) a Indie (+41 %).

Trendy pro obytné prostory 
zítřka 

Již delší dobu potvrzeným „mega“ tren-
dem na evropském trhu je zmenšování  

Interzum 2017 
ve vysokém lesku a hlubokém matu

Jak jsme vás již předběžně informovali v naší „rychlé reportáži“ v DM 6/2017, 
letošní veletrh Interzum, který se uskutečnil v Kolíně nad Rýnem od 16. do 
19. 5. 2017, skončil s velmi dobrými výsledky a v mnoha ohledech překonal 
minulý ročník, konaný před dvěma lety: 1732 vystavovatelů ze 60 zemí předsta-
vilo své novinky a inovace 69 000 návštěvníkům ze 152 zemí. Interzum 2017 
zároveň naznačil aktuální trendy, které budou v Evropě po dobu příštích dvou let 
více či méně ovlivňovat vzhled a funkčnost nábytku a interiérového vybavení.

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

Dívčí studentský mikro apartmán na koleji o půdorysné ploše 18 m2 obývaný jednou osobou několik měsíců v roce (Häfele)
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obytné plochy městských bytů, což se 
mj. projevilo i v expozicích vystavovatelů 
lednového nábytkářského veletrhu imm 
cologne v Kolíně nad Rýnem. Náklady 
na bydlení ve městech rostou a prostor 
je čím dál vzácnější. Vývoj nábytku pro 
tyto účely se v současné době zdá být 
pro mnohé designéry zajímavější, než 
navrhování luxusních interiérů. A doda-
vatelé materiálů a komponentů jim v tom 
vychází vstříc. Např. společnost Häfele 
vyčlenila část své rozsáhlé expozice pre-
zentaci dvou konceptů malých obytných 
prostorů, pro jejichž zařízení použila prů-
myslově vyráběný nábytek modulárních 
rozměrů ve spojení se standardním sorti-
mentem kování a komponentů ze svého 
portfolia. Koncepty tvořila pro konkrétní 
„virtuální“ zákazníky s různými požadavky 
na bydlení – jeden jako byt na student-
ské koleji, druhý jako služební byt IT 
specialisty. Cílem firmy bylo ukázat, jak 
lze racionálně vyrábět nábytek dle indivi-
duálních požadavků zákazníka v průmys-
lovém kontextu. Mimochodem právě toto 
je i základní myšlenka „Průmyslu 4.0“.
Kvůli maximálnímu využití omezeného 
prostoru v malometrážních bytech jsou 
architekti často nuceni využívat prostor 
ve vertikálním směru, tzn. navrhovat 
úložné prostory i ve vyšších polohách. 
Bezpečný přístup k těmto prostorům 
lze řešit různými způsoby. Jeden z nich 
nabídla např. společnost Blum v podobě 
výsuvného schůdku, který současně 
slouží jako zásuvka. Přesněji řečeno, 
jde o dva samostatné výsuvné prvky – 
schůdek a zásuvku, které jsou vzájemně 
spojené, takže se vysouvají současně. 
Po rozpojení lze schůdek zasunout, čímž 
se otevře úložný prostor zásuvky.
Celou řadu zajímavých řešení s důrazem 
na maximální využití prostoru představila 

také společnost Hettich. Prezentaci po-
jala jako využití standardního sortimen-
tu v poněkud netypických aplikacích. 
Např. výsuvný „čisticí“ box na obuv 
(s úložným prostorem pro čisticí pros-
tředky), umístěný v předsíňové lavici, 
nebo předsíňová stěna s věšákem a zr-
cadlem, integrovanou policovou skříň-
kou a výsuvným botníkem. Prostorově 
úsporné řešení v dětském pokoji nabí-
zela skříň s posuvnými dvoukřídlovými 
dveřmi. Její pravá polovina byla řešena 
jako přebalovací pult – po vysunutí spod-
ního kontejneru a překlopení dvojdílné 
složené „matrace“. Úložný prostor kon-
tejneru měl z ergonomických důvodů 
(přístup k pultu z přední strany) podobu 
dvou stranově výsuvných zásuvek. Horní 
část levé poloviny byla řešena jako šatník 
a ve spodní části byla umístěna dvojdílná 

zásuvka na ukládání hraček. Horní box 
zásuvky byl vyjímatelný a umožňoval pře-
nesení kamkoli v rámci dětského pokoje 
či bytu – samozřejmě i s jeho obsahem. 

Jednopokojový služební byt o půdorysné ploše 25–28 m2 pro IT specialistu, obývaný 
v pracovní dny několik týdnů až měsíců v roce (Häfele)

Předsíňová stěna s věšákem a zrcadlem, integrovanou policovou skříňkou a výsuv-
ným botníkem (Hettich)
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Zajímavé bylo také využití vertikálních 
elektricky ovládaných výsuvných me-
chanismů prezentovaných na několika 
příkladech vertikálně výsuvných skříněk 
v kuchyni či v prádelně.

Pro chytré domácnosti

Chytrá neboli inteligentní domácnost 
se ve vyšších kategoriích bydlení stává 
již standardem: Zasíťovaný byt či dům 
s propojenými spotřebiči a bezpečnost-
ními prvky, s automatickým řízením to-
pení, větrání, klimatizace, osvětlení atd., 
s online kontrolou a ovládáním pomocí 
tabletu nebo mobilu. Na tento novodobý 
fenomén reagovali i někteří vystavova-
telé na letošním Interzum. Konkrétním 
příkladem byl třeba nový systém Häfele 
Connect pro inteligentní a bezdrátové 
ovládání osvětlení, zvuku a elektrických 
pohybových mechanismů v nábytku. 

Základem systému je ovladač světelného 
systému Loox LED pro osvětlení a zvuk 
v nábytku a nový BLE box (Bluetooth 
Low Energy), který díky svému systému 
Plug & Play a univerzální konektivitě pro 
nábytek všeho druhu vytváří předpoklad 
pro snadné připojení i budoucích aplika-
cí. Dalším logickým krokem je připojení 
chytrého nábytku a chytré domácnos-
ti. BLE box je připojen k ovladači Loox 
a prostřednictvím technologie Bluetooth 
Low Energy je bezdrátově připojen 
k smartphonu. Tímto způsobem lze 
ovládat všechny elektronické součásti 
nábytku včetně elektrických pohonů: 
zapnutí a vypnutí světel, jejich stmívání, 
změny světla v bílé škále nebo RGB, na-
stavení teploty barev aj. Navíc mohou být 
přednastaveny různé scény pro různé 
příležitosti a aktivovány jediným dotykem 
prstu. Součástí systému je také ovládání 
zvukových zařízení v místnosti. U nábytku 

Využití horního prostoru nad kuchyňským ostrůvkem pro umístění vertikálně výsuvných skříněk s oboustranně přístupným 
úložným prostorem (Hettich)

Přístup do úložného prostoru zvýšených 
horních skříněk usnadňuje výsuvný 
schůdek (Blum)

„Chytrý“ nábytek pro „chytrou“ domácnost. Společnost Häfele představila systém Häfele Connect pro inteligentní a bezdrátové 
ovládání osvětlení, zvuku a elektrických pohybových mechanismů v nábytku
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lze ovládat např. televizní zdviže, elektric-
ké posuvné dveře nebo jiné elektrické 
pohony. Boxy BLE lze vzájemně propo-
jovat do sítě.
Aplikace Häfele Connect funguje na zaří-
zeních se systémem iOS nebo Android.
K vidění ale byla i řešení, která sice byla 
„méně inteligentní“, avšak z hlediska uži-
vatelského komfortu neméně zajímavá. 
Např. koncept uzavírání prostorů (např. 
šatny, pracovny, kuchyňky apod.) sklá-
dacími dveřmi, který za velkého zájmu 
návštěvníků prezentovala na svém stán-
ku společnost Blum. Ačkoli se jednalo 
o plně mechanický systém založený na 
principu pružin a tlumičů, tedy zcela bez 
elektrických pohybových komponentů, 
byla jeho kinetika částečně automatizo-
vaná. Otevírání bylo plně mechanické: 
Po zatlačení na plochu v oblasti středo-
vého zlomu se křídlo s podporou funkce 
tip-on pootevřelo. Ručním pohybem se 
otevřelo a ve složeném stavu zasunulo 
do bočního prostoru. Při posledních asi 
5 cm pohybu se aktivoval dovírací me-
chanismus s tlumením, který křídlo ply-
nule dotáhl do koncové pozice. Zavření 

dveří ale probíhalo zcela automaticky. 
Stačilo jen zlehka zatlačit na zasunuté 

křídlo, to se samo vysunulo a plynule 
uzavřelo prostor.

Základem systému Häfele Connect je nový BLE box, který prostřednictvím tech-
nologie Bluetooth Low Energy propojuje jednotlivé elektronické součásti nábytku 
s tabletem nebo mobilním telefonem

Koncept uzavírání prostorů skládacími dveřmi společnosti Blum funguje čistě na mechanickém principu. Otevírá se sice ručně, 
avšak uzavírání probíhá zcela automaticky
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Povrchy

Povrchy plošných materiálů pro výro-
bu nábytku do značné míry kopírovaly 
trendy prezentované na Interzum 2015: 
Přirozenost společně se vzhledem sku-
tečných dřevin nebo masivního dřeva 
(včetně věrné 3D textury díky synchro-
nizaci prolisů s tiskem kresby dřeva), 
osobitost a autenticita, stejně jako trend 
směrem k extrémně vysoce lesklým 
nebo naopak ultra matným povrchům. 
U barev vedou hlavně „obyčejné“ barvy, 
především různé odstíny šedi, a zemité 
tóny. Tuto stručnou obecnou charak-
teristiku bychom doplnili několika kon-
krétními postřehy z letošního ročníku.

 V oblasti „umělých“ povrchů s imitací 
dřeva se ve větší míře objevily struk-
tury příčného řezu

 Škálu barevných povrchů a imitací dře-

va či kamene dodavatelé dekoračních 
folií a papírů rozšiřují stále více i o dal-
ší alternativní materiály, jako jsou kovy 
(zejména ocel) a patchwork (oblíbený 
hlavně v oblasti potahových textilií)

 Ultra matné povrchy byly k vidění ne-
jen na barevných plochách, ale také 
na imitacích dřevin, kde ještě podtr-
hovaly již tak naprosto věrné napodo-
bení dřeva. Vizuální i hmatový vjem je 
dokonalý

 Kategorii tzv. rustikálních povrchů 
s hlubokou strukturou letos rozšířil 
nový povrch – imitace spáleného dřeva

Velký potenciál v nábytkářské tvorbě 
nabízí i další alternativní materiály, jako 
např. polymerové zrcadlo „RAUVISIO 
crystal mirror“ od firmy Rehau. Funguje 
jako klasické skleněné zrcadlo, avšak 
kompenzuje jeho hlavní nevýhody: je 

o 50 % lehčí a desetkrát odolnější vůči 
rozbití než sklo a stejně jako všechny vý-
robky RAUVISIO může být opracováno 
běžnými nástroji pro zpracování dřeva. 
Neklade takřka žádné meze kreativitě. Je 
ohebné a umožňuje tak vytváření zrcad-
lových ploch různých tvarů. Umožňuje 
frézováním do plochy vytvářet nejrůznější 
obrazce či dekorační motivy, které mo-
hou navíc být prosvíceny zadním LED 
osvětlením.

Nové rustikální dřevěné dekory s texturou příčného řezu na 
foliích s 3D synchronní ražbou (Renolit)

Povrchové materiály imitující kovové plochy z nové kolekce 
Egger

Dekorační folie s texturou dřeva a ultra matným povrchem 
je po vizuální i hmatové stránce k nerozeznání od přírodního 
„nelakovaného“ dřeva (Egger)

Novinkou letošního Interzum v oblasti plošných materiálů bylo 
např. „spálené“ dřevo. Šlo o multiplex s černou povrchovou 
alpi dýhou tl. 2–3 mm, do níž byla za vysokého tlaku a teploty 
prolisována hluboká struktura imitující povrch ohořelého dře-
va a následně byla dokončena černým pigmentovým lakem 
s efektem „antik“ (VD Werkstätten)

Další zajímavé obrazové postřehy 
z veletrhu Interzum 2017 můžete 
najít v pdf verzi tohoto článku na 

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY
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Dalším příjemným zjevením byla v hale 
4.2 židle Beleaf MgA. Šimona Kerna, se 
kterou se již čtenáři DM 6/2017 mohli 
seznámit na str. 9. Ne tak s jejím vzni-
kem a s autorem. MgA. Šimon Kern nej-
prve v letech 2009–2013 úspěšně vy-
studoval Interiérový design na Dřevařské 
fakultě Technické univerzity ve Zvolenu 
a získal titul Bc. a následně pokračoval 
magisterským studiem na Fakultě umění 
a designu, Katedře designu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem u prof. ak. arch. Jana Fišera, 
vedoucího Katedry designu/vedoucího 
ateliéru Design nábytku. A židle Beleaf je 
diplomní prací vedenou prof. Fišerem, 
kterou autor v roce 2015 absolvoval. 
Jak výlisek z listí vznikal lze shlédnout 
na webu https://www.behance.net/
gallery/49463699/Beleaf.
Zajímalo nás, jak se studentská práce 

dostane na významný světový veletrh. 
Proto jsme oslovili autora (v současné 
době v Indii) a prostřednictvím e-mailu 
jsme mu položili několik otázek, které 
ochotně zodpověděl.

DM: Jak vás téma židle z listí na-
padlo? Nebo to byl nápad někoho 
jiného?
Š. K.: Hľadal som materiál, ktorého je 
veľa, je zadarmo a ľudia si ho nevážia 
a vyhadzujú na skládku – ideálne bio 
materiál. Zadanie diplomových prác 
býva na jeseň. Pri prechádzke po uli-
ci plnej napadaného lístia som zrazu 
dostal nápad. Tak som sa pustil do vý-
skumu. Našiel som len jednu podobnú 
prácu v zahraničí, ktorá sa však zame-
rala viacej na estetickú hodnotu stolič-
ky ako technologické riešenie. Spravil 
som prvé experimenty s lístím, ktorých 
výsledky boli nad očakávanie. Celkovo 
si to vyžiadalo 8 mesiacov vývoja, kým 
som sa dopracoval k stoličke Beleaf.

DM: Listí z jakého stromu jste použi-
li, aby bylo dostatečně savé?
Š. K.: Vôkol nás rastú najmä javory. 
Skúsil som teda ich lístie a to aj z dô-
vodu, že sa pri starnutí nerozpadá tak, 
ako listy z iných stromov. Pokusy boli 
úspešné. 

DM: Jak jste získal informaci o mož-
nosti účasti na Interzumu 2017? Jak 
jste se k účasti na Interzumu přihla-
šoval? Bylo nějaké výběrové řízení 
na vystavené exponáty?
Š. K.: Bol som oslovený, dokonca via-
cerými vystavovateľmi. Stolička Beleaf 
bola práve na Zlin Design Weeku (21. 
– 28. 4. 2017) a zmanažovať účasť na 

Interzume 2017 z Indie bolo dosť ná-
ročné. Ale vyšlo to. Pomáhala mi naj-
mä Kateřina Nováková z ČVUT, s ktorou 
som tento rok spolupracoval na tvorbe 
štyri metre vysokej svietiacej sochy 
PETOTEM pre festival Svetla Blik Blik 
v Plzni (17. – 18. 3. 2017). Socha je 
zhotovená z niekoľko tisíc plastových 
fliaš a z PET tehál, ktoré si Kateřina dala 
patentovať. Okrem toho mi otec, ktorý 
je dizajnér, veľmi pomohol radami a po-
skytnutím dielne.

Redakce DM děkuje za „dálkový vý-
slech“ a přeje MgA. Šimonu Kernovi 
mnoho dobrých nápadů a zajímavých 
realizací.

České a slovenské stopy 
na Interzumu 2017

Našince vždy potěší, když na zahraničních výstavách, pro nás 
v předlistopadovém období v tak daleké cizině, natrefí na vystavu-
jícího našince – Čecha či Slováka. Letos na Interzumu v Kolíně nad 
Rýnem mě potěšila v pavilonu 8.1 expozice ČERNÝ COMPONENTS, 
s.r.o., Uničov líbeznými precizně zhotovenými dřevěnými nábyt-
kářskými polotovary – šuplíkovými (příborovými) vložkami.

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

Foto: archiv autorky

MgA. Šimon Kern Židle Beleaf na Interzumu 2017
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Technológie pohybu – 4 pre všetko – 
týmto sloganom sa firma predstavila na 
medzinárodnej výstave Interzum 2017 
v Kolíne nad Rýnom. Nielen osvedče-
nými štyrmi technológiami pohybu, ale 
aj ďalšími novými výrobkami a koncep-
tami zaujala expozícia širokú verejnosť. 
Praktickou ukážkou bola minimalistická 
kuchyňa bez úchytiek, kde si návštevníci 

mohli vyskúšať všetky možnosti otvára-
nia a zatvárania. K štandardným výrob-
kom radu AVENTOS bol ukázaný nový 
AVENTOS HK top. 
V korpusových lištách LEGRABOX 
a MOVENTO nastanú v budúcnosti 
zmeny – združia sa technológie pohybu 
BLUMOTION a TIP-ON BLUMOTION 
do jednej s názvom BLUMOTION S. 
Aj v závesoch pribudnú zmeny: CLIP 
top BLUMOTION 155°, CRISTALLO, 
či závesy na tenké dvere – všetky s in-
tegrovaným tlmením. Záujem bol hlav-
ne o záves na tenké dvere od hrúbky 
8 mm a spolu s ním aj ďalšie riešenia 
pre tenké dvere – upevnenia čela pre 
LEGRABOX a AVENTOS. V súčasnosti 
sú čoraz viac žiadané tenké dvere na 
kuchynské dvierka z rôznych typov ten-
kých materiálov.
Najväčšiu pozornosť upútali koncepty. 
Tieto výrobky boli prototypmi, ktoré mali 
ukázať zákazníkom využitie technoló-
gií pohybu v širšom spektre použitia. 

Či už ide o zmenšovanie kuchynských 
liniek v mestách ale zároveň maximálne 
využitie všetkých úložných priestorov, 
alebo ako efektne, prakticky a dizajnovo 
schovať kuchyňu, šatník či pracovňu za 
skladacie dvere. Tieto a ďalšie postrehy 
z Interzumu 2017si môžete pozrieť na 
https://youtu.be/U5mZ-o1fKC0.

Výroba kovania od roku 1952, viac ako 7 000 zamestnancov vo 
svete, export do viac ako 120 krajín sveta, 7 výrobných závodov 
v západorakúskom Vorarlbergu, 28 dcérskych pobočiek vo svete, 
3 strategické výrobné oblasti: výklopy, závesy, zásuvky. Nielen tieto 
čísla hovoria o napredovaní firmy Julius Blum GmbH.

Blum na výstave Interzum 
splnil očakávania

Autor: Mgr. Blanka Benková
zástupca firmy Julius Blum GmbH.

Kontakt: Blanka.Benkova@blum.com
Foto: archív autorky

Výklop AVENTOS HK top
CLIP top BLUMOTION: CRISTALLO a zá-
ves pre tenké dvere
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LIGNA v číslech

Po stránce ostatních statistických údajů 
byla letošní LIGNA zhruba srovnatelná 
s tou předloňskou, kdy se zde prezen-
tovalo 1567 vystavovatelů. Letos organi-
zátoři uvádí bez bližšího upřesnění více 
než 1500 vystavovatelů. Pro srovnání: 
v roce 2013 se v Hannoveru představilo 
1637 vystavovatelů ze 46 zemí na ploše 
124 000 m2.
Trvale ubývá zejména domácích vysta-

vovatelů. Podle oficiálních seznamů se 
v roce 2013 Ligny zúčastnilo 720, před-
loni 658 a letos 618 německých firem. 
Druhé místo si drží Itálie s 276 vystavo-
vateli (předloni 280 a v roce 2013 265). 
Na třetí pozici se 63 firmami se umístilo 
Rakousko (předloni 70). Dále (s poč-
tem vyšším než 30) následovaly: Čína 
55 (54), Tchaj-wan 40 (34), USA 39 
(35), Švédsko 37 (38),Turecko 36 (31) 
a Španělsko 34 (27). Naopak Švýcarsko 
se z předloňských 35 vystavovatelů pro-
padlo na letošních 25 a dostalo se tak 
až pod Českou republiku, kterou letos 
na Ligně reprezentovalo rekordních 27 
přímých vystavovatelů (předloni 25). 
Slovensko reprezentovali 3 vystavova-
telé (předloni 2).

Poněkud slabší byla oproti očekávání 
celková návštěvnost. Ačkoliv po prvních 
dvou dnech se zdálo, že tomu bude spí-
še naopak, nakonec se celkový počet 
příchozích odborníků zastavil na 93 000, 
z toho 42 000 zahraničních ze 100 růz-
ných zemí. V roce 2015 na Lignu zavítalo 
96 000 odborníků, přičemž asi 40 000 
jich přijelo ze zahraničí. A právě množství 
zahraničních návštěvníků a zastoupe-
ných zemí bylo to, co vystavovatelé ve 
svém hodnocení Ligny 2017 vyzdvihovali 
nejvíce. „Byli jsme ohromeni mezinárodní 
účastí letošní Ligny. Na náš stánek přišli zá-
kazníci z více než 60 zemí. To nám vytvořilo 
významné příležitosti na nových i stávají-
cích trzích,“ řekl Luigi De Vito, ředitel Divize 
dřevozpracujících strojů SCM Group.

LIGNA 2017 
přinesla velké množství inovací

Letošní veletrh pro dřevoobráběcí a dřevozpracující zařízení, stroje a nástroje 
LIGNA, který se uskutečnil od 22. do 26. května v Hannoveru, byl podle 
oficiálního vyjádření organizátorů úspěšný. Na straně vystavovatelů vzrostl 
zejména počet zúčastněných zemí (z předloňských 46 zemí na letošních 50) 
a z hlediska návštěvnosti vzrostla zahraniční účast (na 42 000 z předloňských 
40 000). Zvýšila se ale také celková čistá výstavní plocha (129 000 m2 

z předloňských 120 000 m2). Po technické stránce jsme na veletrhu sice 
nezaznamenali žádné „převratné“ novinky, zato jsme měli možnost shlédnout 
obrovské množství více či méně zajímavých inovací. Ty nejdůležitější se týkaly 
automatizované digitální výroby označované obecně jako Průmysl 4.0.

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

Návštěvnost letošního veletrhu LIGNA dosáhla počtu 93 000 osob, přičemž téměř polovina jich přijela ze zahraničí, a to ze 
zhruba 100 zemí
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Nepřehlédnutelnou inovací letošní 
Ligny, kterou organizátoři avizovali hned 
po skončení té předloňské, bylo nové 
uspořádání výstavních hal podle průmys-
lového zaměření. Z dřívějšího členění, 
na které byli pravidelní návštěvníci ve-
letrhu po léta zvyklí, zůstaly zachovány 
kategorie:

 Lesnické technologie
 Energie ze dřeva
 Pilařské technologie
 Výroba velkoplošných materiálů na 
bázi dřeva

 Technologie pro povrchovou úpravu
Zřízeny byly dvě nové kategorie:

 Strojní komponenty a automatizační 
technologie

 Nástroje a stroje pro zakázkovou 
a průmyslovou výrobu

A právě poslední ze jmenovaných 
kategorií zamíchala letošním uspořá-
dáním nejvíce. Zahrnovala v sobě totiž 
všechny vystavovatele, kteří byli dříve 
podle zaměření svých technologií čle-
něni do 3 kategorií: „Opracování ma-
sivního dřeva“, „Nábytkářský průmysl“ 
a „Řemeslná výroba, příslušenství, ser-
vis“. Reorganizace těchto oborových 
skupin a jejich sloučení do jedné přine-
slo kompletní přemístění vystavovatelů 
na nové pozice v rámci 6 výstavních hal, 
přičemž každého z hlavních vystavova-
telů umístili do jedné haly, aby se náv-
štěvnost co nejrovnoměrněji rozložila 
(BIESSE 11, IMA 12, SCM 13, HOMAG 
14, WEINIG 27).
Přestože některým pravidelným návštěv-
níkům, ale i menším vystavovatelům, při-
padalo nové členění oproti původnímu 
poněkud chaotické (a někteří vystavo-
vatelé nebyli se svým novým umístěním 
spokojeni), podle organizátorů více než 
80 % všech účastníků hodnotilo nové 
tematické uspořádání jako „dobré“ nebo 
„velmi dobré“. Pochvalovali si ho hlavně 
velcí vystavovatelé s širokým portfoliem 
strojů a technologií, kteří se nezaměřu-
jí striktně jen na zpracování masivního 
dřeva nebo plošných materiálů a kvůli 
kterým se celá změna hlavně dělala. 
„Nové uspořádání se ukázalo být vel-
kým úspěchem. Pro naše zákazníky bylo 
velmi snadné se orientovat,“ pozname-
nal Wolfgang Pöschl, předseda divize 
Dřevozpracující stroje při Německé 
asociaci strojního průmyslu (VDMA) 
a předseda představenstva společnosti 
Michael Weinig AG. Spokojeni s novým 
uspořádáním ale byli i vystavovatelé z ji-
ných kategorií, např. ručního elektric-
kého nářadí. „Mix velkých technologií  

Hlavním tahákem letošního veletrhu byla automatizovaná digitální výroba zakázko-
vého typu se zapojením robotů

Svoji připravenost na 4. průmyslovou revoluci deklarovali i výrobci dřevoobráběcích 
nástrojů
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a malých strojů přivedl na náš stánek 
některé nové kategorie návštěvníků,“ 
uvedl kupříkladu Marcel Pfos ze spo-
lečnosti Festool.
Pro některé zejména menší firmy to však 
byl důvod (anebo záminka) k tomu, aby 
svoji účast na letošní Ligně vynechaly.
S velmi nadšenou reakcí se podle or-
ganizátory provedeného průzkumu set-
kalo také zvláštní upozornění na povr-
chové technologie, přičemž každý třetí 
návštěvník projevil zájem o toto téma.

Digitální výroba

Nosným tématem letošní Ligny byla 
automatizovaná digitální výroba zná-
má pod označením Průmysl 4.0, a to 
v mnoha různých podobách. Hlavní směr 
v této oblasti určují především největší 
lídři v oboru, jako je HOMAG, WEINIG, 
SCM nebo BIESSE. Každý přitom nabí-
zí vlastní řešení založené na společném 
základu – sběru a vyhodnocování dat 
z jednotlivých strojů a jejich využití ke 

komunikaci mezi technologiemi a počí-
tačovým řízením výroby. (Více na toto 
téma v samostatném článku v rubrice 
Technologie.)

Méně technických novinek

S aktuálním tématem automatizace a ro-
botizace výroby zřejmě souvisí i skuteč-
nost, že ostatní vystavovatelé na letošní 
Ligně nepřekvapili žádnou „převratnou“ 
technickou novinkou. Většinou se jed-
nalo o inovace již dříve prezentovaných 
řešení. Zdálo se, jako by výrobci vy-
čkávali, jak se bude dál vyvíjet Průmysl 
4.0, resp. do jaké míry se skutečně do-
tkne jejich zákazníků, aby se mohli ve 
svém dalším vývoji zaměřit tím správným 
směrem. Avšak velká část z nich v duchu 
hesla „štěstí přeje připraveným“ dekla-
rovala alespoň svoji připravenost na tzv. 
4. průmyslovou revoluci heslem „Ready 
for Industry 4.0“.
Pokud se na veletrhu nějaké novinky 
objevily, byly soustředěny hlavně v ob-

lastech, kde se zásah robotizace a au-
tomatizace nepředpokládá, tedy v ruční 
a řemeslné výrobě.

Dřevařský summit

S velkým zájmem se i letos setkal 
Dřevařský summit, určený především 
publiku z oblasti prvotního zpracování 
dřeva, který tvořil významnou součást 
doprovodného programu veletrhu. 
Patnáct delegací ze 13 zemí (včetně 
Kanady, Kolumbie, Čile, Bulharska 
a Rumunska) využilo příležitosti pro 
dialog s odborníky z oboru. Pod hes-
lem „Přístup ke zdrojům a technologiím“ 
účastníci summitu diskutovali o nejno-
vějších trendech a vývoji v kategoriích 
„Lesnictví a dřevozpracující průmysl 
4.0“, „Cesty zdrojů“, „Kontrola lesních 
požárů“ a „Řízení vozové flotily“.

Příští LIGNA se uskuteční opět za dva 
roky v termínu od 27. do 31. května 
2019.

Příjemným zpestřením technologického veletrhu byla designová výstava a spolková soutěž „Die Gute Form“, jejíž součástí byla 
také speciální prezentace truhlářského řemesla „Živá dílna“, vybavená zařízením od některých vystavovatelů

Velkým lákadlem pro návštěvníky byla možnost vyhrát zajímavou a hodnotnou cenu ve slosovací soutěži u některých vystavo-
vatelů. V případě čtyřstranky Weinig ale byla šance 2500:1. Získala ji společnost Thomaseth Treppenbau z Jižního Tyrolska
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Rady a triky jak úspěšně zvládnout 
nábytkářské veletrhy

Kdysi dávno se jezdívalo do světa na “vandr”, neboli na zkušenou. 
Z Moravy se jezdili tovaryši vyučit hlavně do Vídně. Právě vídeňské 
veletrhy Wohnen & Interieur byly v prvních letech po revoluci pro 
mne a mou maminku Zdeňku Maňákovou dostupným a přitom velmi 
cenným kontaktem se zahraničním světem nábytku. Postupně jsem 
pak během let navštívil další veletrhy nábytku: Salon du Meuble 
v Paříži, imm cologne v Kolíně nad Rýnem, iSaloni v Miláně, Interieur 
v Kortrijku, Orgatec v Kolíně nad Rýnem, ale i Nábytok a bývanie 
v Nitře. Shlédl jsem veletrh židlí International chair exhibiton v Udine, 
veletrhy obkladů a dlažeb Cersae v Bologni, veletrhy koupelen a vy-
tápění ISH ve Frankfurtu a IFH v Norimbergu, veletrhy nábytkových 
komponentů Interzum v Kolíně nad Rýnem.

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

Foto: autor

Na tyto veletrhy jsem jezdil nejdříve jako 
profesní návštěvník především za inspi-
rací, zažil jsem ale i veletržní premiéru 
námi navrženého koupelnového nábytku 
na německém trhu. Postupně jsem začal 
využívat návštěvy veletrhů také jako zdro-
je aktuálních informací pro svou publi-
kační a pedagogickou činnost.
V posledních letech se snažím pravi-
delně navštěvovat nábytkářské veletrhy 
iSaloni v Miláně, imm cologne v Kolíně 
nad Rýnem a Nábytok a bývanie v Nitře. 
Ne každý rok se mi ovšem podaří vidět 
všechny tři.

Krize nábytkářského průmyslu

Hospodářská krize v letech 2008–2010 
postihla zásadně i nábytkářský průmysl 
a ovlivnila způsob prezentací firem na 
veletrzích. Začalo se prostě šetřit: expo-
zice nebyly tak honosné, ubylo prospek-
tů, drobných dárkových předmětů, ale 
i volného občerstvení. Některé ročníky 
byly poznamenány dokonce prázdnými 
kójemi chybějících vystavovatelů, které 
se postupně organizátoři naučily využí-
vat jako společné relaxační prostory. 
Krize byla poznat například i na záchod-

cích, kde chyběly reklamy na pevných 
cedulkách.

Po vlastní ose 
nebo se zájezdem?

Na veletrhy jsem jezdil jak vlastním au-
tem, autobusem s profesním zájezdem, 
párkrát letecky. Každý způsob dopravy 
má své výhody i nevýhody. Autobus pro-
fesního zájezdu vás dopraví bez starostí 
až na výstaviště, ubytování je zařízeno 
v rámci zájezdu. Zájezdu se účastní kole-
gové z branže (návrháři, prodejci, výrob-

Naprosté odhalení konstrukčního řešení kuchyňského nábytku firmy Dada na veletrhu EuroCucina 2010
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ci, lidé z oblasti navrhování interiéru, i ti, 
kteří se o nábytek zajímají jako koníček), 
takže se můžete seznámit s novými lidmi 
a ledacos nového se dozvědět. Musíte 
však respektovat organizační, přede-
vším časové pokyny pro celou skupinu. 
Cesta vlastním autem může být pohodl-
nější, jste vlastním pánem a není tudíž 
zatížena ztrátovými časy. Může být zdro-
jem dalšího cestovatelského poznání při 
cestě. Jeden čas jsme bydleli v soukromí 
v centru Milána a zajímavou zkušeností 
bylo například pochopit parkovací systém 
velkoměsta již tehdy přeplněného auty, 
včetně noční očisty ulic probíhající 2x týd-
ně. Cestování letadlem může být velmi 
pohodlné, rychlost letadla je poněkud vy-
koupena čekacími časy na letišti. Pokud 
sebou z veletrhu povezete větší množ-
ství prospektů, může být omezující váha 
vašeho příručního zavazadla. Výbuch 
islandské sopky v roce 2010 zcela na-
rušil leteckou dopravu v Evropě a nemile 
zkomplikoval přílet i návrat velkému počtu 
návštěvníků milánského veletrhu.

Strategie postupu

Osobně patřím k těm, pro něž je náv-
štěva veletrhu výzvou pro shlédnutí vel-
kého rozsahu i rozmanitosti nábytku. 
Projít pouze prestižní haly a vynechat ty 
okrajové vás může připravit o zajímavé 
informace i celkový přehled. Na některé 
pavilony se tedy koncentruji se snahou 
projít důsledně téměř vše, jiné pavilony 
procházím rychlým tempem a pozasta-
vím se až v místě, kde mě něco zaujme. 
Pokud je na veletrhu téma, které mě vel-
mi zajímá, případně chci o něm napsat 
článek, volím tyto haly hned první den, 
abych následující den mohl případně do-
hledat potřebná místa nebo zajímavosti. 
Pokud jdete sám, můžete si volně volit 
své tempo, směr prohlídky nebo chvíli 
odpočinku. Chůze ve skupince umož-
ňuje společný průběžný komentář, ale 
dle mých zkušeností zpomaluje rychlost 
prohlídky veletrhu.

Pohodlné boty

Dříve se chodilo mimo expozice po beto-
nu, dnes jsou i tyto komunikace v halách 
pokryty kobercem. Páteřní komunikace 
mezi halami jsou navíc vybaveny pohybli-
vými pásy. Přesto v rámci návštěvy veletr-
hu absolvujete slušnou tůru. Kilometry 
nachozené v rámci veletrhu jsou na-
máhavější než ty v přírodě. Občas se 
šouráte v tlačenici, jindy zase spěcháte 
přes celý areál na domluvenou schůzku. 
Volba obuvi je tedy zásadní a přednost by 

měly dostat pohodlné a především od-
zkoušené boty. Pro kolegyně navštěvují-
cí i textilní veletrhy bývala volba oblečení 
prestižní záležitostí. Vnímal jsem často 
jejich postesk: „A kdo si tě tu nakonec 
všimne” a postupný přechod na prak-
tické a především pohodlné oblečení.

Orientace v halách

Dispoziční schéma výstavních hal je na 
první pohled jednoduché. Některé vel-
ké expozice mívají pouze jeden oficiální 
vstup a východ, který však na plánu není 
naznačen, takže musíte rozsáhlou ex-
pozici občas celou obejít než na vstup 
narazíte. Menší expozice jsou většinou 
otevřené a mají více vstupů, tak se ob-
čas stane, že ze stánku vyjdete na jiném 
místě než jste vstupovali. Podle značení 
se za chvíli zorientujete, ale naruší vám to 
systém průchodu halou. Pro důslednou 
prohlídku haly volím postupný průchod 
všech komunikačních chodeb, aby mi 
nic neuniklo. Pro zevrubnou prohlídku 
haly ji například obejdu po obvodu pro 
celkový přehled a pak trochu náhodně 
procházím středové expozice. Pokud 
mě vystavené exponáty zaujmou, tak 
zpomalím.

Fotografování

První návštěvy veletrhů jsem absolvoval 
ještě s klasickým fotoaparátem na filmy. 
Počet snímků byl tedy omezený a pro-
tože nejsem ani dobrý fotograf byla vý-
sledná kvalita snímků poněkud nevyzpy-
tatelná. Moje první digitální fotoaparáty 
trpěly velkou spotřebou baterií při použití 
blesku, měl jsem navíc pocit, že se v té 
době expozice nějak méně nasvětlovaly. 
Současné digitální fotoaparáty si již umí 
docela poradit s rozdílnými světelnými 
podmínkami. Fotografování na veletrhu 
však není ani dnes zcela snadné. Někdy 
je nábytek obklopen davy návštěvníků 
a vy musíte jistou dobu posečkat, než 
se vaše fotografovaná scéna uvolní. To 
vás ale může výrazně zpomalit v rámci 
prohlídky celého veletrhu. Pro někte-
ré cenné záběry jsem se proto vracel 
raději další den a někdy měl opravdu 
štěstí a zcela volný prostor pro hledání 
vhodného záběru. Poslední dobou jsem 
dospěl k závěru, že mi návštěvníci na 
snímku nevadí – pokud je zastihnu ve 
vhodné pozici, tak vlastně fungují jako 
figuranti prezentující zajímavé vlastnosti 
nábytku – způsob uživání, otevírání, za-
jímavou strukturu.

Vstup do opulentní prezentace firmy Moooi. Zona Tortona 2013

Pohovka Bretz v Press centru na imm cologne 2015
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Ochrana know-how

Během mých prvních zahraničních veletr-
hů platilo nepsané pravidlo, že fotografo-
vat mohou jen označení žurnalisté. Firmy 
byly docela ostražité a občasně se ohra-
zovaly proti fotografování svých novinek. 
Asijští návštěvníci veletrhů byli však zcela 
nekomprosmisní a na tyto výtky vůbec 
nereagovali. S postupným příchodem 
digitálních fotoaparátů, fotících tabletů 
a mobilů se postupně situace stala zcela 
nekontrolovatelnou a všichni fotí všechno 
bez omezení. Občasně narazíte na stá-
nek s tabulkami zákazu focení. Často je 
to spíše propagační manévr, kterým si 
firma dodává sebevědomí, než skutečně 
hodnotný design či technologie, které 
bývájí souběžně prezentovány v me-
diích. Většina firem se postupně s hro-

madným fotografováním již smířila. Jako 
jistou ochranu svého know-how spolu 
se zvýšením reputace některé firmy do 
své uzavřené expozice pouští pouze na 
základě zanechání vizitky, přidělení osob-
ního průvodce nebo nově dokonce pod-
pisu prohlášení o nezneužití autorských 
práv. Zcela obrácený postup zvolila na 
výstavě EuruCucina 2010 firma Dada, 
když sebevědomě a názorně prezento-
vala detaily konstrukčního řešení svých 
technologicky náročných výrobků.

Prospekty

Dříve bývaly prospekty volně k dispozici 
v rámci expozice. V současné době jsou 
prospekty k dispozici většinou na vstupní 
recepci, buď opět volně nebo po zane-
chání vizitky. Firmy si tak kontrolují, kdo 
má zájem o jejich produkci, případně na 
tyto kontakty následně zasílají obchodní 
maily. Tištěné prospekty a katalogy po-
stupně nahrazují CD, flash disky či odka-
zy na web stránky. Tyto press materiály 
jsou však určeny pouze žurnalistům.
Než si prospekt vezmete, doporučuji 
jeho zevrubné prohlédnutí, zda jsou in-
formace v něm pro vás skutečně hod-
notné. I menší množství prospektů se 
vám při celodenním chození po veletrhu 
značně pronese. Profesní návštěvníci 
používají proto kufříky na kolečkách.
V rámci veletrhu jsou volně distribuované 
reklamní noviny, ve kterých při prolisto-
vání můžeme najít odkazy na zajímavé 
firmy či výrobky. Na veletrhu je také velké 
množství stánků s designovými časopi-
sy, některé jsou k dispozici buď zdarma, 
nebo si je můžete na zkoušku objednat.

Sahat, dotýkat se, testovat…

Pouhý průchod expozicí je málo. Zku-
šeného nábytkáře poznáte podle toho, 
jakým způsobem se nábytku dotýká, tu 
vyzkouší stabilitu stolu, tam sáhne pod 
stolovou desku, aby si ověřil řešení pod-
nože, jinde otevře dvířka, aby zkontrolo-
val konstrukční řešení skříňky. Nábytku 
se musíte dotýkat, abyste pocítili kvalitu 
povrchových úprav. Některé vlastnosti 
vystaveného nábytku nezaregistrujete, 
pokud v pravou chvíli někdo neotevře 
dvířka, nerozloží rozkládací části či neza-
pne na první pohled neznatelnou funkci.
Sedací nábytek je na veletrhu vystaven 
k otestování, proto není důvod k osty-
chu si na vystavený nábytek sednout, 
případně si v něm chvíli pohovět a od-
počinout. Komicky na mne vždy působí 
občasné exozice se zákazem dotýkání 
jejich “cenného” designového kousku.

Pozorovat, naslouchat

Při prohlídce expozice můžete narazit 
na skupinku obchodníků, která je prová-
zena s odborným výkladem. Pokud se 
k této skupince decentně přidáte, mů-
žete případně vyslechnout cenné tech-
nické i obchodní informace, které byste 
jinak nezaznamenali. Během prohlídky 
veletrhu potkáváte také profesní kolegy, 
kteří vás mohou navést na zajímavosti, 
které vám dosud unikly. Inspirační mo-
hou být také večerní diskuse s účast-
níky profesního zájezdu.

Stravování

Vzpomínám na doby, kdy na stáncích 
bylo volné občerstvení a průchod veletr-
hem nebyl žádným strádáním hladem. 
Firma Rexite například tradičně nabízela 
v nejlepších dobách volně šampaňské 
a parmezán ukrajovaný z obrovského 
bochníku. V současné době bývá ob-
čerstvení vítaným doplňkem prezentací 
kuchyňských spotřebičů. Dnes poměr-
ně často firmy nabízejí minerální vody. 
Energetický přísun během dne mohou 
zajistit i drobné sladkosti, které jsou k dis-
pozici na recepčních pultech expozic.

Inspirace i mimo veletrh

Každá cesta do zahraničí může být 
zdrojem poznání a inspirací. Nejen 
na veletrhu, ale i během vlastní cesty 
poznáváte kulturní odlišnosti, ale i věci 
společné. Náročný, ale v té době velmi 
poučný, byl pro mne zájezd na pařížský 
i kolínský veletrh za sebou. V rámci náv-
štěv milánského veletrhu jsme vyzkou-
šeli ubytování přímo v Miláně, ale i ve 
vzdálenějších místech. Vzpomínám na 
překvapení, když jsme v rámci ubytování 
ve zcela malém městečku kdesi u Lago 
di Garda narazili na nádherný nábytkový 
obchod, který jsme zde vůbec neoče-
kávali. Veselou vzpomínku mám na per-
fektně fungující „záchodovou“ směnár-
nu někde na dálnici v Belgii, kde obslu-
hující dáma obstarávala příjem a vracení 
pěnez ve všech tehdejších evropských 
měnách.

Další zajímavé obrazové postřehy 
z nábytkářských veletrhů můžete 
najít v pdf verzi tohoto článku na 

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY

Expozice Flexform s již tradičními pod-
hledy. iSaloni 2013

Prezentace výroby postelí Hästens na 
iSaloni 2015
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odborné téma – inzerce

Klastr českých nábytkářů
Klastr českých nábytkářů se svými 48 členy 
patří mezi největší klastry v České republi-
ce. Zeptali jsme se jeho předsedkyně, paní 
Ing. Lucie Haraslínové, Ph.D., na jeho čin-
nost a otevřenost při přijímání nových členů.

Můžete nám prosím stručně popsat po-
slání Klastru českých nábytkářů?
L. H.: Posláním Klastru je zvyšování kon-
kurenceschopnosti a ekonomického růstu 
členů prostřednictvím podpory jejich inovač-
ních aktivit. Hlavními principy poslání jsou 
transformace poznatků vývoje a výzkumu 
do prostředí členů klastru, posilování vazeb 
na vědecko-výzkumné a vzdělávací instituce 
a systematické vzdělávání členů klastru.
Klastr může např. zlepšit výsledky členů, 
zvýšit počet inovací v daném oboru, zvýšit 
export, přilákat atraktivní investice, podpořit 
výzkumnou základnu, podpořit rozvoj kraje.

Co hlavního svým členům nabízíte?
L. H.: KČN svým členům nabízí aktivity vedou-
cí k posílení pozice odvětví na trhu, prezenta-
ce v médiích a na webu, účast ve vyjednávání 
o zákonech, normách, zázemí pro prezenta-
ci na veletrzích, odborná školení a profesní 

kvalifikace, informace a aktuality, fundraising 
a projektové poradenství, internacionalizaci.

Jaké zajímavé aktivity chystá Klastr čes-
kých nábytkářů pro nadcházející období?
L. H.: Klastr momentálně pracuje na mno-
hých zajímavých projektech. Jeden z projektů 
se zabývá rozšířením infrastruktury – dovyba-
vením technologických center KČN, který má 
klastr rozmístěné pro celé ČR. V rámci tohoto 
projektu KČN pořizuje laboratorní a testovací 
zařízení, které pak využívá při práci na kolek-
tivním výzkumu KČN. 
Kolektivní výzkum je dalším z projektů, kterým 
se KČN zabývá. Momentálně pracujeme na 
vědecko-výzkumném projektu: „VÝZKUM, 
VÝVOJ A INOVACE V NÁBYTKÁŘSKÉM 
PRŮMYSLU – EKOLOGIZACE VÝROBY“.
L. H.: Dalším projektem je „Rozvoj KČN“, 
který je zaměřen na aktivity vedoucí k mar-
ketingu a propagaci klastru, jeho činností, 
výstupů, služeb a přínosu klastru pro členy. 
Jádrem projektu je pořádání vzájemných 
setkání a odborných akcí, zaměřených na 
zlepšení vzájemné spolupráce členů klastru 
a intenzivnější sdílení znalostí, prezentace 
KČN na veletrzích, v tisku i on-line prostře-

dí a net working s dalšími specializovanými 
organizacemi. V rámci tohoto projektu nyní 
proběhla teambuldingová akce pro členy 
KČN, která má velice pozitivní ohlas mezi 
členy, kteří ocenili vytvoření neformální atmo-
sféry pro navázání další spolupráce. Všechny 
tyto aktivity jsou spolufinancovány z projektu 
OPPIK, Spolupráce-Klastry, výzva I.

Jak jsme zmínili v úvodu, patříte mezi jeden 
z největších klastrů v ČR. Je v tuto chvíli 
ještě prostor pro přijímání nových členů?
L. H.: Klastr českých nábytkářů se zaměřením 
na nábytkářský a dřevozpracující průmysl a in-
teriérovou tvorbu je otevřenou organizací, do 
které může vstoupit každý český nábytkář zto-
tožňující se s cíli a vizí KČN. Zájemci o členství 
se mohou obrátit přímo ne mne e-mailem: 
haraslinova@furniturecluster.cz nebo si 
stáhnou přihlášku do družstva na webové 
stránce KČN www.furniturecluster.cz.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Klastru 
i jeho členům hodně úspěchů.

Partner pro řemeslo

www.kmr-cs.cz
www.kmr-cs.cz> Prohlédněte si nový katalog KMR:

http://www.furniturecluster.cz
http://www.kmr-cs.cz
http://www.okentes.cz
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školy

Strednú odbornú školu drevársku na 
Pílskej ulici v Topoľčanoch navštívil 
dňa 2. 6. 2017 minister školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Peter Plavčan. 
Spolu s ním sa na podujatí zúčastnili aj 
poslanec NR SR a podpredseda SNS 
Anton Hrnko, predseda Mládeže SNS 
Maroš Pavlovič a okresný predseda 
SNS v Topoľčanoch Peter Urbanec. 
Na SOŠ drevárskej, ktorá sa ako prvá 
v Nitrianskom kraji zapojila do systé-
mu duálneho vzdelávania, sa minis-
ter školstva zaujímal o podmienky na 
poskytovanie tohto typu vzdelávania 
a prezrel si novú dielňu. „Je potreb-
né pripravovať kvalifikovanú pracovnú 
silu zodpovedajúcu potrebám praxe už 
počas štúdia a to sa v tejto škole deje. 
Verím, že počet škôl zapojených do 
systému duálneho vzdelávania bude 
v nasledujúcom období len narastať,“ 
uviedol minister Peter Plavčan.
Škole taktiež slávnostne odovzdali do 
užívania nové technické zariadenie – 
nárezové centrum na porez veľkoploš-
ných materiálov, ktoré pomôže skva-
litniť materiálno-technické vybavenie 
školy a zvýšiť úroveň odbornej prípravy 
žiakov. Ďalej budú dodané stroje verti-
kálne CNC obrábacie centrum na vŕta-

nie a frézovanie dielcov, jednostranná 
olepovačka hrán na olepovanie dielcov 
s rovnými hranami a formátovacia píla 
s elekromotorickým riadením nastave-
nia stroja.
Poďakovanie za úspešnú realizáciu toh-
to projektu patrí predsedovi Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Milanovi Belicovi 

a vedúcemu odboru vzdelávania a kul-
túry Vladimírovi Gubišovi. Súčasťou 
návštevy bolo aj stretnutie s primáto-
rom mesta Topoľčany Petrom Balážom 
a diskusia so zástupcami vzdelávacích 
inštitúcií o stave školstva a perspektíve 
systému duálneho vzdelávania.

Zdroj: TS SOŠD TO

Modernizácia strojového parku školských dielní na SOŠ drevárskej v Topoľčanoch

Zo slávnostného odovzdania nového CNC nárezového centra v školských sto-
lárskych dielňach na SOŠ drevárskej v Topoľčanoch za účasti ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana (v strede). Foto: archív školy

Školskú dielňu v SOŠ sv. Jozefa Robot-
níka v Žiline majú vybavenú klasickými 
stolárskymi strojmi – skracovacou pí-
lou, formátovacou pílou, zrovnávacou 
frézkou, hrúbkovacou frézkou a spod-
nou frézkou. Okrem toho disponujú pá-
sovou pílou a ručným náradím značky 
Mafell, ktoré v zmysle darovacej zmluvy 
môžu zadarmo používať dva roky.
Novým strojom v stolárskej dielni je 
univerzálna spodná frézka Felder 
s náklopným hriadeľom, ktorú pokrstili 
1. mája 2017 v deň sviatku sv. Jozefa 
Robotníka – patróna školy. V areáli ško-
ly mali stretnutie exallievi (bývalí absol-
venti školy) a boli zvedaví, čo dokážu 
ich nasledovníci a na akých strojoch 
získavajú zručnosť pri obrábaní dreva. 
Riaditeľ SOŠ sv. Jozefa Robotníka 
v Žiline Mgr. Igor Pecha, SDB poprial 
budúcim remeselníkom veľa hodín kva-
litnej výučby a spoľahlivej výroby.

Autor: Dr. Anton Mrník

Doplnili nový stroj do stolárskej dielne v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

Privilégium naštartovať nový stroj získal Daniel Fečo, ktorý patrí medzi najta-
lentovanejších budúcich stolárov. Dokázal to účasťou vo víťaznom tíme (spolu 
s Lukášom Tereštíkom) v slovenskom finále súťaže odborných zručností SUSO 
– Skills Slovakia 2017 v Nitre. Foto: Dr. Anton Mrník
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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.

V Brně pasovali deset nových čalouníků na tovaryše
Uverejnené: štvrtok, 29. jún 2017
Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy uspořádala v úterý 27. 6. 2017 v Konventu 
Milosrdných bratří v Brně čtvrtý ročník slavnostního pasování absolventů učňovských oborů ča-
louník a kominík do stavu tovaryšského.

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

Lesnické tendry 2018+ vyhlásí Lesy ČR v červenci
Uverejnené: streda, 28. jún 2017
Tendry na lesnické činnosti prováděné od roku 2018 podle všeho vyhlásí státní podnik Lesy České 
republiky 17. července. Nabídky bude možné podávat do 5. září. Parametry zadávací dokumentace 
lesnických zakázek představili 19. června v Hradci Králové zástupci podniku Lesy ČR obchodním 
partnerům i odborné veřejnosti lesnicko-dřevařského sektoru. 
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Lepidlá na drevené dielce majú 6 nových noriem
Uverejnené: utorok, 27. jún 2017
Júlové normy vo Vestníku pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ktorý vydáva ÚNM SR 
prinášajú 130 nových noriem, platných v SR. Výrazne sú zastúpené nové predpisy zamerané na 
lepidlá.

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

Přehled nových technických norem v ČR – červenec 2017
Uverejnené: pondelok, 26. jún 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. 7. 2017) a informuje také o normách, které budou 
k uvedenému datu zrušené. 
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Roste export do Ruska a na mimoevropské trhy
Uverejnené: štvrtok, 22. jún 2017
Malé a střední firmy (MSP) začínají opět exportovat do Ruska a ostatních zemí SNS. Stále ale 
dominují trhy EU, kam vyváží 99 % našich exportérů. Vyplývá to z výsledků hlavního exportního 
průzkumu, který připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) ve 
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO).
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Podnikatelé mohou žádat o zvýhodněné úvěry
Uverejnené: streda, 21. jún 2017
Malí a střední podnikatelé (MSP) mohou u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB) 
žádat o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků pro své investiční projekty reali-
zované na území celé ČR vyjma hlavního města Prahy. Program EXPANZE připravilo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČMZRB. 
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Na Islande vysvätili kostolík postavený zo slovenského dreva
Uverejnené: utorok, 20. jún 2017
Slovenské drevo z oblasti Podpoľania vysušili, v Hriňovej postavili kostol pre Island. Konštrukciu 
potom rozobrali a previezli ako prvky trvalej unikátnej stavby v Reydarfjördure. 17. júna 2017 
kostolík slávnostne vysvätili.

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

Drevný odpad z technologických procesov spracovania dreva je 
potenciálnou surovinou pre výrobu tepla, resp. energie. Palivové 
drevo v suchom stave patrí medzi palivá so stredne vysokou výhrev-
nosťou Qd

n
 = 18,5 MJ.kg-1, vysokým podielom prchavej horľaviny 

Vd = 85 % a nízkym obsahom popola Ad = 0,5–1,5 %. 

Vlhkosti palivového dreva 
a efektívnosť výroby tepla

Autor: prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene

Kontakt: dzurenda@tuzvo.sk
Grafy: autor

Negatívnou vlastnosťou palivového dre-
va z aspektu energetickej suroviny je 
jeho vlhkosť. Vlhkosť dreva vyradeného 
z technologického procesu a určené-
ho pre energetické využitie je od Wa = 
10–80 %, čo po prepočte na relatívnu 
vlhkosť používanú v energetike je Wr = 
9–45 %. Vlhkosť palivového dreva ne-
gatívne vplýva nielen na základné ener-
getické vlastnosti biomasy, ktorými sú: 
spalné teplo Qs a výhrevnosť Qn, ale i na 
samotný proces a podmienky horenia 
paliva v kúrenisku kotla: teplotu plame-
ňa, objem vytvorených spalín, teplotu 
rosného bodu spalín, produkciu emisií, 
tepelnú účinnosť kotla a efektívnosť vý-
roby tepla.
Pokles výhrevnosti palivového dreva, 
teploty plameňa horiaceho dreva a pro-
dukcie vlhkých spalín na vzraste vlhkosti 
palivového dreva v rozpätí hodnôt Wr = 
10–50 %. zobrazujú grafy 1–3.
Vplyv vlhkosti palivového dreva na ener-
getickú efektívnosť výroby tepla vyjad-
renú formou tepelných strát a tepelnú 
účinnosti kotla dokladuje tabuľka 1. 
Hodnoty štandardných tepelných strát 
kotla závislých aj na vlhkosti palivového 
dreva, akými sú: komínová strata, strata 

tepla únikom prchavej a neprchavej hor-
ľaviny v spalinách a strata tepla v podo-
be mechanického nedopaľu sa vzťahujú 
na výrobu tepla v kotloch spaľujúcich 
palivové drevo vo forme energetickej 
štiepky s vlhkosťami: Wr = 10–50 %, 
pri menovitom tepelnom výkone P = 2,5 
MW, teplote spalín emitovaných z kotla 
do atmosféry t

sp
= 180 °C, a neprekra-

čovaní hodnôt emisných limitov: oxidu 
uhoľnatého EL

CO
= 250 mg.m-3 a popol-

čeka so sadzami EL
C-TZL

= 50 mg.m-3. 
Uvádzané výsledky vplyvu vlhkosti pa-
livového dreva na tepelné straty potvr-
dzujú v odborných kruhoch známu sku-

točnosť, že najväčšou tepelnou stratou 
kotlov vyrábajúcich teplo z palivového 
dreva prevádzkovaných v zmysle súčas-
ne platných zásad energo-environme-
tálnych kritérií BAT je komínová strata. 
Vplyvom vlhkosti energetickej štiepky 
komínová strata vzrastá z hodnoty ξ

K-10%
= 

13,025 % na hodnotu ξ
K-60%

= 22,788 % 
čo je nárast o ∆ξ= 9,7 %. Ostatné tepel-

Graf 1 Závislosť výhrevnosti palivového dreva na relatívnej 
vlhkosti

Graf 2 Vplyv vlhkosti palivového dreva na teplotu plameňa 
horiaceho dreva

Parameter Tepelné straty kotla [%]

Teplota spalín tsp [°C] tsp = 180 °C

Relatívna vlhkosť Wr [%] 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Komínová tepelná strata [%] 13,025 13,810 14,899 16,426 18,763

Strata tepla únikom horľaviny 
v spalinách [%]

0,310 0,330 0,335 0,337 0,355

Mechanický nedopaľ [%] 0,090 0,091 0,093 0,097 0,103

Tabuľka 1 Tepelné straty kotla spaľujúceho palivové drevo s vlhkosťou Wr = 10–50 % 
a teplote spalín emitovaných do ovzdušia tsp= 180 °C
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né straty akými je tepelná strata únikom 
horľaviny v spalinách a mechanický ne-
dopaľ sú v porovnaní s komínovou stra-
tou neporovnateľne menšie. 
Na grafe 4 je formou stĺpcového dia-
gramu zobrazená závislosť tepelnej účin-
nosti 2,5 MW kotla prevádzkovaného pri 
vyššie uvedených podmienkach na vlh-
kosti palivového dreva. Pokles tepelnej 
účinnosti kotla na vzraste vlhkosti ma-
tematicky popisuje polynomickou funk-
ciou 2. stupňa v tvare: η = -0,0038·W2 
+ 0,0796·W + 82,982.
Prezentované závislosti vplyvu vlhkosti 
palivového dreva na energetické vlast-
nosti dreva, podmienky jeho horenia 
v kúrenisku a tepelnú účinnosť kotla sa 
premietajú i v spotrebe paliva na výrobu 
tepla. Ak na výrobu 1 GJ tepla z palivo-
vého dreva vlhkosti Wr = 10 % a výhrev-
nosťou Qn= 16,1 MJ.kg-1 pri účinnosti 
kotla η = 83,6 % sa spotrebuje 74,3 kg 
(graf 5), tak pri výrobe toho istého 
množstva tepla zo vzduchosuchého pa-
livového dreva s vlhkosťou Wr= 25 % je 
to 93,5 kg a spaľovaním mokrého palivo-
vého dreva s vlhkosťou Wr = 50 %, spot-
reba vzrastá až na 162,7 kg palivového 
dreva. Približne dvojnásobná spotreba 
mokrého palivového dreva v porovnaní 
so suchým palivovým drevom svedčí 
o plytvaní dreva – energetickej suroviny 
radenej do skupiny obnoviteľných zdro-
jov energie.
Vyššia spotreba mokrého dreva v po-
rovnaní so suchým palivovým drevom 
na výrobu tepla sa negatívne premieta 
i v otepľovaní atmosféry teplom spalín 
privádzaným do ovzdušia. Ako uvádzajú 
nasledovné údaje, vplyv vlhkosti spaľo-
vaného dreva vo výrobe tepla nie je z en-
vironmentálneho aspektu prehrievania 
atmosféry zanedbateľný. Kým výrobou 
1 GJ tepla z palivového dreva vlhkos-
ti Wr = 10 % je do atmosféry privádza 
679,6 mn

3 spalín o teplote tsp= 180 °C 
a tepelným obsahom Q = 0,15 GJ tepla, 
tak výrobou rovnakého množstva tepla 
z mokrého palivového dreva s vlhkosťou 

Wr = 50 % je atmosféra zaťažená teplom 
v spalinách Q = 0,24 GJ, čo predstavuje 
vyššiu tepelnú záťaž atmosféry o 60 %. 
V nie poslednom rade je zaujímavý i po-
hľad vplyvu vlhkosti spaľovaného palivo-
vého dreva na ekonomické náklady za 
palivo spálené v kúrenisku kotla na výro-
bu tepla. Porovnanie je vykonané podľa 
cien palivového dreva – energetickej 
štiepky uvádzanej v cenníku LESY SR 
š.p. Banská Bystrica. Energetická 
štiepka z ihličnatých drevín vlhkosti Wr 
= 40 %, má cenu bez DPH 42 €/t. Pri 
vlhkosti nižšej sa cena zvyšuje o 0,7 €/t 
za každé % poklesu vlhkosti a o rovna-
kú cenu sa znižuje pri vlhkosti nad Wr 
≥ 50 %. Z uvedeného plynie, že cena 
energetickej štiepky z ihličnatých drevín 
vlhkosti Wr = 10 % je 63 €/t a cena ener-
getickej štiepky z ihličnatých drevín vlh-
kosti Wr = 50 % je 42 €/t. Z premietnutia 
uvedených cien energetickej štiepky do 
nákladov na výrobu 1 GJ tepla plynie, že 
cena za palivo – štiepku vlhkosti Wr = 
10 % je 4,55 €/GJ, za vzduchosuchú 
energetickú štiepku s vlhkosťou Wr = 
25 % je 4,91 €/GJ a cena za mokrú 
štiepku vlhkosti Wr = 50 % je 6,92 €/
GJ. Náklady na mokré palivo, napriek 
tomu že vlhká energetická štiepka je 
lacnejšia, sú 1,5 násobne vyššie vply-
vom nižšej výhrevnosti palivového dre-

va a nižšej tepelnej účinnosti kotla. 
Výsledky analýz vplyvu vlhkosti palivo-
vého dreva na efektívnosť výroby tepla 
poukazujú na mieru neefektívnosti spa-
ľovania palivového dreva vyššej vlhkosti, 
tak z energetického, ako i environmen-
tálneho a ekonomického hľadiska.
Napriek uvedeným skutočnostiam, po-
hľady do evidencií vlhkosti spaľovaného 
dreva v zrekonštruovaných energetic-
kých celkoch na Slovensku spĺňajúce 
kritériá BAT poukazujú na fakt, že vlhkosť 
palivového dreva spaľovaného v týchto 
energetických zariadeniach je Wr = 35–
50 %, t.j. spaľované drevo má techno-
logickú vlhkosť a pred spaľovaním nie 
je jeho vlhkosť upravovaná. Producenti 
palivového dreva a ani energetici ne-
využívajú ekonomicky efektívne formy 
vlhkostnej homogenizácie palivového 
dreva akými sú technológie prirodze-
ného sušenia sezónne nespaľovaného 
palivového dreva vo forme odrezkov, 
krajníc, či okrajkov pred jeho štiepkova-
ním, transpiračné sušenie konároviny, 
či zber dendromasy z porastov plan-
tážnicky pestovaných rýchlorastúcich 
drevín technológiou „cut and storage“. 
Využívanie uvedených technológií v praxi 
by prispelo nielen k zefektívneniu výroby 
tepla z dreva, ale i k šetreniu obnoviteľnej 
domácej suroviny.

Graf 5 Spotreba palivového dreva na výrobu 1 GJ tepla v závislosti na vlhkosti

Graf 3 Závislosť produkcie vlhkých spalín z procesu spaľovania 
palivového dreva na jeho vlhkosti

Graf 4 Závislosť tepelnej účinnosti kotla na vlhkosti spaľova-
ného dreva pri menovitom výkone 2,5 MW, teplote spalín emi-
tovaných z kotla do atmosféry tsp= 180 °C a neprekračovaní 
hodnôt emisných limitov

odborné témy
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 HRAČKOBRANÍ 12. – 16. 7.
 Festival hraček ze dřeva a jiných přírodních materiálů a prezen-

tace jejich výrobců – 12. ročník • Kamenice nad Lipou – zámek 
• Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, www.
hrackobrani.cz

 VESELOKOPECKÝ JARMARK 15. – 16. 7.
 Prodej výrobků lidových výrobců s kulturním programem • Vysočina 

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

 JOSEFKOL 22. – 23. 7.
 Mezinárodní setkání kolářů, kočárníků, tesařů a dalších 16ti ře-

mesel spojených s historickými kočáry – 10. ročník • Čechy pod 
Kosířem – zámecký park • Muzeum historických kočárů, www.
historickekocary.cz

 DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ 29. – 30. 7.
 Prezentace kovářů, kolářů, tesařů, šindelářů, bednářů, kameníků 

a dalších řemeslníků – 27. ročník • Rožnov pod Radhoštěm 
– Valašské muzeum v přírodě (Dřevěné městečko) • Valašské 
muzeum v přírodě, www.vmp.cz

 KŘIVOŘEZÁNÍ 31. 7. – 5. 8.
 Veřejné řezbářské sympozium našich a zahraničních řezbářů – 22. 

ročník • Hrad Křivoklát • Státní hrad Křivoklát, www.krivoklat.cz, 
www.krivorezani.cz

 ZAHRADA VĚŽKY – Léto 2017 2. – 6. 8.
 Zahrádkářská a hobby prodejní výstava s účastí výrobců zahradní-

ho nábytku a podobného sortimentu pro zahrady a dům • Věžky 
u Kroměříže – zámecký park • TSO Věžky s.r.o., www.vystava-
-vezky.cz, www.zahrada-vezky.cz

 FLORIA LÉTO 2017 10. – 13. 8.
 Letní část celostátní výstavy pro zahrádkáře s účastí výrobců za-

hradního nábytku a podobného sortimentu pro zahrady • Kroměříž 
– výstaviště Floria • Textil Invest s.r.o., www.vystavistefloria.cz

 DŮM 2017 18. – 20. 8.
 Všeobecná stavební výstava – 23. ročník • Louny – výstaviště • 

Diamant Expo, spol. s r.o., www.vystavydiamantexpo.cz
 VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA  19. – 20. 8.

 Mezinárodní prezentace starých a zapomenutých řemesel z ob-
lasti Šumavy – 24. ročník • Volary – náměstí • Město Volary, 
www.mestovolary.cz

 MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA DRUŽSTEVNICTVÍ 24. – 29. 8.
 Mezinárodní výstava stavebnictví, vybavení domu, bytu, zahra-

dy, uměleckých a řemeslných výrobků a veškerého spotřebního 
zboží. Souběžné výstavy: ZEMĚ ŽIVITELKA – výstava pro obnovu 
a rozvoj venkova, rostlinné a živočišné výroby, lesního a vodní-
ho hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, EKOSTYL – výstava 
tvorby a ochrany životního prostředí, ekologických staveb, alter-
nativních zdrojů energie, využití biomasy • České Budějovice 
– výstaviště • Výstaviště České Budějovice, a.s., www.vcb.cz

 DOMOV A TEPLO 2017 1. – 3. 9.
 Výstava bytového vybavení, nábytku a vytápění. Souběžné výstavy: 

FESTIVAL UMĚNÍ 2017 – výstava umění spojená s výstavou skla, 
keramiky a porcelánu s možností zakoupení originálních umělec-
kých děl přímo od autorů, JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI – celostátní 
výstava jiřin a gladiol, zahradnické trhy • Lysá nad Labem – vý-
staviště • Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., www.vll.cz

 FOR DECOR & HOME 7. – 9. 9.
 Kontraktační veletrh pro výrobce a importéry bytových dekorací, 

skla, bytových a kuchyňských doplňků a dárkového zboží – 4. roč-
ník • Praha – PVA Letňany • ABF, a.s., www.abf.cz, pvaexpo.cz, 
forhomedecor.cz

Slovenská republika

 SPIŠ EXPO 2017 13. – 16. 7.
 Celoslovenská výstava stavebníctva a bývania s medzinárodnou 

účasťou – 50. ročník • Spišská Nová Ves – zimný štadión • 
Spiš-View-Trading, spol. s r.o., www.svt.sk

 COOPEXPO 2017 17. – 20. 8.
 Medzinárodná družstevná kontraktačno–predajná výstava spot-

rebného tovaru. Súbežná výstava: REGIÓNY SLOVENSKA 
2017 – výstava vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov, 
AGROKOMPLEX 2017 – medzinárodná poľnohospodárska a po-
travinárska výstava – 44. ročník • Nitra – výstavisko Agrokomplex 
• agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, www.agrokomplex.sk

Zahraničí

 BUILDEXPO RWANDA 12. – 14. 7.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžné výstavy: AFRIWOOD 

EAST AFRICA – mezinárodní výstava pro dřevozpracující a ná-
bytkářský průmysl, LIGHTEXPO AFRICA 2017 – mezinárodní 
veletrh bytového a průmyslového osvětlení, POWER & ENERGY 
AFRICA 2017 – mezinárodní výstava technologií, strojů a zařízení 
v oblasti energetiky a energie, SOLAR RWANDA 2017 – veletrh 
solární techniky • Kigali, Rwanda • Expogroup Exhibitions & 
Conferences in Africa, expogr.com, expogr.com/rwanda/build-
expo, expogr.com/rwanda/afriwood

 NIGERIA DECOREXPO 13. – 15. 7.
 Mezinárodní veletrh nábytku, bytového textilu a interiérových 

doplňků a dekorací • Lagos, Nigérie • Elan Expo, www.nigeria-
decorexpo.com

 THE MANCHESTER FURNITURE SHOW 16. – 18. 7.
 Přehlídka nejnovějších trendů v oblasti nábytku a nábytkářské-

ho průmyslu • Manchester, Velká Británie • Clarion Events 
Company, www.manchesterfurnitureshow.com

 AWFS VEGAS 19. – 22. 7.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dře-

vozpracující průmysl • Las Vegas, Nevada, USA • AWFS, www.
awfsfair.org

 ARCHIDEX 2017 19. – 22. 7.
 Mezinárodní výstava stavebnictví, architektury a interiérového 

designu – 18. ročník • Kuala Lumpur, Malajsie • C.I.S. Network 
SND BHD., www.archidex.com.my

 DECOR + DESIGN 20. – 23. 7.
 Veletrh interiérového designu a vnitřního vybavení. Souběžná 

výstava: AIFF – Australský mezinárodní veletrh nábytku • 
Melbourne, Austrálie • Informa exhibitions, www.informa.com.au, 
www.decordesignshow.com.au, www.aiff.net.au

 OFFICE EXPO 2017 22. – 24. 7.
 Veletrh vybavení kanceláří, kancelářského nábytku, osvětlení, 

zařízení pro ukládání dat a kancelářských potřeb • Nové Dillí, 
Indie • MEX Exhibitions Pvt. Ltd., www.theofficeexpo.com

 THE HOTEL SHOW PHILIPPINES 2. – 5. 8.
 Veletrh výrobců a dodavatelů vybavení, technologií a služeb pro 

pohostinství • Manila, Filipíny • DMG Events, www.dmgeventsme.
com, www.thehotelshowphilippines.com

 WOODEX 3. – 6. 8.
 Mezinárodní veletrh strojů, zařízení, příslušenství a materiálů pro 

dřevozpracující průmysl. Souběžná výstava: IFEX – mezinárodní 
veletrh bytového a kancelářského nábytku, vybavení interiérů 
a designu • Tabriz, Irán • Tabriz International Exhibition Co., 
www.tabrizfair.ir

 LIFE INSTYLE 2017 3. – 6. 8.
 Veletrh bytového vybavení, designu, nových interiérových trendů 

a stylů • Melbourne, Austrálie • Life Instyle, www.lifeinstyle.com.
au

 WOODTECH INDIA 2017 4. – 6. 8.
 Veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl • Chennai, 

Indie • BUSINESSLIVE, www.woodtechindia.in
 DW – DESIGN WEEKEND 9. – 13. 8.

 Největší designový festival Latinské Ameriky • San Paolo, Brazílie 
• Summit promo, www.designweekend.com.br

 100% DESIGN SOUTH AFRICA 9. – 13. 8.
 Mezinárodní přehlídka produktového designu se zaměřením na 

nábytek, osvětlení, potahové látky a další pro bytové, kancelářské 
a hotelové interiéry • Johannesburg, Jihoafrická republika • 
Reed Exhibitions, www.100percentdesign.co.za

 BUILDEXPO TANZANIA 10. – 12. 8.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžné výstavy: AFRIWOOD 
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WOOD-TEC (31. 10. – 3. 11. 2017) je podle vyjádření 
většiny vystavovatelů nejdůležitějším veletrhem pro dřevo-
zpracující a nábytkářský průmysl v České republice a v po-
sledních letech se zvyšuje jeho důležitost i pro Slovensko.
Pro většinu stolařů a truhlářů býval WOOD-TEC ještě před 
deseti lety akcí, na níž „nelze chybět“. To se ale od té doby 
změnilo a návštěvnost trvale klesá (z 22 584 v roce 2005 
na 10 771 v roce 2015). Návštěvnost ale logicky kopíruje 
vývoj v rozsahu veletrhu. Zatímco v rekordním roce 2007 
zaujímala čistá výstavní plocha veletrhu 14 260 m2, v roce 
2015 se jednalo již jen zhruba o polovinu 7452 m2. S tím 
souvisí i klesající počet vystavovatelů. Tento trend by se 
letos chtěli pořadatelé pokusit zvrátit a slibují výrazné za-
traktivnění veletrhu a jeho doprovodného programu.
Především vsází na rostoucí počet slovenských návštěvníků 
a veletrh WOOD-TEC 2017 pojali jako česko-slovenskou 
koncepci. Chtějí tak na brněnské výstaviště přilákat ještě 
vyšší počet našich východních sousedů.
Návštěvníci na WOOD-TECu nevyhledávají jen stroje, ale 
i komponenty pro výrobu nábytku. S rostoucí ekonomi-
kou i spotřebou lze předpokládat, že tento trend bude sílit. 
Ovšem ti hlavní dodavatelé materiálů a komponentů pro 
výrobu nábytku, jejichž zákazníci vždy tvořili významnou část 
návštěvníků WOOD-TECu, veletrh v minulosti postupně 
opustili a je otázkou, zda se je pořadatelům podaří pře-
svědčit k návratu.
S cílem posílení návštěvnické atraktivity veletrhu WOOD-TEC 
budou pořadatelé i v letošním roce organizovat WOOD-TEC 
arénu, která by měla sloužit především k získávání informací 
o trendech a novinkách. Toto fórum bude otevřeno všem 
vystavovatelům, kteří chtějí posílit svou prezentaci před náv-

štěvníky. Nutno ovšem připomenout, že tuto ambici měla 
WOOD-TEC aréna již v roce 2015, ovšem ze strany náv-
štěvníků se setkala jen s mizivým zájmem. Prostor arény, 
vybavený kulatými stoly se židlemi, využívali hlavně zákazní-
ci přilehlé kavárny k relaxaci a společenské konverzaci při 
kávě. Pořadatelé však letos slibují nové pojetí programu, tak 
se nechme překvapit.
Novinkou letošního WOOD-TECu bude soutěž WOOD-
TEC Award, jejímž cílem je zvýraznění oceněných vystave-
ných exponátů. Bude mít dvě kategorie: „Stroje a zařízení“ 
a „Komponenty“. Exponáty přihlášené do každé z kategorií 
bude posuzovat pětičlenná komise, v níž budou zástupci 
profesních asociací, vysokých škol a médií. Výsledky sou-
těže budou vyhlášeny první den veletrhu.

Autor: Radomír Čapka

 EAST AFRICA – mezinárodní výstava pro dřevozpracující a ná-
bytkářský průmysl, LIGHTEXPO TANZANIA 2017 – mezinárodní 
veletrh bytového a průmyslového osvětlení, MINEXPO TANZANIA 
2017 – mezinárodní výstava technologií v oblasti těžby a zpraco-
vání nerostných surovin • Dar-es-Salaam, Tanzanie • Expogroup 
Exhibitions & Conferences in Africa, expogr.com, www.expogr.
com/tanzania/buildexpo, www.expogr.com/tanzania/woodexpo

 TECNO MUEBLE INTERNACIONAL 16. – 19. 8.
 Mezinárodní výstava nábytku a komponentů pro nábytkářský 

průmysl • Guadalajara, Mexiko • Asociación de Fabricantes de 
Muebles de Jalisco, A.C., www.tecnomueble.com.mx

 INTERBUILD JORDAN FAIR 2017 21. – 24. 8.
 Mezinárodní fórum stavebnictví a architektury • Ammán, Jordán-

sko • UFI Approved Event, www.jordan-fair.com
 FORMEX 23. – 26. 8.

 Veletrh skandinávského designu a vybavení interiérů • Stockholm, 
Švédsko • Stockholmsmässan, www.stockholmsmassan.se, 
www.formex.se

 FIMAR 2017 23. – 26. 8.
 Mezinárodní veletrh nábytku • Buenos Aires, Argentina • Cammec, 

fimarweb.com.ar
 DECORINTEX 23. – 27. 8.

 Veletrh interiérových dekorací • Surabaya, Indonésie • PT. 
Debindo Mitra Tama, decorintex.com

 FENAFOR 24. – 26. 8.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dře-

vozpracující a nábytkářský průmysl • Lima, Peru • Tropical Forest 
busiss EIRL, www.fenafor.com

 IDFFHK 2017 25. – 27. 8.
 Mezinárodní veletrh nábytku a designu • Hong Kong, Hong Kong 

• IDFFHK, UBS, idffkk.com

 CREATIV SALZBURG 2017 1. – 3. 9.
 Veletrh designu, bytových doplňků a dárků • Salzburg, Rakousko 

• Red Messe Salzburg GmbH, wwww.creativsalzburg.at
 KAZBUILD 2017 5. – 8. 9.

 Mezinárodní veletrh pro výstavbu a vybavení interiérů, topení, 
větrání klimatizace a sanitární keramiky • Almaty, Kazachstán • 
ITECA Almaty, worldbuild-almaty.kz

 MTM 2017 5. – 8. 9.
 Mezinárodní veletrh nábytku • Ostróda, Polsko • EXPO SA 

Masuria, www.mtmostroda.pl
 MOOD 2017 6. – 8. 9.

 Mezinárodní veletrh pro výrobce čalounění, oken a obkladů stěn 
• Brusel, Belgie • INDIGO Brussels Home Edition, www.mood-
brussels.com

 BAUEN & MODERNISIEREN 7. – 10. 9.
 Veletrh výstavby a modernizace objektů • Curych, Švýcarsko • 

ZT FACHMESSEN, www.bauen-modernisieren.ch
 MAISON&OBJET PARIS 8. – 12. 9.

 Mezinárodní výstava nábytku, dekorací a bytového vybavení • 
Paříž – Villepinte, Francie • SAFI, www.meuble-paris.net, www.
maison-objet.com

 PARIS DESIGN WEEK 8. – 16. 9.
 Mezinárodní přehlídka interiérového designu • Paříž – Villepinte, 

Francie • SAFI, www.meuble-paris.net, www.maison-objet.com
 CIFF 11. – 14. 9.

 Mezinárodní veletrh strojů a materiálů pro výrobu nábytku • 
Šanghaj, Čína • Adsale Exhibition Services Ltd., www.ciff-sh.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.

Letošní WOOD-TEC prý bude atraktivnější

WOOD-TEC aréna 2015. Foto: archiv DM
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NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodáme truhlářské řezivo MD síla 50 a 60 mm, délka 4 m. OL 
síla 32 mm, délka 3 a 4 m. BR slíla 32 mm, délka 3 m. DB síla 50 
a 32 mm, délka 3 a 4 m. Vzdušná skládka.
Kontakt: mobil: +420 604 868 471, 605 860 354, e-mail: starha.
pila@seznam.cz

 Prodám bukové hranoly, hranolky, přirozeně vysušené, ulože-
né 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

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

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Vyrábíme a nabízíme průběžnou spárovku a cinkovanou spá-
rovku z buku a dalších listnatých dřevin, lepené desky v rozměru 
max. 4000x1100x120 mm (DxŠxT). Dále spárovkové dílce dle za-
daného kusovníku, spárovkové dílce pro nábytek, schody, dveře, 
stoly, včetně CNC opracování dílců. Tloušťky 20 – 120 mm, kvalita 
A/B, A/C, B/C, egalizované, broušené.
Kontakt: RAMIA s r.o., Zátaví 58, 3978 01 Písek, Ing. Václav 
Hynouš, tel.: +420 775 330 170, e-mail: hynous@ramia.cz

 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 prodaváme vyspravovací lodičky G2 v dřevinách 
SM, BO, MD, JD, BK, JS, JV, DB, OL, DB červený, BK s jádrem, JS 
s jádrem, OL s jádrem. Ceny od 0,50 Kč za kus bez DPH. Možnost 
i z vlastniho materiálu.
Kontakt: mobil: +420 724 254 702, frantisek.drobek@volny.cz

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

 Výroba polotovarů eurooken. Polotovar obsahuje: vyfrézova-
né a slepené křídlo s rámem, zasklívací lišty, rámovou a křídlovou 
okapnici s koncovkami. Dále můžeme dodat celo obvodové kování, 
těsnění a sklo. Výroba polotovarů vchodových dveří včetně alu pra-
hu, bezpečnostního kování, bezp. kliky a pantů.
Kontakt: mobil: +420 737 883 380, e-mail: p.grubner@seznam.cz, 
www.oknagrubner.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodám Blue Max MINI Hettich za 8000 Kč s DPH. Plně funkční, 
málo používaný, spolehlivý stroj. Nebo včetně vrtáků za 9500 Kč 
s DPH.
Kontakt: mobil: +420 602 724 666, e-mail: c-i@c-i.cz

 Prodáme formátovací pilu WMASTER FP315/3200, výkon 
4 kW, předřez, délka stolu 3200 mm, prořez 100 mm, používaná 
2013–2016; výrobce OPP Polička. Cena 55 000 Kč bez DPH. Lze 
provést i generálku stroje – cena dohodou.
Kontakt: OPP Polička, a.s., tel.: +420 605 250 578, e-mail: wolfd@ 
opp.cz

 Predám olepovačku ABS hrán Felder G200, rok výroby 2012, 
100% stav. Možnosť odkúpiť kompresor + odsávanie.
Kontakt: SEMI-DOOR, mobil: +421 907 890 462, e-mail: semi-
door@gmail.com

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

 Prodám boční vysokozdvižný vozík Fantuzzi SF 40 U. Ideální 
stroj pro manipulaci s dlouhými břemeny, jako jsou dřevěné ba-
lení, trubky, ocelový plech nebo podobné předměty v podélném 
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 ka-
pacitu až 10 tun. Točivý moment je nastaven pro vyšší kapacitu. 
Nominální zátěž 4000 kg. Výr. motoru Mercedes. Výkon motoru 
50 kW. Převodovka HY. Zdvihová výška 4250 mm. Pohotovostní 
hmotnost 6600 kg. Rok výroby 2004. Stav výborný – plně funkční! 
Cena dohodou!
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 391 65 
Bechyně, tel.: +420 777 610 528, e-mail: stastny@dsz-stastny.cz

 Prodám boční vysokozdvižný vozík Linde S 50. Nosnost 5000 
kg. Těžiště 600 mm. Pohonná jednotka Diesel – motor Perkins. 
Pneumatiky P/P. Standardní výška zdvihu 3550 mm. Standardní 
volný zdvih 1100 mm. Rozměry – délka 4150 mm, šířka 1975 mm. 
Minimální 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 jakýchkoliv 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
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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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VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Vyrábíme okna a dveře pro obyčejné lidi, s láskou a úctou k na-
šemu hlavnímu dodavateli – přírodě.
Kontakt: MASKOP 99, spol. s r.o., Na Zelené 2351, 272 01 Kladno, 
tel.: +420 312 662 050, e-mail: maskop99@seznam.cz

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

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

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 SOŠ stavební a zahradnická hledá UČITEL(KA) ODBORNÝCH 
PŘEDMĚTŮ PRO OBORY TRUHLÁŘ, TESAŘ A DŘEVOSTAVBY - 
zástup za mateřskou dovolenou. Požadujeme: odborné a pedagogické 
vysokoškolské vzdělání (pedagogické je možné dodělat formou 10 
měsíčního kurzu), znalost práce na PC (AutoCad), trestní bezúhonnost, 
velmi dobré komunikační a prezenční dovednosti, praxe na střední 
škole vítána (není podmínkou). Nabízíme: pracoviště na Praze 9, plat 
podle platových tabulek – 12. třída, osobní ohodnocení odměny dle 
vykonané práce, dovolená 8 týdnů, služební notebook, kantýna, obě-
dy ve školním stravovacím zařízení, možnost využití tělovýchovných 
zařízení včetně bazénu, příspěvek na důchodové pojištění (po odpra-
covaném roce), příspěvky FKSP. Nástup: dle dohody. Úvazek bude 
předán včetně kompletních podkladů k výuce a zaškolení.
Kontakt: Hana Navrátilová, tel.: +420 266 106 254, e-mail: per-
sonalni@skolajarov.cz

 PRONAP s.r.o. nabízí volné kapacity ve výrobě nábytkových dílců 
z velkoplošných materiálů (LTD, DTD, MDF, PDJ-P apod.). Opracování 
probíhá na moderních technologiích při dodržení vysokých kvalita-
tivních standardů, a to jak pro malo tak i vysokosériovou produkci.
Kontakt: tel.: +420 724 007 915, e-mail: silovsky@pronap.eu, 

 Nabízíme volnou kapacitu CNC obráběcího centra Homag 
Venture 316L – obrábění lamina a masívu.
Kontakt: tel.: +420 603 309 400, e-mail: kahavo@seznam.cz

 Sherwin-Williams, celosvětový výrobce nátěrových hmot a doda-
vatel průmyslových povrchových úprav se sídlem ve Velkém Meziříčí, 
hledá pro svůj tým kolegu na pozici: TECHNIK POVRCHOVÝCH 
ÚPRAV DŘEVA PRO SLOVENSKO. K hlavním úkolům na této pozici 
patří pravidelný technický servis u současných a nových zákazníků. 
Technický servis představuje zejména testování materiálů na povr-
chovou úpravu dřeva (odstínu, vzhledu, odolností atd.) dle poža-
davků zákazníka. Požadujeme: VŠ/SŠ technického směru, praxe 
na stejné pozici nebo zkušenosti s povrchovou úpravou výhodou, 
výborné komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, ochota 
cestovat – ŘP. sk. B nutností, znalost anglického jazyka na komu-
nikativní úrovni, uživatelská znalost práce s PC. Nabízíme: práci ve 
stabilní společnosti etablované na trhu, rozvoj v oboru, práce na 
zajímavých projektech, motivující platové ohodnocení a zaměstna-
necké benefity. Nabízená pozice je otevřená pro kandidáty z celé 
SR. Pokud vás nabízená pozice zaujala, zašlete prosím svůj životopis 
na e-mail: info.cz@sherwin.com.
Kontakt: Lenka Křenková, tel.: +420 723 719 515, e-mail: lenka.
krenkova@sherwin.com

 Sherwin-Williams, celosvětový výrobce nátěrových hmot a do-
davatel průmyslových povrchových úprav se sídlem ve Velkém 
Meziříčí, hledá pro svůj tým kolegu na pozici: OBCHODNĚ-
TECHNICKÝ ZÁSTUPCE PRO SLOVENSKO. K hlavním úkolům na 
této pozici patří aktivní obchodní činnost a vyhledávání nových zá-
kazníků v oboru průmyslové povrchové úpravy (dřeva, kovu, plastů). 
Obchodně-technická péče o stávající zákazníky. Požadujeme: SŠ 
nebo VŠ vzdělání technického/chemického směru, znalost an-
glického jazyka na komunikativní úrovni, zkušenosti s obchodní 
činností v oboru, vynikající prodejní a komunikační schopnosti, 
časová flexibilita, ochota cestovat – ŘP sk. B nutností, uživatelská 
znalost práce s PC (MS Office, Lotus Notes, Navision). Nabízíme: 
práci ve stabilní celosvětové společnosti, profesní růst, práce na 
zajímavých projektech, možnost dalšího jazykového vzdělávání, 
motivující platové ohodnocení a zaměstnanecké benefity. Nabízená 
pozice je otevřená pro kandidáty z celé SR. Pokud vás nabízená 
pozice zaujala, zašlete prosím svůj životopis na e-mail: info.cz@
sherwin.com.
Kontakt: Lenka Křenková, tel.: +420 723 719 515, e-mail: lenka.
krenkova@sherwin.com

 Ponúkame vypracovanie výkresovej dokumentácie na drevené 
schody (zadlabané, sedlové, mlynárske, svorníkové, harmonikové, 
vretenové). Súčasťou dodávky sú šablóny v mierke 1:1, prípadne 
výstupy jednotlivých prvkov vo formáte DXF, farebná vizualizácia, 
kusovník, montážne výkresy, prehľadný pôdorys, optimalizácia le-
penej škárovky. Cena dohodou.
Kontakt: mobil: +421 905 650 112, e-mail: profil@stonline.sk

 Nabízíme možnost CNC frézování schodišť vč. návrhu (cena dle 
tvaru a složitosti od 8000 Kč). Možností je frézování z vámi dodaných 
desek a nově nabízíme i možnost dodání z našeho materiálu v pro-
vedení „cink“. Doplňková služba je i možnost egalizace i kulacení 
a broušení hran. S naší pomocí se můžete pustit do výroby i bez 
předchozích zkušeností.
Kontakt: SWN Moravia s.r.o., Mladoňovice 65, mobil: 777 161 413, 
e-mail: cerny.pavel@swn.cz

 Mladá, dynamická truhlářská firma z okresu Liberec nabízí vol-
nou kapacitu pro spolupráci či výrobní program na výrobu nábyt-
ku, kuchyňských linek, skříní, recepce atd. z lamina a laminátem 
potažených desek. Nabízíme také výrobu dílců dle vašeho zadání 
(řezání, olepování, vrtání, frézování, nastřelování 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 schodiště včet-
ně šablon 1:1. Dokumentace obsahuje půdorys, bokorysy, pohledy 
ve 3D, kusovník, šablony veškerých komponent 1:1. Dokumentaci 
zasíláme na dobírku. Podle výkresové dokumentace lze velmi snad-
no přenést dané rozměry na připravené polotovary a ušetřit tak 
mnoho času. Velkou výhodou je také přesnost tohoto postupu. 
Termín dodání výkresové dokumentace je 3–5 dnů. Tiskneme na 
role papíru o šířce až 1050 mm. Cena od 4000 Kč bez DPH. 
Nabízíme také obrábění na CNC.
Kontakt: tel.: +420 461 526 140, e-mail: libor.oprsal@fa-havlicek.cz

 Nabízíme volnou kapacitu ve výrobě eurooken. Eurookna vy-
rábíme 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: +420 737 883 380

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.
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Zájem o značku 
Česká kvalita – 
Nábytek mezi tu-
zemskými výrob-
ci nábytku trvale 
roste. A to nejen 

pro konkrétní produkty, ale v poslední 

době zejména pro komplexní zakázko-
vou výrobu nábytku. Značku spravuje 
Asociace českých nábytkářů (AČN).
V současné době má značku Česká 
kvalita – Nábytek pro konkrétní výrob-
ky propůjčeno 12 výrobců a pro služ-
bu „Zakázková výroba nábytku“ 16 fi-

rem. Jenom od začátku letošního roku 
získalo oprávnění značku používat 
5 firem: SYKORA, spol. s r.o., LUGI 
s.r.o., FMP Lignum - výrobní družstvo, 
LB BOHEMIA, s.r.o. a DŘEVODÍLO 
Rousínov, v.d. AČN má v současné 
době 67 členů.    Zdroj: AČN

Řadu držitelů značky Česká kvalita – Nábytek letos rozšířilo pět firem

Nízké úrokové sazby hypoték zvedly po-
ptávku po bytech a rodinných domech 
tak vysoko, že poptávka již několikaná-
sobně převyšuje nabídku. Zákazníky 
nestíhá uspokojovat ani největší tuzem-
ský výrobce dřevostaveb RD Rýmařov. 
„Máme již naplněný nejen letošní rok, 
ale i ten příští,“ říká obchodní ředitel 
společnosti Jiří Pohloudek. Přestože je 
firma schopna hrubou stavbu rodinné-
ho domu postavit během několika dní, 
zákazníci jsou na tom dnes podobně 
jako zájemci o luxusní auta – musí čekat 
několik měsíců nebo dokonce let. Kdo 
dnes uzavře objednávku, ten se zaháje-
ní výstavby dočká nejdříve v roce 2019.
V současné době firma vyrábí okolo 
10–12 domů týdně. Tento počet by 
potřebovali zvednout alespoň na 16. 
Společnost však naráží na nedosta-
tek zaměstnanců. V rýmařovském zá-
vodě aktuálně zaměstnává téměř 500 
lidí a dalších 200 si najímá externě. 

„Potřebovali bychom dalších zhruba 
dvě stě lidí. Ti se nám dnes ale shání 
velmi těžko,“stěžuje si Pohloudek.
Podnik by ocenil především posily 
z Ukrajiny. Spoléhá přitom na právě 
schválenou novelu zákona o zaměst-
nanosti, která by mohla ještě letos 
nábor pracovníků z Ukrajiny výrazně 
urychlit. Do té doby chce rýmařovský 
výrobce dřevostaveb částečně omezit 
export svých domů do ciziny. Aktuálně 
uzavírá kanceláře v Berlíně, aby mohl 
věnovat většinu pozornosti tuzemské-
mu trhu, který je rok od roku větší. Loni 
v Česku stavební firmy vůbec poprvé 
postavily více než dva tisíce dřevěných 
domů. Čtvrtinu z nich měl na svědomí 
rýmařovský podnik. Ten postavil cel-
kem 501 domů za 1,1 miliardy korun.
Přestože je pro firmu nejdůležitější čes-
ký trh, ciziny se úplně vzdát nechce. 
Působit proto bude, i když v omeze-
ném rozsahu, v Německu, Rakousku, 

na Slovensku a v Polsku. Právě pol-
ský trh podle firmy do budoucna skýtá 
velký potenciál kvůli velkému množství 
starých domů, které již nebude možné 
rekonstruovat.
Společnost se však dívá také dál na 
západ Evropy. Tam sice neplánuje sta-
vět vlastní domy, velkou příležitost ale 
vidí právě v rekonstrukcích stávajících. 
Využít chce také rostoucího tlaku EU 
na snižování energetické náročnosti 
budov. Zapojila se proto do evropské-
ho projektu More-Connect, kterého se 
účastní evropské podniky a univerzity, 
mezi nimi například i ČVUT. Cílem je 
navrhnout velkoplošné zateplovací pa-
nely z obnovitelných zdrojů, které sníží 
energetickou náročnost budov. Panely 
chce český výrobce dřevostaveb vyrá-
bět na nové výrobní lince, kterou plá-
nuje postavit. V první fázi chce panely 
dodávat do Nizozemska, kde se počítá 
s rozsáhlou obnovou starého bytového 
fondu.

Zdroj: Hospodářské noviny

RD Rýmařov má vyprodáno do roku 2019

Ve čtvrtek 8. června 2017 si společ-
nost ATREA z Jablonce nad Nisou 
připomněla deset let od vzniku lokali-
ty domů ATREA v obci Koberovy, kde 
vyrostl unikátní soubor 13 energeticky 
pasivních dřevostaveb. Mezi nimi je 
i první energeticky nulová budova v ČR.
Společnost ATREA se již od roku 
1990 prostřednictvím svého zaklada-
tele a jednatele Ing. Petra Morávka, 
CSc. zabývá energetickými úspora-
mi, kvalitou vnitřního prostředí budov 
a vlivem staveb na životní prostředí. 
V roce 2005 svoji činnost rozšířila také 
o vývoj, výstavbu a propagaci energe-
ticky pasivních domů. Na přelomu let 
2006–2007 pak v souvislosti s tou-
to činností zrealizovala pilotní projekt 
hromadné výstavby 13 pasivních domů 

v katastru obce Koberovy v Českém 
ráji. Součástí souboru je i vzorový dům 
a školící středisko společnosti, které je 
prvním nulovým domem v ČR.
Význam tohoto projektu, v němž za 
uplynulých 10 let našlo své pokračo-
vání dalších bezmála 150 pasivních dře-
vostaveb postavených v systému ATREA 
po celé republice, si firma připomněla 
8. 6. 2017 v Koberovech v rámci slav-
nostní akce, jejíž součástí byla panelová 
diskuze na téma Vize 2020 a odborné 
fórum. Proběhla za účasti předních čes-
kých odborníků a akademiků z oblasti 
architektury, energetické efektivnosti 
budov, a udržitelného stavebnictví. „Po 
deseti letech od výstavby se prokázala 
nejenom skvělá funkčnost těchto domů, 
ale navíc stále vypadají tyto dřevostavby 

dobře i navenek,“ říká jednatel společ-
nosti Ing. Morávek na adresu pilotního 
projektu, za který firma obdržela cenu 
poroty v soutěži Energetický projekt 
2005 a o dva roky později v téže soutěži 
i hlavní cenu za jeho realizaci.
Dalšího významného ocenění se pak 
firmě dostalo v soutěži Český energe-
tický a ekologický projekt 2015 za prv-
ní etapu projektu Senior parku v Týnci 
nad Labem, jehož cílem je postupné 
vytvoření ucelené lokality pro pohodlný 
a důstojný život s odpovídajícími služ-
bami a péčí pro seniory. Po dokončení 
jej bude tvořit komplex sedmi budov, 
vzájemně spojených krytými chodníky, 
navržených jako skeletové sendvičové 
dřevostavby s difúzně otevřenou sklad-
bou obvodových konstrukcí a s ozele-
něnou střechou.

Autor: Ing. František Novák

Pasivní domy v obci Koberovy oslavily 10. narozeniny
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Společnost EPIMEX ve své předváděcí 
hale v Klášterci nad Ohří uspořádala 
pro své zákazníky specializovanou pre-
zentaci zaměřenou na automatizaci ve 
výrobě s podtitulem „Dřinu strojům“.
Akce, která se uskutečnila ve čtvr-
tek 8. 6. 2017, se setkala s velkým 
zájmem ze strany výrobců nábytku. 
Během celého dne ji navštívilo téměř 
140 návštěvníků z více než 60 firem 
z celé České republiky. Je zřejmé, 
že téma automatizované výroby, kte-
ré firma EPIMEX zvolila jako nosnou 
myšlenku svojí prezentace, začíná být 
mezi tuzemskými výrobci nábytku velmi 
aktuální.
Hlavní pozornost zákazníků proto pou-
talo zejména ukázkové automatizované 
pracoviště, tvořené CNC obráběcím 
centrem s trámcovým stolem a ver-
tikálním CNC vrtacím centrem, plně 
obsluhované robotem.
Kromě toho se návštěvníci mohli sezná-
mit i s dalšími sofistikovanými technolo-
giemi umožňujícími zvýšení produktivity 
a efektivity výroby, jako je např. řezání 
na nářezovém centru se současným 
potiskem dílců štítky s čárovými kódy 
(samozřejmě v kombinaci s automa-
tickým skladem) nebo olepování dílců 
na olepovačce s vratným dopravníkem 
obsluhované jedním pracovníkem. 

„Je vidět, že téma automatizace a ro-
botizace naše zákazníky zajímá a bu-
deme se s ním setkávat stále častěji. 
Epimex se tomuto tématu bude i nadále 
věnovat. Důležité je, že všechna vysta-
vovaná řešení budou v našem show 
roomu našim zákazníkům k dispozici 
i v následujících týdnech a měsících. 

A samozřejmě i kompletní sortiment 
ostatních strojů. Stejně tak mohou 
zájemci kdykoli navštívit i naši expozici 
v Blučině u Brna, kde je trvale k dispo-
zici obdobný výběr strojů,“ řekl k celé 
akci Lubomír Eliáš, jednatel společ-
nosti.

Autor: Radomír Čapka

Hlavní pozornost návštěvníků akce byla zaměřena na robotizované pracoviště 
opracování nábytkových dílců. Foto: autor

EPIMEX představil malou robotizovanou buňku na výrobu nábytku

SUSO uzavřelo poslední letošní kvali-
fikační kolo, které se konalo na výsta-
vě Hobby v Českých Budějovicích od 
12. do 13. 5. 2017. České Budějovice 
byly poslední zastávkou projektu SUSO 
v základní části. Celou dobu soutěž 
provázelo skutečně jarní počasí, na 
obloze se vystřídalo pálivé slunce 
i pořádný lijavec. Celkem návštěvníkům 
řemeslo předvedlo 9 družstev truhlářů 
a 4 týmy zedníků.
Vítězi mezi truhláři se stali Marek Sedlář 
a Lukáš Dušek ze SOU Hluboš. Dlouho 
vedoucí dvojice Jiří Kundela a Michal 
Buk ze SŠ stavební Jihlava nakonec bra-
la pomyslné stříbro. Třetí pozici obsadili 
Jan Mimra a Matěj Franc ze SPŠ a SOU 
Pelhřimov. „Velmi slušná účast a velmi 
dobrá řemeslná úroveň, tak bychom 
mohli stručně charakterizovat truhlářský 
obor,“ okomentoval poslední postupo-
vé kolo manažer soutěže David Surmaj. 

První dvě vítězná družstva jsou zároveň 
poslední, která uzavřela startovní listinu 

pro letošní finále v Praze 19. – 22. 9. 
2017 při veletrhu FOR ARCH.

Poslední postupové kolo SUSO uzavřelo startovní listinu pro pražské finále
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Príležitosť osláviť 20. výročie vstupu 
obchodného koncernu JAF Holz na 
Slovensko zvýraznili rozšírením slu-
žieb. Oficiálne 2. júna 2017 pribudla 
aj 4. filiálka v Sielnici, kde sa súčasne 
konala Hausmesse (domáca výstava) 
za prítomnosti 20 dodávateľov mate-
riálov. JAF Holz Slovakia má ambície 
získať vedúce postavenie na trhu nielen 
v oblasti dodávok materiálov z dreva, 
ale aj v oblasti servisu formou rezania 
a ohraňovania dielcov. Zvýraznil to na 
otvorení v Sielnici konateľ JAF Holz 
Slovakia Ing. Miroslav Malženický. Na 
Slovensku zamestnávajú 171 pracovní-
kov, v štyroch strediskách majú k dis-
pozícii skladové plochy 23 300 m2. 
Vlaňajší obrat predstavoval 44 mil. €. 
Na Slovensku má JAF Holz „rodný list“ 
z 27. 5. 1997.
Takmer 400 hostí – odberateľov ma-
teriálov a ostatného obchodného sor-
timentu – mohlo v Sielnici diskutovať so 
zástupcami dodávateľov. Vo vzorkovni 
si prezreli aktuálny sortiment, v skla-
doch pestrý výber drevených kon-
štrukčných materiálov. Bohatý program 
pripravili pre celú rodinu, vrátane det-
ského kútika s animátormi. Náladu 
dotvorilo vystúpenie hudobnej skupi-

ny Gladiátor, spestrenými tanečnými 
vložkami. Celodenné občerstvenie 
s bohatou ponukou slovenského vína, 
vyvrcholilo zábavou až do neskorých 
večerných hodín.
Areál JAF Holz v Sielnici vybudovali ako 
„Green Field Investment“ a v neoficiál-
nej prevádzke je zákazníkom k dispozí-
cii od februára 2017. Tvoria ho vzorkov-
ne, moderné kancelárie, skladová hala 
a obrábacie centrum na celkovej plo-
che 5 tis. m2. V južnej časti stredoslo-

venského regiónu bola filiálka aktívna 
v prenajatých priestoroch vo Vlkanovej 
od roku 2013. Napĺňanie cieľov vytvo-
rilo „zelenú“ pre stavbu nového areálu 
pobočky – zvýraznila vedúca filiálky 
Helena Klátiková. Obchodnú ponuku 
tvorí celý sortiment materiálov z dreva 
pre výrobcov nábytku a interiérov, od 
dekoratívnych materiálov pre stolárov 
až po produkty pre drevostavby.

Autor: Dr. Anton Mrník

Nová filiálka JAF Holz v Sielnici

Turistické lokality priťahujú návštev-
níkov vylepšenými účelnými dreve-
nými prvkami a doplnkami. V okolí 
Bardejova vybudovali a udržiavajú štyri 
trasy v celkovej dĺžke 7 km. Verejnosť 
môže využívať dva liečivé singletracky 
– Napoleon a Čerešenka, kyslíkovú 
cestu Mihaľov – Bardejov a kyslíkovú 
dráhu v Bardejovských kúpeľoch. Na 
kyslíkovej ceste Mihaľov – Bardejov 
osadili posledné orientačné tabule, 
hoci ju využívajú už od konca roku 
2016. Cesta má dĺžku 3 km a je to 
v podstate turisticko-relaxačný chod-
ník. Je na nej 19 zastávok, na ktorých 
osadili prvky na cvičenie. Súčasťou je 
aj nový drevený altánok pre 20 osôb na 
sedenie a 10 osôb pri ohnisku.
Pojem „liečivé singletracky“ sú väzbou 
na kúpele. Nová trasa Napoleon začí-
na pri rovnomennom prameni. Náklady 
na vybudovanie predstavujú 14 700 €. 
Nadväzuje na 1. etapu Čerešenka vy-
budovanú v roku 2015. Spolu vytvárajú 

trojkilometrový kompaktný cyklookruh. 
Napoleon má dĺžku 1650 m, s prevýše-
ním 140 metrov. Trasa je zarovnaná prí-
rodným povrchom, má aj vybudované 
prekážky – terénne vlny, skoky rôznych 
veľkostí, klopené zákruty, rýchle pasá-
že, kamenné úseky a mostíky. Všetky 
sa dajú obísť alebo prejsť bezproblé-
movo aj pre menej zdatných cyklistov.

Kyslíková dráha v Bardejovských kúpe-
ľoch má dĺžku 1 km a je na nej 14 sta-
novíšť pre relaxačné a pohybové cviče-
nia. Pôvodná dráha bola vybudovaná 
v roku 1974, no jej drevené prvky boli 
zničené. Odpočívadlá, drevené atrak-
cie, informačné tabule a lavičky nanovo 
zrekonštruovali.

Autor: Dr. Anton Mrník

Nové drevené prvky na turistických trasách v okolí Bardejova
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Slavnostním odpolednem, uspořáda-
ným v pátek 9. 6. 2017 k 25. výročí za-
ložení firmy, završila společnost PANAS 
třídenní firemní výstavu „Technologické 
dny PANAS“, která představila více než 
20 dřevoobráběcích strojů z portfolia 
značky SCM. Páteční slavnostní od-
poledne se stejně jako celá výstava 
uskutečnilo v pražském showroomu 
PANAS za přítomnosti zástupců italské 
společnosti SCM Group a pozvaných 
hostů z cca 50 firem.
Jednatel společnosti PANAS Jiří Mimra 
se ve svém úvodním proslovu zaměřil 
na nejdůležitější body v historii firmy, 
v níž zásadní roli podle něj hrálo štěstí. 
„Tím prvním bylo naše štěstí na dobré 
obchodní partnery,“ uvedl J. Mimra 
a zdůraznil mj. pozici SCM Group ve 
světě. „Druhým štěstím jsou dobré 
vztahy s našimi partnery – zákazníky,“ 
pokračoval jednatel společnosti, která 
zaměstnává více než dvě desítky lidí. 
A právě dobré zaměstnance označil 
J. Mimra za další štěstí firmy, přičemž 
poukázal na současný velký problém se 
sháněním kvalifikovaných pracovníků. 
Na ekonomické milníky v historii spo-
lečnosti se pak zaměřil Ing. Jan Mimra, 
který do firmy nastoupil v roce 2000. 
Vzpomenul především na hospodářský 
růst v letech 2007 a 2008, kdy insta-

lovali v průměru 3 stroje za dva dny, 
na nástup „krize“ v roce 2009, s níž 
přišel až 50% propad prodeje, na ob-
dobí 2010 – 2013, kdy se synonymem 
prodeje stalo slovo „sleva“, na inter-
vence ČNB v listopadu 2013, které 
firmě přinesly nemalé finanční ztráty, 
ale také na rekordní dodávky strojů 
v letech 2014–2015 díky uvolnění do-
tací na nové technologie. V souvislosti 
se současným vývojem na trhu práce 
pak zdůraznil rostoucí význam automa-
tizace a robotizace ve výrobě známé 

především pod označením Průmysl 4.0 
s tím, že společnost PANAS ve spolu-
práci s SCM Group je připravena na-
bídnout řešení.
Přítomné hosty pozdravil také ob-
chodní manažer SCM Group Paolo 
Lambordini, který poděkoval společ-
nosti PANAS za dosavadní činnost 
a především za dosažené výsledky. 
Vyzvedl hlavně úroveň servisu, který 
PANAS poskytuje.

Autor: Radomír Čapka

PANAS oslavil 25. výročí založení firmy

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou pripravo-
vala v školskom roku 2016/17 na budúce povolanie dve 
stovky budúcich remeselníkov v trojročných učebných od-
boroch. Z nich 38 už prevzalo výučné listy. Okrem nich zís-
kavalo vedomosti v 1. ročníku 99 a v 2. ročníku 61 žiakov. 
Nadstavbové 2-ročné štúdium ukončilo maturitou 14 operá-
torov drevárskej výroby, 10 operátorov stavebnej výroby a 32 
absolventov odboru Podnikanie v službách a remeslách. Pre 
výrobu tak pripravujú už niekoľko rokov stabilný počet žiakov.
Slávnostné vyradenie absolventov sa uskutočnilo 26. júna 
2017 v historických miestnostiach Oščadnického kaštieľa. 
Súčasnosť previazal s históriou v príhovore riaditeľ SOŠ dre-
várskej a stavebnej Krásno PaedDr. Ján Palko. Slávnostné 
chvíle sledoval aj primátor Krásna Ing. Jozef Grapa, ktorý 
ocenil mimoškolské aktivity žiakov školy v prospech zveľa-
ďovania mesta.
Výučné listy prevzalo 9 stolárov a 10 tesárov, tiež ďalších 
dvoch učebných odborov zo stavebníctva. Pamätný list 
najlepších absolventov prevzali Matej Čimbora, Roman 
Vašíček a Peter Janovíček. Ďakovný list za vzornú reprezen-
táciu školy udelili Marošovi Svrčekovi, Vladimírovi Pastvovi 
a Mariánovi Firekovi. Odovzdala ich predsedníčka Rady ško-

ly Mgr. Margita Slížová. Ďakovný list primátora patrí Jakubovi 
Škovránkovi a Lukášovi Stolárikovi. Vyznamenaní absolventi 
dostali zároveň osvedčenie SOPK. 

Autor: Dr. Anton Mrník

Tovarišský list potvrdil vedomosti a zručnosti stolárov

Jednatel společnosti PANAS Jiří Mimra při svém úvodním proslovu. Foto: autor

Medzi remeselníkov v drevárskom a nábytkárskom odvetví 
privítal zástupca Zväzu spracovateľov dreva SR Michal Belko 
odovzdaním tovarišských listov absolventov učebného od-
boru Stolár. Foto: autor
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Tisíce rostlinných druhů, několik jezírek, 
louky, rokle, ale i skleníky a další prv-
ky zahradní architektury včetně ukázky 
zatravnění golfového greenu vyvolávají 
u návštěvníků nadšení a jsou neodmys-
litelným cílem všech oficiálních univer-
zitních návštěv. Arboretum je ale přede-
vším oblíbeným relaxačním prostorem 
studentů i široké veřejnosti. Pohladí 
duši každého hned s příchodem prv-
ních sněženek, bledulí a hlaváčků, celé 
vegetační období hýří paletou barev a na 
podzim se opět uloží do zimního spánku. 
Provoz v arboretu musí respektovat přís-
ná pravidla, jako absolutní zákaz ničení 

vegetace, kouření, pobytu psů a pohyb 
omezený výlučně na komunikace. 
V jednom období ale tento řád neplatí. Je 
to během konání tzv. Land Artu – happe-
ningu Mendelovy univerzity. Překrásný 
kus přírody v centru moravské metropole 
se promění ve zvláštní kulisu pro výstavu 
studentských prací. Studenti Ústavu ná-
bytku, designu a bydlení Lesnické a dře-
vařské fakulty zde každý rok vystavují 
svoje klauzurní práce vzniklé vedením 
Ing. Jiřího Taubera, PhD. v rámci před-
mětu Základy techniky tvorby. Jsou to 
prostorové objekty vytvořené na dané 
téma umístěné do volného prostoru, ale 
i do různých zákoutí. Jejich objevování je 
spojeno s poznáváním půvabné přírody 
a návštěvník si uvědomí sílu působe-
ní přírody na svoji psychiku a odchází 
s pocitem klidu v duši. 
Letošním tématem byla sláma. Ta sice 
na první pohled nemá s nábytkem nic 
společného, nicméně provázela člověka 

v interiéru od pradávna, dokud ji nevytla-
čily umělé materiály. Slamník byl dlouhá 
staletí součástí každé venkovské domác-
nosti. Přirozeně využíval domácí mate-
riál, který mu příjemně změkčoval lehací 
plochu. Když dosloužil, skončil zpravidla 
jako podestýlka dobytka (pokud ovšem 
nebylo nutné řešit nerudovskou otázku 
Kam s ním?). Šlo vlastně o ekologický 
proces, kdy se daný předmět změnil 
v předmět zcela odlišný. V dnešní době 
se tomuto jevu říká upcycling a je spo-
jován s tzv. megatrendem new ecology.
V současné době je sláma předmětem 
výzkumu spojeného hledáním jejího dal-
šího využití. Existují už i nábytkové objek-
ty vytvořené ze slámy s využitím latexu 
jako pojiva a neznámým není ani použití 
slámy jako stavebního materiálu pro stav-
bu experimentálních rodinných domků. 
Pro účely Land Artu šlo spíše o manuál-
ní zručnost studentů spojenou s jejich 
fantazií. Sláma byla totiž k dispozici naře-

Land Art 2017

Když se v Brně řekne park, naskočí každému v mysli Lužánky, oáza 
zeleně o ploše 22 ha v samotném centru města, kterou založil samot-
ný císař Josef II. Ne každý však ví, že nedaleko odtud je sice menší, 
ale mnohem krásnější areál, arboretum Mendelovy univerzity.

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

Rocking chair
Straw chair, Jan Doležel, Michaela Fojtí-
ková

Slámfie, Jana Syslová. Skulptura vybízí 
k vytvoření selfíčka
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zaná nakrátko, takže větší objekty mu-
sely být vytvořeny pomocí dřevěné kon-
strukce a obaleny pletivem z králikárny. 
Podmínkou úspěšné realizace byla tedy 
vedle neomezené kreativity i manuální 
zručnost. Ta se jim bude v profesním 
životě určitě hodit. 
Dalším problémem bylo letošní vrtkavé 
počasí, které arboretum zalévalo slu-
nečními paprsky, ale i přívalovými dešti. 
Studenti se museli smířit s tím, že třeba 
už zítra bude celé dílo znehodnoceno. 
I to je cenná zkušenost. V procesu de-
signérské tvorby je často nutné v rámci 
experimentu začínat od nuly.
Studenti tvořili přímo na místě. Nejdříve 
vznikli jako společné dílo dva ptáci. Na 
nich si autoři osvojili práci s materiálem 
a pak se rozdělili do skupin. Mohli tak 
poznat výhody i problémy spojené s pra-
cí v týmu. Umístění objektů v arboretu 
vyžadovalo rovněž konsensus. Každý 
chtěl pro svoje dílo přirozeně to nej-
atraktivnější místo.
I když některé exponáty vyvolaly dohady, 
co vlastně vyjadřují, byly ty ostatní zcela 
jasně identifikovatelné. Patřily k nim růz-
né nábytkové objekty, dokonce mamutí 
židle, za níž by se nemusel stydět ani 
nejmenovaný rakouský nábytkářský ře-
tězec, dále rostliny, živočichové a řada 
dalších těžko definovatelných, ale pů-
vabných aranžmá. 27 objektů spolykalo 
cca 500 kg slámy.
Díla vypovídají mnohé o vztahu svých 
autorů k přírodě, tradicím, kultuře, eko-
logii a v neposlední řadě i ke struktuře 
materiálu a kompozic. Nechyběla zde 
ani určitá nadsázka a humor.
Happening je atrakcí zejména pro mladší 
studenty, kteří si za přítomnosti vedení 
univerzity užili i módní přehlídku propa-
gačních předmětů navržených svými 

kolegy. Manekýnky byly samozřejmě 
rovněž domácí. Přitom se oživila prasta-
rá polemika o tom, zda design je, nebo 
není umění. I když lze vzniklé objekty 
za umění považovat, připravuje Ústav 
nábytku, designu a bydlení Lesnické 
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity 
svoje studenty na širokou škálu profesí 
v nábytkářském oboru, kde budou pra-
covat s fenoménem design z hlediska 
požadavků sériové výroby.
Nad tím vším bděla až do 16. června na 
hlavním trávníku arboreta obří slaměná 
skulptura Kráčející Mendel. Docela by 
mne zajímalo, co by na to řekl. I když 
si ho představuji jako přísného vědce 
v mnišském hávu, řekla bych, že by se 
mu to mohlo líbit.

Prenatal bed, Anna Váňová

Kráčející Mendel, Lubomír Dobrovolný, 
Filip Dočkal. Několikametrová instala-
ce skulptury vyžadovala složité kotvení. 
Uvidíme, zda odolá přívalovým dešťům 
a větru

precizní nástroje  
na obrábění dřeva

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

mobil: +420 731 110 764
t.vala@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

• Profilové nástroje s pájenými 
DIA, HM, HSS břity nebo s 

      výměnnými profilovými noži, 
         žiletkami nebo DIA břity.

kvalita v pravý čas

• Precizní nástroje na obrábění 
masivního dřeva, materiálů

      na bázi dřeva a plastů.     
     
• Profilové nástroje s pájenými 

DIA, HM, HSS břity nebo s 
      výměnnými profilovými noži, 
         žiletkami nebo DIA břity.

• Krátká dodací lhůta zakázkově 
vyráběných nástrojů, rychlý 

      servis a ostření.

Zveme Vás 
na výstavu
WOOD-TEC

31.10. - 3.11. 2017

výstaviště BRNO

Zveme Vás na výstavu

WOOD-TEC

http://www.aigner-werkzeuge.at
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DREVINA NZ, s. r. o.
Budovateľská 2, Nové Zámky

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

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov 
a nábytkového kovania

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

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

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

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

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

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

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

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

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

HAUS Seman, s. r. o.
Levočská 20

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

železiarstvo, spojovací 
materiál a potreby do 

domácnosti

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

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

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

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

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

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

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

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

www.epimex.sk
drevoobrábacie 
stroje, nástroje 

a lepidlá, príslušenstvo 
k drevoobrábacím strojom

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

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

predaj priemyselného tovaru

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

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

www.adler.sk

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

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

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

predaj veľkoplošných 
materiálov, nábytkového 

kovania a pílenie na mieru

Mobart s. r. o.
Vajnorská 89

831 04 Bratislava
tel./fax: 02/4437 2648

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

predaj polotovarov pre 
nábytkársky priemysel

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

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

dispecink.praha@demos-trade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

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

dispecink.hb@demos-trade.com

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

dispecink.hk@demos-trade.com

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

dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demos-trade.com

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

dispecink.olomouc@demos-trade.com

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.
Ulica priemyselná 1958/7

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

dispečink: 544 228 155
prodejna: 721 387 680
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

mobil: 605 228 027
e-mail: humpolec@kili.cz

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
mobil: 602 153 954

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883

e-mail: jhradec@kili.cz

Kpt. Nálepky 2, 796 01 Prostějov
tel.: 582 366 651

mobil: 602 591 465
e-mail: prostejov@kili.cz

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

mobil: 724 771 603
e-mail: tabor@kili.cz

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
mobil: 731 134 690 

Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159

mobil: 723 067 076
e-mail: strakonice@kili.cz

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

mobil: 724 932 748
e-mail: trebic@kili.cz

Cecilka 228, 760 01 Zlín-Příluky
tel.: 577 901 086

mobil: 602 506 299
e-mail: zlin@kili.cz

Brněnská 30
591 01 Ždár nad Sázavou

tel.: 566 501 975
mobil: 602 433 117
e-mail: zdarns@kili.cz

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

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

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

kompletní sortiment 
pro truhláře

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

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

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

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

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

e-mail: kosice@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

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

twd SK, s.r.o.

twd CZ, s.r.o.
Velká Dlážka 2848/40

750 02 Přerov
tel. CZ: 

+420 737 272 922-3
tel. SK: 

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

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

si môžete kúpiť vo vybraných špecializovaných predajniach 
uvedených v adresári
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Foto: Ing. František Novák
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nabudúce, redakčný servis

Spoločnosť DEKWOOD s.r.o., ktorá je 
verejnosti známa ako výrobca masívnych 
drevených panelov DEKPANEL D, sa 
tento rok predstavila na trhu aj ako výrob-
ca konštrukčných prvkov pre drevostav-
by. A to pre rôzne systémy obvodových 
stien vrátane stien sendvičových spĺňa-
júcich požiadavky Preukazu energetickej 
náročnosti budovy, ktorých vyhotovenie 
a konštrukciu bližšie predstavíme v ďal-
šom vydaní Drevárskeho magazínu.

V budúcom vydaní Drevárskeho ma-
gazínu vám predstavíme nový elektro-
nický merací systém na zameriavanie 
betónových schodísk, ktorý umožňuje 
presne zamerať rozmery a tvar každé-
ho stupňa a na základe získaných dát 
vytvoriť podklady na výrobu jednotlivých 
obkladových prvkov – stupníc a pod-
stupníc, a to za zlomok času v porovnaní 
s bežnými metódami.

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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a v zahraničí okrem ČR
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Ve voľnom predaji rozširujú
Zmluvne spolupracujúce firmy uvedené v adresári 
predajných miest nacházajúcom sa vo vnútri čísla.
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