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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Soutěž Interiér roku vstupuje do dalšího ročníku

Vážení čtenáři,

možná se ptáte, jaká je souvislost mezi Dřevařským magazínem a soutěží Interiér roku 
a třeba vás překvapí, když řeknu, že zcela zásadní. Většina soutěžících minulého ročníku 
totiž dobře ví, že nejen láska, ale i dřevo za jistých okolností prochází žaludkem. To si 
samozřejmě žádá vysvětlení. 

Výsledky soutěže jsou každoročně vyhlašovány na mezinárodní konferenci Living Forum 
v pražském Centru současného umění DOX. Ta letošní měla ústřední téma interiér pro 
zdravý život. Patronkou tématu byla členka soutěžní poroty docentka Veronika Kotradyová 
z bratislavské fakulty architektury, která dva roky zkoumala vliv různých dřev v interiéru 
na psychickou i fyzickou stránku člověka. Výzkum vrcholil tzv. wood tastingem, a to 
právě na Living Foru, na nějž mají automaticky přístup všichni soutěžící. Účastníci se tak de facto stali součástí vědeckého projektu. 

Cílem soutěže Interiér roku je popularizovat originální bydlení, stejně jako mimořádný design obchodů, veřejných prostor, hotelů nebo 
restaurací atd., a to mimo jiné prostřednictvím masových médií. Do třetího ročníku se můžete hlásit již nyní. Osmnáctičlennou meziná-
rodní porotu opět vede prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové Jiří Pelcl a členy jsou i režisérka Hana Třeštíková a malíř David 
Saudek nebo italská designérka Sanja Pupovac. Soutěžit mohou české a slovenské interiéry dokončené v roce 2017, a to takové, které 
byly navrženy profesionálem, tedy architektem nebo interiérovým designérem.

Uzávěrka soutěže je 28. 2. 2018 a její výsledky budou již tradičně vyhlášeny na Living Foru v pražském Centru současného umění 
DOX 10. 4. 2018. Jeho ústředním tématem je tentokrát SOUKROMÍ – BEZPEČÍ – INTIMITA. Přítomna bude jako vždy řada výjimečných 
zahraničních přednášejících z řad architektů a designérů ze skandinávských zemí, Itálie, Anglie a Portugalska.

Soukromí, bezpečí a intimita jsou tři základní ingredience, které ve směsi s kvalitním designem vytvářejí útulné domovy, přívětivé kan-
celáře nebo přátelské veřejné interiéry. Living Forum 2018 si tedy klade otázku, co vše je nutným předpokladem pro vznik prostoru, 
v němž se subjektivně cítíme opravdu komfortně. Jste srdečně zváni.

Mgr. Petr Tschakert
ředitel Institutu Bytového Designu
(pořadatel soutěže Interiér roku)
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Pro individuální řešení 
výškově stavitelných stolů

Ergonomie je jedním z parametrů, na které je při vybavování kan-
celářských pracovišť kladen stále větší důraz. Významnou roli zde 
hraje mj. výšková nastavitelnost pracovních stolů, u nichž je požado-
vána možnost jejich přizpůsobení pro práci vsedě nebo vstoje. Spolu 
s tímto trendem roste i nabídka výškově stavitelných kovových 
podnoží s integrovaným pohybovým mechanismem. Zajímavé řešení 
v této kategorii výrobků představuje systém, který při minimální 
sortimentní šíři nabízí maximální rozměrovou i tvarovou variabilitu. Autor: Radomír Čapka

Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv autora

Současná nabídka výškově stavitelných 
podnoží má ve většině případů jedno 
společné: fixní půdorysný rozměr, který 
vymezuje rozměr stolu. Proto firmy, nabí-
zející tento sortiment, musí mít ve svém 
portfoliu širokou škálu podnoží různých 
velikostí, aby mohly co nejlépe a co nej-
rychleji uspokojit požadavky architektů 
při navrhování pracovišť podle individuál-
ních přání zákazníků. Přesto i tento široký 
sortiment představuje jisté omezení, a to 
zejména v případě požadavků na zcela 
atypické tvary apod. Jeden z evrop-
ských výrobců kovových podnoží však 
přišel s originálním nápadem, který nabízí 
řešení právě pro takové situace. Při mi-
nimální sortimentní šíři nabízí maximální 
rozměrovou i tvarovou variabilitu.
Hlavní myšlenka nápadu spočívá v po-
užití samostatných výškově stavitelných 
nohou, které vzájemně nejsou spoje-
ny žádnými luby ani trnožemi a připev-
ňují se přímo ke spodní ploše stolové 
desky. Díky tomu mohou být umístěny 
ve kterémkoliv místě desky a v jakémko-
liv počtu, což architektům otevírá takřka 
neomezené možnosti. Ovšem „nic není 
zadarmo“, a tak i toto řešení má svoje 
„ale“. Synchronizovaný vertikální pohyb 
teleskopických nohou nelze řešit tak jako 

Plát stolu je zhotoven z kompozitní 
desky skládající se ze dvou krycích de-
sek, mezi nimiž je umístěno jádro troj-
rozměrně lisované z rostlinných vláken, 
a vnějšího dokončovacího materiálu 
(laminát, folie, dýha aj.)

Systém využívající samostatné výškově stavitelné nohy nabízí vysokou variabilitu 
a flexibilitu při řešení pracovních stolů zcela atypických tvarů a velikostí
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u klasických podnoží, tj. jedním moto-
rem a převodem na další nohy. V tomto 
případě musí být každá noha vybavena 
vlastní pohonnou jednotkou a jejich syn-
chronizaci zajišťuje společná řídicí jed-
notka. K ní jsou motory připojeny pros-
třednictvím kabelů a stejně tak je každý 
motor pomocí vlastního kabelu připojen 
do sítě. Vzhledem k absenci lubů (z du-
tých profilů), které by umožňovaly skryté 
vedení, musel být problém s kabeláží ře-
šen jiným způsobem, a to prostřednictvím 
stolového plátu zhotoveného z kompozit-
ní desky s dutou vnitřní strukturou.
Kompozitní deska se skládá z minimálně 
dvou vnějších vrstev (DTD, MDF, překliž-
ka) a ze speciálního trojrozměrně lisova-
ného jádra. Jádro, které svým tvarem 
připomíná plato na vejce, je lisováno z pří-
rodních rostlinných vláken získávaných 
z rychle rostoucích rostlin, jako je len, 
konopí nebo ibišek konopovitý (kenaf), 
zpracovaných do podoby impregnova-
né plsti. Podle vyjádření výrobce nejsou 
používána fenolická ani formaldehydová 
lepidla a odpadním produktem při lisování 
je pouze voda. Na vnitřních plochách kry-
cích desek jsou v přesném rastru vyfré-
zovány oblé prohlubně (jamky), kterými 
desky dosedají na vrcholy lisovaného 
jádra a v těchto místech jsou spolu sle-
peny. Jádro vytváří uvnitř desky dvouúrov-
ňovou dutou strukturu, která umožňuje 
skrytý rozvod kabelů ve dvou na sebe 
kolmých směrech. Kabely mohou být 
vedeny přímo nebo mohou v libovolném 
místě změnit směr o 90°. Kabely mohou 
být také vedeny příčně přes sebe, při-
čemž každý kabel prochází jinou úrovní, 
takže jejich křížení je mimoúrovňové. Při 
vedení tak nedochází ke kolizím.
Kompozitní deska kromě toho umož-
ňuje pevné kotvení spojovacích prvků, 
což garantuje pevné připojení nohou. 
Stabilitu stolu zvyšují dlouhé patky, kte-
rými jsou nohy opatřeny na spodních 
koncích.

Vnitřní struktura desky umožňuje dvouúrovňovou kabeláž ve dvou na sebe kolmých 
směrech

Kompozitní deska umožňuje kotvení spojovacích prvků pro pevné přichycení nohou

Díky skryté kabeláži ve vnitřní struktuře desky mohou být všechny kabely vyvedeny 
v jednom místě

Pro synchronizovaný pohyb nohou jsou 
všechny pohony ovládány z jednoho mís-
ta pomocí elektronické jednotky
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Nova Pro Scala – perfektne nastavené

Či už v spoločnostiach Volkswagen alebo Airbus, vývoj produktov 
je stále viac založený na úspešne overených platformách. Dnes 
už dávno neznamená, že základom vývoja produktov je nanovo 
vymyslieť koleso. V automobilovom priemysle alebo v strojárstve 
sú nové generácie často založené na produktovej základni, ktorá 
už predstavuje štandard.

Aj pre produktového dizajnéra Stefana 
Ambrozusa to dáva zmysel: „Je skvelé, 
keď máme super produkt ako je výsuv-
ný systém Nova Pro“, si myslí zakladateľ 
štúdia Studio Ambrozus. „Postaviť vývoj 
z technologického hľadiska na tejto pro-
duktovej platforme je ekonomicky a eko-
logicky velikánskym krokom.“ Pretože 
v neposlednom rade zodpovedá Nova 
Pro vďaka svojej nepretržitej optimalizácii 
najnovšiemu stavu technológie vedení.

Atraktívnejšie to už nejde

„Je jednoducho úžasné, koľko know-
-how sa za tie roky v našej spoločnosti 

vytvorilo. Vezmite si napríklad iba napo-
jenie čiel. Keď dokáže 41 mm rám spo-
ľahlivo uniesť značné sily plnej zásuvky 
s vysokými čelami, potom to je obrov-
ským výkonom.“ Až technologická kom-
petencia Nova Pro nakoniec umožnila 
moderný, redukovaný dizajn Nova Pro 
Scala. Na dosiahnutie extrémne harmo-
nických povrchov to pre tím dizajnérov 
znamenalo: skoro žiadne viditeľné spo-
jovacie časti. Dokonca aj jemný laserový 
zvar sa mení na ušľachtilý a nezameniteľ-
ný dizajnový prvok. „Práve táto precízna 
kvalita výroby nám poskytuje slobodu 
pri takto extrémne atraktívnom „obalení“ 
komponentov.“

Estetika bez opotrebovania

Počas procesu hľadania sa relatívne 
rýchlo vykryštalizovala puristicky pria-
močiara forma ako víťazný návrh. „Ide 
to presne tým správnym smerom“, v tom 
si je skúsený produktový dizajnér istý. 
„Bude to presvedčivé po dlhú dobu. 
Na to dbal celý tím a neustále sa s tým 
aj zaoberal. Veľmi intenzívny a kvalitný 
proces, ktorý poskytuje istotu.“

Buďte iní. Odlíšte sa.

V mnohých oblastiach je stále dôleži-
tejšie vymedziť produkty a služby nie-

Dizajnové lišty v tvare profilov L vytvárajú široké spektrum možností odlišovania a robia z každého kusu nábytku unikát

http://www.grass-sk.sk
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len voči priamym konkurentom, ale 
ponuku rozčleniť na rôzne potreby, 
požiadavky, cieľové skupiny a cenové 
segmenty.
To znamená: Kto chce byť úspešný, sa 
musí v prvom rade postarať o vlastné 
odlíšenie. Toto jednoduché pravidlo 
platí v rovnakej miere pre všetky pro-
dukty. Pre kuchynský, bytový a kúpeľ-
ňový nábytok našich zákazníkov ako 
aj pre pohybové systémy spoločnosti 
GRASS. O to dôležitejšie je, že sa na-
šim vývojárom so systémom Nova Pro 
Scala podaril výsuvný systém, ktorým 
dokážeme našim zákazníkom z oblasti 
priemyslu, obchodu a remesiel dať do 
rúk fantastický nástroj na odlíšenie sa 
od ostatných. Prostredníctvom Nova 
Pro Scala možno vytvoriť štýly, funkcie 
a hodnoty, ktoré umožňujú toto odlíše-
nie sa od ostatných.
Prostredníctvom Nova Pro Scala zís-
ka každý kus nábytku vlastnú identitu. 
„Dokázať zmeniť estetické vnímanie 
zásuvky v zabudovanom stave – to by 
bolo inovačné, sme si mysleli. A s do-
plňujúcimi dizajnovými lištami systému 
Nova Pro Scala sa táto myšlienka sta-
la skutočnosťou“, rozpráva šéf vývoja 
Günter Grabher. Pravouhlý tvar rámu 
Scala to umožňuje: Magnetické profi-
ly L sa nedajú iba jednoducho namon-
tovať, ale takmer tvarovo sa pripájajú 
na rámy. Vzniká tak plný „roh hojnosti“ 
s novými možnosťami. Či jaseň, javor 
alebo orech, či minerálna látka alebo 
kov, skoro každý materiál a každá far-
ba perfektne harmonizuje s moderným 
oceľovým povrchom systému Nova Pro 
Scala.

Nova Pro Scala fakty

 Výšky rámov: 63 mm, 90 mm, 122 
mm, 186 mm

 Menovité dĺžky: 250 – 650 mm
 Farby: Ice, Stone, Silver

 Varianty vysúvania: H186 vysúvanie 
boxov, Crystal Plus rámové vysúva-
nie, pravouhlé zábradlie, Crystal sys-
tém nadstavcov

 Individualizácia: na rámy možno na-
sadiť dizajnové lišty

 Segmentácia: jedno vedenie pre 
Nova Pro Scala, Nova Pro Classic 
a Nova Pro Deluxe

 Perfektný pohyb: najlepšie vlastnos-
ti posuvu pri nosnostiach až do 70 kg

 Komfort uzatvárania: nová techno-
lógia Soft-close

Oficiálny partner firmy GRASS 
pre Slovenskú republiku:

IW TREND, s.r.o.
Rybničná 38
831 06 Bratislava
tel.: +421 918 873 967
e-mail: grass@iwtrend.sk
www.grass-sk.sk

Univerzálne možnosti, ktoré sú k dispozícii v rámci rodiny Nova Pro Scala, robia 
tento výsuvný systém zaujímavým pre všetky oblasti bývania a všetky segmenty 
cieľových skupín

Dizajnová charakteristika aj tak už najtenšieho komorového rámu sa v prípade Nova 
Pro Scala stáva ešte štíhlejšou, ešte čistejšou, ešte puristickejšou

http://www.grass-sk.sk
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Flexibilní sklo RAUVISIO crystal

Nové nápady vyžadují nové výrobky i nové výrobní postupy. Použití 
skla například propůjčuje interiéru eleganci a vyvolává dojem vy-
soké hodnoty a kvality. Firma REHAU pojala téma povrchů zcela 
nově a vyvinula revoluční produktovou řadu RAUVISIO crystal. 
Tento materiál je vhodný pro vytváření čelních ploch v interiérech, 
plně kompenzuje nedostatky pravého skla a skvěle kombinuje jeho 
přednosti s pozitivními vlastnostmi polymerů.

REHAU, s.r.o.
Obchodní 117, CZ-251 70 Čestlice
www.rehau.cz 

REHAU, s.r.o.
Kopčianska 82/A, SK-850 00 Bratislava
www.rehau.sk

Sklolaminát RAUVISIO crystal umožňuje 
maximální flexibilitu při výrobě interiéro-
vých prvků v imitaci skla, jako jsou čelní 
plochy nábytku, interiérové dveře, dělicí 
příčky, výplně či obložení stěn a nik. Po za-
budování nábytku lze navíc jednotlivé díl-
ce a výrobky kdykoliv vrtat nebo frézovat, 
takže je dodatečně možné doplnit např. 
úchytky. Kromě téměř neomezených 
možností použití, dodatečných úprav na 
místě montáže a zpracování přířezů na 
míru lze materiál RAUVISIO crystal také 
snadno ohýbat a díky tomu vytvářet prak-
ticky libovolné tvary. Výhodou je také mož-
nost oboustranného frézování a vytváření 
reliéfů a intarzií do plochy desky. Celkový 
dojem lze následně umocnit pomocí na-
svícení či podsvícení.

RAUVISIO crystal – nejflexibilnější sklo

Jednoduché opracování
– lze použít běžné nástroje 
na opracování dřeva

10x odolnější proti rozbití 
než pravé sklo 
– není křehký a je vysoce 
odolný vůči nárazu, až o 20% 
méně zmetků
O 50% lehčí než sklo 
– nízká hmotnost otevírá 
nové možnosti uplatnění 

Vysoce odolný vůči poškrá-
bání, UV-stabilní 
– velmi odolný povrch díky 
spe ciálnímu laku 

Žádné otisky prstů 
na matné verzi

RAUVISIO crystal mirror 
Zrcadlová verze sklolaminátu je ideální 
pro použití např. v koupelnách nebo šat-
ních skříních. Oproti klasickému zrcad-
lu má výrazně vyšší odolnost proti roz-
bití, o 50% nižší hmotnost a potřebné 
úpravy je možné provádět běžnými ná-
stroji pro opracování dřeva. Individuální 
přířezy nebo otvory je možné snadno 
a rychle provádět přímo na místě mon-
táže. Materiál RAUVISIO crystal mirror 
lze bez problémů ohýbat a vytvářet tak 
téměř libovolné tvary.

RAUVISIO crystal magnetic 
Varianta s magnetickou funkcí, která 
je zajištěna tenkou ocelovou vložkou. 
Nejrůznější poznámky a obrázky tak 
můžete snadno připevnit pomocí neo-
dymových magnetů. Desky RAUVISIO 
crystal magnetic jsou moderní 
a funkční alternativou k magnetickým 
popisovacím tabulím (white board) 
s mnoho stranným využitím nejen 
v kancelářích. Lze je snadno popiso-
vat běžnými popisovači (lesklý povrch) 
nebo křídou (matný povrch). Díky nano 
vlastnostem lze povrch stejně snadno 
a beze zbytků vyčistit. Vzhled ani povr-
chové vlastnosti materiálu nejsou jeho 
magnetickou funkcí nijak ovlivněny. Na 
přání je tato varianta dostupná ve všech 
dekorech.

RAUVISIO crystal slim
Extra tenké desky RAUVISIO crystal 
slim v tloušťce 4 mm (sklolaminát 2 mm 
+ protitah 2 mm ve stejné barvě) se vy-
značují nízkou hmotností. Umožňují tak 
realizovat zcela nová a kreativní desig-
nová řešení přesně podle přání zákaz-
níků. Desky jsou dostupné ve všech 

barvách a dekorech, stejně jako v pro-
vedení mirror a magnetic.

V konfigurátoru povrchových materiálů 
RAUVISIO, který naleznete na webo-
vých stránkách REHAU, lze naplánovat 
a objednat hotové dílce na míru již od 
1 kusu. Dílce jsou ohraněné technologií 
laserového svařování, což garantuje op-
timální vzhled a vysoce kvalitní spojení 
nábytkové hrany s deskou s nulovou 
spárou. Tento inovativní materiál je tak 
dostupný i pro menší zakázkové výrob-
ce bez nutnosti finančně náročných 
investic do nových technologií. K dis-
pozici je aktuálně 10 atraktivních barev 
v matném nebo lesklém provedení a 12 
dekorů v lesklém provedení.

Od uvedení do sériové výroby v roce 
2013 byl materiál RAUVISIO crystal 
několikrát oceněn na mezinárodní úrov-
ni, např. cenou reddot design award 
2013 nebo interzum award 2015 
a 2017. Jeho vysoká kvalita byla po-
tvrzena také certifikátem nezávislé spo-
lečnosti TÜV.

http://www.rehau.cz


http://www.kili.cz
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Alebo ešte lepšie! Zvážte funkcie Super 
hydrauliky: pracuje oveľa rýchlejšie, 
nakladá, otáča, vyrovnáva a upevňuje 
veľké ťažké kmene bez akýchkoľvek 
problémov. Zvážte stacionárnu ovláda-
ciu stanicu: operátor ovláda všetky funk-
cie píly z jedného stanovišťa, čo prináša 
menej únavy a viac produktivity.
Objednajte si ktorúkoľvek pásovú pílu 
Wood-Mizer – LT20, LT40 alebo LT70 
– so Super hydraulikou ALEBO stacio-
nárnou ovládacou stanicou – a získajte 
zľavu 15 %.

Už vlastníte pásovú pílu Wood-Mizer 
a chcete zvýšiť produktivitu?

Objednajte si omietačku / rozmietačku 
Wood-Mizer EG300 a získajte darček 
– 5 pílových kotúčov zdarma! Rovnako 
môžeme vašu omietačku / rozmietač-
ku vybaviť súpravou dvoch laserových 
značkovačov, ktoré značia líniu rezu 
a pomáhajú tak obsluhe zvýšiť výťaž-
nosť. Táto súprava laserov je v ponuke 
so zľavou 10 %. 

Ak chcete zistiť viac o Veľkej jesennej 
akcii Wood-Mizer, ktorá končí 30. no-
vembra 2017, zavolajte nám.

Kontakty:

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

Veľká jesenná akcia na pásové píly 
– platí do 30. 11. 2017

Či už snívate o vlastnom podnikaní v spracovaní dreva, alebo chcete 
vylepšiť svoju existujúcu spracovateľskú prevádzku, nastal správny 
čas objednať si pásovú pílu! Vyberte si niektorú pílu Wood-Mizer 
LT15 alebo LT20, LT40 či LT70 s hydraulikou, pridajte ostričku 
a rozvodku – a získajte 10% zľavu plus darček — 30 prémiových 
pílových pásov MaxFLEX!

Horizontálna pásová píla Wood-Mizer LT70 v nasadení. Foto: archív Wood-Mizer

http://www.woodmizer.sk


Inovatívne kovania a komfortné technológie 
pohybu pre nespočetné riešenia pre nábytok bez 
úchytiek

Informujte sa o týchto produktoch:

BLUMOTION
Tlmiaci systém zatvára zásuvky, dvere 
a výklopy jemne a ticho.

SERVO-DRIVE
Elektrická podpora otvárania pre 
zásuvky a výklopy ponúka najvyšší 
komfort obsluhy. Je dostupný 
aj ako samostatné riešenie.

TIP-ON BLUMOTION
Inovatívna technológia kompletne 
mechanicky kombinuje ľahké otváranie a 
jemné zatváranie zásuviek bez úchytiek. 

TIP-ON
Zásuvky, dvere a výklopy sa mechanicky 
otvárajú stlačením čela. Zatvárajú sa 
ľahkým zasunutím.

Nábytok 
bez 
úchytiek

Nábytok bez úchytiek je v súčasnosti 
neodmysliteľnou súčasťou mnohých 
obytných priestorov – od kuchyne až 
po kúpeľňu. Neprekvapuje to, pretože 
celkový vzhľad pôsobí veľmi pokojne. 
Veľké a široké čelné strany, priamočia-
re línie, jemné škáry, žiadne „rušivé“ 
prerušovanie úchytnými prvkami – to je 
nový štýl zariaďovania. Blum zachy-
táva tento aktuálny trend a ponúka 
vhodné kovania, ktoré očaria rovnako 
priaznivcov strohého dizajnu ako aj 
zástancov jedinečnosti. Vo vnútri ná-
bytku je možné zrealizovať výnimočné 
dizajnérske nápady. Avšak nábytok má 
aj svoju funkčnú stránku, ktorá je dô-
ležitá počas bežného dňa. Ide pritom 
o ergonomické využitie nábytku, no
predovšetkým aj o to, či nábytok pod-

poruje spríjemnenie práce, či ponúka 
dostatok úložného priestoru a nakoľko 
komfortná je jeho obsluha. 
Spomínané technológie 

Minimalizovaná reč tvarov a čisté línie 
dnes určujú usporiadanie obytných 
priestorov – najmä v kuchyni.
Blum sa vydáva puristickým smerom 
bez úchytiek a spája dizajn s funkciou.
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www.blum.com/sk/sk/

partnerov.
na pobočkách našich obchodných 
a mnoho ďalšie si môžete odskúšať 

http://www.blum.com/sk/sk/
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Mezi tyto produkty patří např. šroubovák 
pro páskované vruty, který můžeme po-
užívat jak v síťové, tak v akumulátorové 
podobě. Obě varianty využívají shodnou 
šroubovací hlavu s bubnovým zásobní-
kem až na 167 vrutů v jednom svitku. 
Hlava se k pohonné motorické jednotce 
připevňuje pomocí svírací objímky. V pří-
padě síťové varianty se hlava připojuje 
přímo na motorickou jednotku dodáva-
nou výrobcem. V případě AKU varian-
ty je hlava připevněna ke speciálnímu 
adaptéru, který umožňuje její připojení 
k jakémukoliv akušroubováku. Hlavu lze 
též připojit k prodlužovacímu nástavci 

Ve vývoji ručního elektrického nářadí hrají stále důležitější roli akumulátorová řešení. Uplatňují se 
především na stavbách, kde je problematické síťové připojení pomocí kabelu, ale i v dílnách, kde 
nabízí vyšší pracovní komfort a bezpečnost. Existují ale situace, kdy jsou pro jiné výhody prefero-
vána naopak síťová řešení. Výrobci elektrického nářadí proto nabízí většinou obě varianty. Ovšem 
pořídit si obě varianty představuje určitou investici. Alternativou proto mohou být speciální nástavce 
tvořící vlastní pracovní jednotku, pro jejichž pohon lze použít buď síťovou vrtačku, nebo standardní 
akušroubovák.

Akušroubovák pro precizní práci 
na stavbách i v dílně

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

…který umožňuje její připojení k jakémukoliv akušroubováku

Hlava šroubováku připevněná ke speciálnímu adaptéru,…
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pro pohodlné šroubování vstoje při prá-
ci na podlahách. Šroubovací hlavu je 
tedy možné používat ve spojení jak se 
síťovou, tak s akumulátorovou pohon-
nou jednotkou.
Šroubovací hlava je vybavena hloubko-
vým dorazem, jehož hlavní předností je 
plynule stavitelná hloubka zapuštění 
hlavy vrutu do materiálu, a to v rozsa-
hu cca 10 mm. Tato funkce, zajišťující 

vždy precizní hloubku zašroubování 
vrutu v různě tvrdých materiálech, je 
užitečná zejména v suché výstavbě při 
upevňování sádrokartonových desek 
k dřevěným konstrukcím. Při dosažení 
požadované hloubky dojde díky spoj-
ce k automatickému zastavení bitu, což 
jednak minimalizuje jeho opotřebení 
a jednak eliminuje poškození hlavy vru-
tu. Preciznost šroubování ale spočívá 

i v zajištění zcela kolmého zašroubování 
každého vrutu díky opření špičky druhé-
ho vrutu o kuželovou jamku v hloubko-
vém dorazu.

Šroubovák je určen pro vruty délky 25–
50 mm a průměru 3,5–4,2 mm. Jako 
pracovní nástroje slouží výměnné bity 
se závitem M5 s koncem TX15, TX20, 
TX25, PZ2 a PH2.

Pohodlné šroubování při práci na podlahách umožňuje prodlužovací nástavec

Automatické zastavení bitu minimalizuje 
jeho opotřebení. Zcela kolmé zašroubo-
vání vrutu zajišťuje opření špičky druhé-
ho vrutu o jamku v dorazu

KE KAŽDÉMU PŘÍSTROJI KMR

sponkovačka KMR HT-K 

v ceně 883 Kč zdarma

>    Při zakoupení jakéhokoli pneumatic-
kého, plynového nebo elektrického 
přístroje KMR získáte mechanickou 
sponkovačku KMR HT-K v hodnotě 
833 Kč bez DPH zdarma.

>  Nabídka platí v ČR, do 31. 12. 2017 
nebo do vyprodání zásob

> Ceny jsou uvedeny bez DPH

> Také u našich prodejců

www.kmr-cs.cz
>  Více informací:

http://www.kmr-cs.cz
http://www.okentes.cz
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Jednou z takových pomůcek je seři-
zovací rameno, které funguje jako 
prodlou žená ruka a umožňuje pohodl-
né seřízení i těžko dostupných zadních 
nohou.
Seřizovací rameno je součástí celého 
patentovaného systému, k němuž pa-
tří i speciálně navržené a této funkci 
uzpůsobené plastové nohy. Funkčně 
vychází ze standardního dvojdílného 
principu složeného ze základního 
soklu s vnitřním závitem (připevněného 
ke spodní ploše dna skříňky) a šroubu 
s opěrnou patkou. Šroub je zašroubo-
ván v soklu a svým otáčením umožňuje 
měnit výškovou polohu. Patka šroubu 
má talířovitý tvar a na horní ploše je 
po celém obvodu opatřena hustým 
ozubením.
Seřizovacím ramenem prochází po 
celé jeho délce torzní tyč zakončená 
na jednom konci rukojetí a na druhém 
konci kuželovým pastorkem. Pastorek 
obepíná speciální objímka, velikostně 
i tvarově odpovídající noze a její talířo-
vité patce.
Systém funguje tak, že se objímka na 
konci ramene nasune na patku nohy, 
což zejména v zadních pozicích usnad-
ňují šikmé náběhové plochy objímky. 
Po nasunutí objímka jednak částečně 
obepne nohu a jednak pastorek zapad-
ne do ozubení patky. Otáčením rukoje-
ti na druhém konci dochází k přenosu 
otáčivého pohybu přes pastorek na 
patku nohy.

Každý truhlář ví, že jednou z časově nejnáročnějších operací při montáži kuchyní je usazení a ho-
rizontální vyrovnání (nivelace) spodních skříněk (v závislosti na rovinnosti podlahy), což zejména 
u levnějších zakázek může výrazně ovlivnit její výslednou cenu. K nivelaci skříněk se používají různé 
typy kování, rozšířené jsou např. plastové šroubovací výškově stavitelné nohy. Přístup k nim ale 
nebývá vždy jednoduchý, a tak při manipulaci s nimi musíme často měnit různé pracovní polohy. 
Pokud nepoužíváme pomůcky, které nám tuto činnost usnadňují…

Pro pohodlnou montáž 
kuchyňských či kancelářských skříní

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

Součástí nového patentovaného systému je seřizovací rameno a výškově stavitelné 
nohy s ozubenými patkami



DM 11/2017 17

technologie

Konec rukojeti je opatřen šestihranným 
otvorem pro inbusový klíč. Díky němu 
lze pro zrychlení celého procesu otá-
čivý pohyb provádět např. akušrou-
bovákem. V jiných situacích můžeme 

rameno prodloužit tak, že do šestihran-
ného otvoru vsadíme dlouhý inbusový 
šroubovák, a pokud i on má na konci 
šestihranný otvor, můžeme i v tomto 
případě pracovat s akušroubovákem.

Hlavní výhodou nového systému je to, 
že celou nivelaci kuchyňských či kan-
celářských skříní jsme schopni provést 
rychle, přesně a bez zbytečných gym-
nastických výkonů.

Konec ramena s objímkou a pastorkem se nasune na patku nohy

Rameno lze prodloužit pomocí dalšího inbusového šroubováku

Ručně anebo pomocí akušroubováku se provede výškové seřízení
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Kovový šat dreva

Farba ako čisto ochranný prostrie-
dok dreva patrila včerajšku, dnešok 
sa uberá novým kreatívnym smerom. 
Dominantnou úlohou farby je sprostred-
kovanie riešení, ktorých smer udáva 
moderný dizajn. Kladieme čoraz väčší 
dôraz na individuálne stvárnenie našich 
domovov, kde hlavnú úlohu zohrávajú 
emócie, ich prebudenie, precítenie a vy-
tvorenie spomienky, ktorá v nás pretrvá.

Elegantné alebo surové

Súčasné trendy v architektúre odzrkad-
ľujú moderné interiéry. Kovový vzhľad 
mede, mosadze, cínu, zinku, bronzu či 
ocele – v závislosti od druhu zvoleného 
kovu vieme dosiahnuť ušľachtilý, teplý 
nádych interiéru, ale aj silné a výrazné 
akcenty v priemyselnom prevedení.
K vytvoreniu týchto farebných a na do-
tyk zodpovedajúcich vlastností ADLER 
od nepamäti pracuje na vývoji nových 
efektných lakov určených na nábytok 
a do interiéru. Dôležitým aspektom pri 
tom je, aby sme neboli odkázaní na 
žiadne špeciálne laky alebo kompliko-
vané materiály, ale aby sme žiadané 
efekty dosiahli za pomoci bežných lakov 
a techniky. Tým zabezpečíme vysokú 
efektivitu pre spracovateľov.
Či už máte slabosť pre vidiecky štýl, 
alebo vás nadchýna metalický interiér, 
ADLER vám ponúka vždy to pravé rie-
šenie. 

Keď sa drevo snúbi s kovom

S kovovým efektom ADLER vytvoríte je-
dinečné individuálne povrchy, ktorých 
základom je drevo. Vďaka vysokému 
podielu kovových častíc výsledný efekt 
skutočne opticky aj na dotyk pripomína 
kov, a to vrátane kovových magnetických 
vlastností. Kovové efekty sú aplikované 
jednoducho striekaním. Mimoriadne 
presvedčivé efekty dosiahneme použi-
tím štetca, špongie alebo špachtle. Vznik 
skutočného hrdzavého efektu majú na 
svedomí dva aktivátory – Aquafix Oxid 
doslova z večera do rána vyčaruje ty-
pické hrdzavočervené plochy, Aquafix 
Blue Patina zabezpečí klasický patinový 
efekt.

ADLER Slovensko s.r.o. 
Montážna 3, P.O.Box 180
SK-971 01 Prievidza
tel.: +421 46 5199 621
e-mail: info@adler.sk
www.adler.sk

ADLER Česko s.r.o.
Pražská 675/10
CZ-642 00 Brno – Bosonohy
tel.: +420 731 725 957
e-mail: info@adlercesko.cz
www.lakyadler.cz

Bronz Oceľ Bronz na kefovanom dreve

Bronz patinový efekt Oceľ hrdzavý efekt Mosadz aplikácia špachtľou

Foto: www.schreinerei-beer.de 

http://www.adler.sk


http://www.hettich.com
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Poloautomatická olepovačka hrán 
Eclipse od spoločnosti Vitap ponú-
ka dostupné riešenie automatizácie 
uzla olepovania tvarovaných dielcov 
s konkávnym a konvexným zakrive-
ním, ale aj rovných pa-
nelov s hrúbkou od 
10 do 60 mm a hrúb-
kou olepovanej hrany 
1–3 mm. Minimálny vnútorný rádius 
olepovaného panela je R-250 mm 
a vonkajší podľa hrúbky olepovanej 
hrany až na minimum R-30 mm. 
Bezproblémové je aj olepova-
nie dielcov kruhových tvarov, 
rozmerov v rozmedzí prie-
merov od 200 do 2400 mm. 
Disponuje laserom a en-
kóderom pre ľahké vy-
tvorenie programovania 
rezu pre zatvorené dielce 
automatickým meraním 
obvodu bez potreby jeho 
mechanického merania. Ovládanie 
stroja je veľmi jednoduché cez 7“ 
farebnú dotykovú obrazovku s pamä-
ťou naprogramovaných olepovaných 
tvarov. Frézovanie presahu hrany 
je vykonávané vysokofrekvenčnými 
motormi s kopírovacími valčekmi pre 

zamedzenie po-
škodenia materiálu 

a vďaka jeho pneumatickému 
preklopeniu nevytvára rozmerové ob-
medzenie opracovávaných dielcov. 
Konštrukčne masívne rameno pod-
porného stola s podtlakovým uchyte-
ním obrobku a dvoma otočnými čapmi 
zaisťuje manipuláciu panelov aj s veľ-
kou hmotnosťou. 

S t r o j  j e 
osadený no-

vou univerzál-
nou lepiacou jednotkou, 

ktorá je prispôsobená pre 
použitie všetkých typov dostupných 
lepidiel vrátane PUR a zároveň aj ko-
extrúdovaných hrán Hot Air.

Výrobca: Vitap
Predajca: BRAS, s.r.o.

Tvarová CNC olepovačka Eclipse PUR

Designová zásuvka výrobce GTV ve stříbrnočerném 
barevném provedení dokáže nabít mobilní telefon, tab-
let nebo jakékoliv jiné zařízení, které lze napájet přes 
USB konektor (5V, 2A). Lze nabíjet dvě zařízení zároveň. 
Zásuvka se otevírá pomocí systému Push to open.

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

Stolní zápustná zásuvka s USB nabíjením

Novinkou mezi zásuvkami GTV je tato hranatá hliníková 
zápustná zásuvka. Zásuvka se otevírá pomocí systé-
mu Push to open. Lze do ní zapojit až tři zařízení záro-
veň a pokud ji zrovna nepotřebujete, může být skrytá. 
Napájecí kabel je 1,5 m dlouhý.

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

Stolní zápustná výklopná zásuvka 
v povrchové úpravě kartáčovaná nerez

http://www.bras.sk
http://www.drevomaterial.cz
http://www.drevomaterial.cz
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Firma IMA-materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o. se sídlem v Brzkově 
je dodavatelem kašírovacích a obalo-
vacích fólií, protitahových fólií, zákla-
dovacích fólií, nábytkových hran, ABS 
hran a tenkého papíru a lepidel. Do 
svého sortimentu, se rozhodla přidat 
i úplnou novinku, a to voděodolnou 
vinylovou fólii IMA-FLEX. Lze ji využít 
na výrobu nábytku, dveří, panelů, lišt 
či rámečků. Tento materiál firma po-
prvé představila svým zákazníkům na 
letošním veletrhu WOOD-TEC.

Zpracování fólie IMA-FLEX je obdob-
né jako u CPL laminátů, kašírovacích 
a obalovacích fólií. Aplikovat ji lze liso-
váním, kašírováním nebo obalováním, 
při použití klasických lepidel a při ma-
ximální teplotě 80 °C. Velkou výho-
dou je jednoduché zpracování tohoto 
materiálu, vzhledem k vysoké flexibilitě 
se velmi snadno obaluje a nepraská. 
Fólie IMA-FLEX má plošnou hmotnost 
120 g/m2 a díky unikátnímu složení je 
vysoce odolná proti poškrábání a vy-

kazuje vysokou odolnost proti vlhkos-
ti. Svými parametry může konkurovat 
i laminátům a díky příznivé ceně je pro 
výrobce velmi atraktivním materiálem.

Vinylová fólie je k dodání v rolích, ma-
teční šíře 1250 mm a v návinu 1000 
bm, dle potřeby vám roli nařežeme či 

naformátujeme dle vašeho požadav-
ku.

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

Voděodolná vinylová fólie IMA-FLEX

http://www.imaczech.cz
http://www.imaczech.cz
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Nemecký architekt Josef Stöger chcel 
umožniť aj zdravotne znevýhodneným 
vozíčkarom spoznávať krásy lesa. 
Koncepčne sa rozhodol pre drevený 
chodník, ktorý privedie návštevníkov až 

do výšky stromov. Prvý projekt realizoval 
v Bavorsku, v Nemecku potom pribudli 
ďalšie tri, v Českej republike dva chod-
níky v korunách stromov v rámci jeho 
projektu s podporou Erlebnis Akademie 

AG. „Stezka v oblacích“ na Dolní Moravě 
pod Králickým Sněžníkom, o ktorej sme 
písali v DM 5/2016, nie je súčasťou toh-
to projektu.
Myšlienka preniesť projekt na Slovensko 
sa zrodila vlani. Vhodným teritóriom sa 
ukázala Bachledova dolina pri Ždiari. 
Z doliny vedie sedačková lanovka až na 
plochý vrchol kopca s bohatým lesným 
viacdruhovým porastom na rozhraní ná-
rodných parkov – Tatranského (TANAP) 
a Pieninského národného parku 
(PIENAP) – s výhľadom na nenarušenú 
prírodu Zamaguria. Je tam síce od roku 
2011 drevená rozhľadňa, ale komfort 
prechádzky a rozhľadu poskytol až nový 
projekt s úplne inými parametrami. Ten 
sa od 29. septembra 2017 stal realitou.

Lákadlom sa stáva Bachledka

Mimoriadna atrakcia by mohla pritiahnuť 
návštevníkov Tatier. Priestor je zaujíma-
vý najmä v zime pre dostatok zjazdo-
vých tratí. V lete je využívaná cyklotrasa 
popod sedačkovú lanovku. Adrenalín 
stúpne návštevníkom na bobovej dráhe. 
Na vrchole v okolí rozhľadne, z ktorej 
vidno celý Pieninský národný park, je 
detský náučný chodník. 
Osvedčený autor Josef Stöger veľ-
mi rýchlo zmapoval terén a možnosti 
umiestnenia projektu chodníka v slo-
venských veľhorách. Ten je rozdelený 
na dve stavby, ktoré spolu súvisia: na 
samostatný drevený chodník a zvlášť na 
vyhliadkovú vežu. Každú stavbu stavala 
iná zahraničná firma.

Po drevenom chodníku 
až do korún stromov

Jedinečná drevostavba vyrástla na hrebeni Spišskej Magury 
v Bachledovej doline. Tvorí ju náučný chodník v dĺžke 1234 metrov 
s miernym stúpaním až do korún stromov. Pohodlne, bezpečne 
a bezbariérovo zavedie návštevníkov zo zeme až do „siedmeho 
neba“ s prevýšením 24 metrov. Súčasťou chodníka je aj drevená 
vyhliadková veža s výškou 32 metrov.

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

Foto: autor

Rok dokončenia Dĺžka chodníka Výška veže

Nemecko

BWP Bayerischer Wald 2009 1300 m 44 m

BWP Rűgen 2013 1250 m 40 m

BWP Schwarzwald 2014 1250 m 40 m

BWP Searschleide 2016 1250 m 42 m

Česká republika

Lipno 2012 625 m 40 m

Krkonoše Jánske Lázně 2017 1500 m 45 m

Slovenská republika

Bachledka 2017 1234 m 32 m

Doteraz vybudovaných 7 atrakcií z projektu Baumwipfelpfad (BWP)

Vizualizácia chodníka v korunách stromov v Bachledovej doline
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Drevený chodník

Chodník vychádza zo zeme v nadmor-
skej výške 1143,85 metrov nad morom. 
Návštevník (aj s invalidným vozíkom) sa 
sem dostane sedačkovou lanovkou 
z centra Bachledovej doliny, prípadne 
zo susedných stredísk Malej Frankovej 
a Jezerska. Stavbu dreveného chodní-
ka realizovala nemecká stavebná firma 
Holzbau Dengler, GmbH. Pracovalo tu 
15 montérov a remeselníkov, ktorí s vyu-
žitím žeriavov osádzali opracované kme-
ne stromov nesúcich celú konštrukciu. 
Výber nosných stromov sa obmedzil na 
kmene Douglasky tisolistej. Aby spo-
ľahlivo udržali lávku, statik vypočítal ich 
spodný a vrchný priemer. Takmer 120 
stromov hľadali formou burzy po celej 
Európe. Najdlhší má výšku 25 m a prie-

Pri výstavbe bola používaná aj ťažká že-
riavová technika

Detaily spojenia nosných douglasiek s chodníkom. Pomocné oceľové podpery sa 
schovávajú do lesných porastov

Adrenalínová odbočka

Skupinky nosných kmeňov sú spojené v stromových hniezdach
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mer kmeňa 48 cm. Tieto stromové stoj-
ky sú ukotvené na malej zabetónovanej 
pätke. Najväčšie rozpätie medzi stojkami 
je 30,02 m, na celej trase sa opakuje 
15-krát. Ďalšie rozpätia sú prispôsobe-
né výškovým bodom terénu. Skupinky 
3 alebo 4 kmeňov majú projektantom 
a statikom predpísané umiestnenie 
v hniezdach, ktorých je celkovo 21. 
Jednotlivé stromové hniezda sú spojené 
nosníkmi z lepeného dreva (cca 22 x 60 
cm). Na nich je upevnená plocha chod-
níka z drevených fošien Smrekovca opa-
davého so šírkou 8,5 až 15 cm, s hrúb-
kou 5 cm. Chodník má dĺžku 603 metrov 
a jednotnú šírku 180 cm. Z oboch strán 
je chránený dreveným zábradlím do 
výšky 120 cm. Plocha dielcov zábradlia 
je vyplnená bezpečnostným oceľovým 
pletivom. Nosné hniezda zo stromov 
sú istené kovovou stojkou a železným 
prekladom na spojoch, celkom vytvorili 
21 podpier. Bezpečnosť lávky dotvára 
oceľový nosník s podperou v strede celej 
dĺžky lávky.
Výstavbu chodníka dokončili za nece-
lé dva mesiace. Doskami chodníka by 
bolo možné vytvoriť cestu v celkovej dĺž-
ke 22 km, čo je vzdialenosť zo Ždiaru 
do Kežmarku. 
Na celej trase chodníka sú tri edukač-
né odbočky. Krátke odbočenia majú 
adrenalínové riešenie formou rozkolísa-
nej dosky alebo pohľadu cez pletivo do 
vzdialenej pevnej zeme. Témy zastavení 
sú hlucháň – tetrov, kalamita v lese a kra-
jina s lesom. Popisy a ilustrácie detailne 
približujú hlavnú tému, aby návštevníci 
spoznali prírodné danosti. Pôvodný les 
zostal bez zásahu, ponechali aj choré 
stromy. Z chodníka sú dobre viditeľné 
a lesníci môžu argumentovať, ako sa 
správa imisiami poškodený les.

Drevo a oceľ

Drevená lávka vytvára okruh a končí ne-
ďaleko vstupu. Pred ukončením chod-
níka je štvrtá odbočka, ktorá vedie na 
vyhliadkovú vežu. Tvorí ju drevený valec 
– deväťsten s pokračovaním chodníka 
tých istých parametrov. Vedie po ob-
vode veže s miernym stúpaním 2° až 
6° do výšky 32 metrov. Chodník má 
zábradlie z oboch strán. Končí podes-
tou na celej ploche (cca 60 m2). Celá 
vrcholová plocha okolo chodníka so 
zábradlím len na obvode je vyplnená 
bezpečnostným pletivom (nosnosť 500 
kg/m2). Adrenalínový odvážlivec sa díva 
do hĺbky ako z 9. poschodia. Vrátiť na 
pevnú zem sa môže rovnakou cestou. 
Alebo využije suchý tobogan v strede 

Drevené zábradlie s ochranou z oceľového pletiva

Informácie o výstavbe chodníka v koru-
nách stromov nám poskytla Ing. Martina 
Múdra – koordinátorka realizácie adre-
nalínového projektu v Bachledke

Vyhliadkovú vežu nesie 9 oceľových 
stĺpov vytvárajúcich nosnú kovovú kon-
štrukciu

Oceľové spojky a spojovacie laná zostávajú priznané, čo zvýrazňuje bezpečnosť 
celej konštrukcie veže
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veže. Nastúpi do špeciálnej sedačky na 
8. poschodí a veľmi rýchlo iba 2 zatáč-
kami prekoná výškový rozdiel 30 metrov 
v celkovej dĺžke 67 metrov. Návštevník 
sa po návrate z vyhliadkovej veže vráti 
na drevený chodník, ktorý ho dovedie 
do výstupnej budovy.
Vyhliadkovú drevenú vežu stavala ra-
kúska firma Wiehag, GmbH. Vežu nesie 
9 oceľových stĺpov vytvárajúcich nosnú 
kovovú konštrukciu, obloženú drevom. 
Každé poschodie vytvára oceľový prste-
nec, takže aj tu bol veľký dôraz na pres-
nosť práce žeriavnikov a montérov. Firma 
si tiež doviedla svojich remeselníkov, kto-
rí sa osvedčili na predchádzajúcich stav-
bách BWP (nemecký výraz pre Baum 
wipfel pfad – čo v slovenčine vyjadruje 
chodník korunami stromov). Rakúska fir-
ma vyrobila všetky drevené komponenty. 
Kovové a oceľové elementy vyrobili v ko-
operácii rakúske firmy. Drevený chodník 
po obvode drevenej veže má rovnaké 
parametre ako chodník pomedzi stromy. 
Jeho dĺžka je približne rovnaká – iba je 
sústredná na ploche, kým chodník je 
rozvinutý pomedzi stromy.
Na celkovú konštrukciu chodníka 
a vyhliadkovej veže spotrebovali vyše 
1000 m3 dreva. Výstavbu realizovanú 
nemeckou a rakúskou firmou financo-
val novovytvorený  slovenský investor 
Chodník korunami stromov, s.r.o. 
Bratislava. Plány ďalšieho rozvoja má 
veľkolepé a budú konkretizované po 
skončení nadchádzajúcej zimnej sezóny.

Premiéra jesennej sezóny

Bachledova dolina bola pôvodne sprí-
stupnená pre zimné športy. Hotové 
technické zariadenia – najmä sedač-
kovú lanovku z centra doliny a lyžiarske 
vleky s východiskom aj vo Frankovej 
a Jezersku doplnili letnými atrakciami: 
bobovou dráhou, detským náučným 
chodníkom, horskou cyklotrasou.
Situáciu a pohyb v prekrásnom prostredí 
zmenil nový chodník korunami stromov. 
Premiérovo odstránil „ospalé obdobie“ 
medzi oboma hlavnými sezónami vy-
hlásením jesennej sezóny. Tohto roku 
trvala od 29. septembra do 6. novem-
bra. Po krátkej revízii príprav na hlavnú 
zimnú sezónu od 17. novembra 2017 sa 
stredisko Bachledka Ski & Sun zmení 
opäť na lyžiarsky raj, samozrejme pod-
ľa množstva snehu a mrazov pre umelé 
zasnežovanie. Vynechajú prevádzkové 
medzičasy a očakávajú celoročný záujem 
návštevníkov. Práve nová atrakcia priláka-
la tisícky návštevníkov, ktorí zlomili všetky 
doterajšie rekordy návštevnosti. 

Ukotvenie dreveného chodníka na nosný stĺp vyhliadkovej veže (pohľad zospodu)

Na vrchole vyhliadkovej veže vo výške 9. poschodia je natiahnutá adrenalínová sieť

Prví návštevníci na vyhliadkovej veži nad Bachledkou
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V minulém vydání Dřevařského magazínu (DM 10/2017) jsme publiko-
vali reportáž z výrobního závodu společnosti SERAFIN CAMPESTRINI, 
fungujícího od roku 1994 ve východočeském Borohrádku, který 
od letošního července rozšířil dosavadní produkci palubek také 
o z Rakouska přemístěnou výrobu celodřevěných podlah FEEL WOOD. 
Jednotlivé podlahové vlysy jsou vyráběné z jehličnatého a listnatého 
řeziva, v pěti různých tloušťkách a profilově přizpůsobené tak, aby 
je bylo možné položit na jakýkoliv rovný a suchý podklad v daném 
interiéru. A to díky následujícím třem možným způsobům jejich 
pokládky – přišroubováním, pomocí speciálních ocelových spon 
a celoplošným lepením.

Dřevěné podlahy FEEL WOOD 
použitelné kamkoliv v závislosti na typu pokládky

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

Obecné informace

Podlahové vlysy jsou vyráběné s perem 
a drážkou po celém obvodu a s cca jed-
nomilimetrovou mikrofázkou na lícových 
hranách. Z rubové (spodní) strany jsou 
opatřeny dvojicí tzv. odlehčovacích drá-
žek, které brání nadměrnému zkřivení 
a zvyšují přesnost při pokládce, a dále 
také drážkou pro upevnění speciálních 
spojovacích sponek určených pro po-
kládku plovoucím způsobem (viz dále).
Při celoplošném lepení k podkladu s ce-
mentovou nebo anhydritovou stěrkou 
musí být podklad pevný a patřičně vy-

zrálý, kdy zbytková vlhkost u anhydritové 
stěrky nesmí překročit 0,5 % a u cemen-
tové stěrky 2 %.
Dalším předpokladem k tomu, aby dře-
věná podlaha byla všemi uvedenými 
způsoby položena co nejkvalitněji (ne-
vlnila se) a při užívání u ní nedocházelo 
k výraznějšímu bobtnání a sesychání, je 
třeba u stěn a jiných pevných stavebních 
částí (zárubně, topné potrubí apod.) 
ponechat minimálně 15 mm širokou 
dilatační spáru a po položení udržovat 
v místnosti stálé klima, tzn. relativní vlh-
kost vzduchu cca 50–65 % a teplotu 
kolem 20 °C.

Montáž plovoucím způsobem 
pomocí sponek

U prvního z výše zmíněných způsobů 
pokládání dřevěných podlah FEEL 
WOOD – tzv. montáže plovoucím způso-
bem na ocelové sponky, jsou jednotlivé 
vlysy ve směru šířky pokládky vzájemně 
spojeny pomocí speciálních cca 25 mm 
širokých a 135 mm dlouhých sponek 
z ušlechtilé oceli, které jsou na jednom 
konci opatřeny háčkem a na druhém 
konci očkem pro jejich vzájemné délko-
vé napojení. Je vhodný pro použití do 
menších místností (např. při renovaci 

Hammer
Keile
Schlagklotz
Säge
Blechschere
Leim

WERKZEUGE

Anhydritestrich: 
max. 0,5%

Zementestrich: 
max. 2%

Montáž plovoucím způsobem je nevhodná pro podlahové topení, ale při rovném a suchém podkladu dobře poslouží např. při 
renovacích starých staveb
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starých staveb) při šířce pokládky max. 
4 metry. Lze ho použít pro pokládání  
jehličnatých podlahovek v tloušťkách 
15 a 19 mm a listnatých podlahovek 
v tloušťkách 15 a 21 mm, širokých max. 

137 mm na rovný, pevný, strukturálně 
hladký a suchý podklad, splňující výše 
uvedené vlhkostní parametry cemento-
vé stěrky nebo anhydritového potěru.
Na podklad, jehož výškový rozdíl nesmí 

být na 4 m větší než 9 mm a na 10 m 
ne větší než 12 mm, výrobce doporu-
čuje v první fázi natáhnout parozábra-
nu (např. PE fólii 200 µ) a na ni položit 
kročejovou izolaci ve formě 2 mm silné  

Spojení jednotlivých řad vlysů zajišťují speciální ocelové sponky v kombinaci s rubovou upevňovací drážkou (vpravo)

Základem kvalitní pokládky, a to nejen u plovoucí podlahy, je předepsané vymezení polohy první řady vlysů pomocí distančních 
klínů či rozpěrek

10 cm 15 mm70 cm

 VERLEGERICHTUNG

Ze sponek vytvořené řetězy je třeba rozmístit dle doporučených vzdáleností a každou první zkrátit na polovinu
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korkové desky. Při vlastní pokládce dře-
věné podlahy je nejprve třeba ocelové 
sponky (zatlačením háčků do oček) 

pospojovat a vzniklé řetězy rozmístit po 
ploše v odstupu 70 cm od sebe a krajní 
z nich cca 10 cm od stěny. A to tak, aby 

tzv. upínací zámek sponek (jejich vlastní 
spoj, který se zacvakne do upevňovací 
drážky na rubové straně vlysu) byl veden 
směrem, kterým je podlaha pokládána. 
Při pokládání první řady podlahovek (ulo-
žených perem směrem od stěny), kdy je 
předem nutné první sponku v každém 
řetězu zhruba do poloviny odstřihnout, 
se mezi stěnu a vlys umísťují vymezo-
vací klíny pro vytvoření nezbytné výše 
zmíněné dilatační mezery. Další řady 
podlahových vlysů se instalují zasunutím 
pera do drážky a důrazným doklepnutím 
protilehlé strany na sponky. Při tom se 
současně na čelních stranách slepují, 
přičemž lepidlo se musí nanášet pouze 
doprostřed na spodní dáseň drážky. 
Poslední řada vlysů se pak dle potřeby 
seřízne po celé délce podle předepsané 
vzdálenosti od stěny (s ohledem na dila-
tační spáru) a na rozdíl od předchozích 
řad může být slepena nejen na čelech, 
ale i podélně. Po vytvrdnutí lepidla a od-
stranění vymezovacích klínů se podlaha 
po obvodu obloží soklovými lištami.

První řada vlysů se ukládá perem od stěny a stejným směrem jsou vedeny i upínací zámky sponek

U plovoucí podlahy se vlysy v každé řadě slepují na čelech…

…u poslední také ve směru délky
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Montáž na dřevěný rošt 
nebo OSB desky

Druhým z možných způsobů pokládání 
masivní dřevěné podlahy z produkce 
SECA Borohrádek je instalace šrou-

bováním na dřevěný rošt (případně na 
20 mm silnou OSB desku), vhodný 
pro použití např. při rekonstrukci sta-
rých podlah. Je určen pro pokládání 
jehličnatých podlahovek v tloušťkách 
19 a 25 mm a listnatých podlahovek 

v tloušťkách 21 a 27 mm bez ohledu na 
jejich šířku. A to při dodržení stejných 
podmínek, co se podkladu týče, jako 
při předchozím plovoucím způsobu, 
kdy v případě nebezpečí stoupající vlh-
kosti výrobce doporučuje na základní  

40 cm

10 cm
max.

25 cm
min.

Instalace šroubováním může být provedena na dřevěný rošt nebo podkladovou OSB desku

15 mm

…ostatní řady tzv. přes pero v předvrtaných otvorech pro vruty

V obou případech se vždy první a poslední řada vlysů šroubuje shora…
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podklad položit parozábranu ve formě 
PE fólie 200 µ tak, aby částečně pře-
sahovala až na zeď. Na takto „zaizolo-
vaný“ podklad se před vlastní aplikací 
podlahovek položí suché dřevěné hra-
nolky o průřezu 50x80 mm, podložené 
pásy kročejové izolace z kokosového 
vlákna. Instalují se volně, v případě 
kratších se délkově nesesazují, ale 
pokládají vedle sebe s cca 200 mm 
dlouhým přesahem. Jejich vzájemné 
rozmístění po ploše je odvislé od dru-
hu dřeviny a tloušťky podlahy, přičemž 
středová vzdálenost mezi nimi by nemě-
la překročit 40 cm a u krajních 10 cm 
od stěny. 
Po vyplnění prostoru mezi hranolky 
tepelnou izolací (minerální, celulózo-
vou apod.) se na ně položí první řada 
podlahovek (perem směrem od stě-
ny), která se po vymezení polohy (vy-
mezovacími klíny) k hranolkům shora 
přišroubuje vruty. Následující řady se 
šroubují skrytě tzv. přes pero pomocí 
speciálních vrutů, vkládaných do vý-

robcem doporučených předvrtaných 
otvorů. Poslední řada, stejně jako prv-
ní, se opět přišroubuje shora. Tentýž 
pracovní postup platí i pro šroubování 
podlahových vlysů na podkladovou 
OSB desku.

Montáž celoplošným lepením

Dodržení dilatačních spár a zejmé-
na pak maximální zbytkové vlhkosti 
podkladu jsou nejdůležitější základní 
podmínkou dosažení kvalitní pokládky 
masivních podlah FEEL WOOD i při 
posledním možném způsobu montáže, 
kterým je celoplošné lepení. Je určen 
pro pokládání jehličnatých podlahovek 
v tloušťkách 15, 19 a 25 mm a list-
natých podlahovek v tloušťkách 15 
a 21 mm a všech vyráběných šířkách. 
Rovný a suchý podklad je nutné před le-
pením napenetrovat výrobcem doporu-
čenou penetrací SikaBond Rapid DPM. 
Účelem penetračního nátěru (při spo-
třebě cca 190–250 ml/m2) je vytvoření 

ochranné bariéry proti zbytkové vlhkosti 
podkladu. Po vytvrdnutí (za cca 45 mi-
nut po aplikaci) penetrace navíc snižuje 
i spotřebu doporučeného podlahového 
lepidla SikaBond-54 Parguet, které se 
nanáší zubovou stěrkou (špachtlí) B11 
v množství 700–1300 g/m2. 
Při pokládání první řady podlahových 
vlysů (drážkou směrem ke stěně) je 
nutné, stejně jako při ostatních dvou 
způsobech montáže, vytvořit předep-
sanou dilatační mezeru od stěny (min. 
15 mm). Podlahovky musí být celou 
plochou v kontaktu s lepidlem. Během 
montáže je proto nutné vlysy nejen dů-
kladně spasovat k sobě (sklepnutím 
a zafixováním popruhovými stahováky 
s ráčnou), ale dle potřeby také zatížit 
např. pytli s pískem. Poslední řadu vly-
sů je třeba před položením, stejně jako 
u obou předchozích způsobů montáže, 
seříznout po celé délce tak, aby mezi ní 
a stěnou zůstala předepsaná dilatační 
spára, která se po vytvrdnutí lepidla za-
kryje soklovou lištou.

Při celoplošném lepení je nutné, aby každá podlahovka zcela ležela v lepidle

Pokládané vlysy je nutné sklepnutím a stažením důkladně spasovat…
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Montáž celoplošným lepením je podle výrobce při dodržení 
stanovených podmínek vhodná pro aplikaci dřevěné podlahy 
(s výjimkou bukové) na podlahové topení. První a nejzásad-
nější podmínkou je kromě 9 % vlhkosti použitých podlaho-
vých vlysů také jejich maximálně přípustný tepelný odpor, 
který včetně tepelného odporu lepidla nesmí být vyšší jak 
0,15 m2K/W. U vlastních podlahovek v závislosti na dřevině 
se tepelný odpor (R) zjišťuje jako podíl tloušťky podlahového 
vlysu (d) a součinitele tepelné vodivosti dřeviny (λ) neboli 
podle vzorce R = d / λ (m2K/W). Z toho plyne, že např. 
21 mm silná dubová podlaha (při λ = 0,17 a R = 0,12) je 
v toleranci, zatímco u např. 20 mm silné smrkové podlahy 
(při λ = 0,12 a R = 0,17) je naopak tolerance překročena. 
Na základě takto výrobcem provedených výpočtů jsou pro 
podlahové topení vhodné z jím vyráběných jehličnatých sor-
timentů vlysy v provedení severský smrk, severská borovice 
a sibiřský modřín v tloušťce 15 mm do šířky 135 mm, z listna-
tých pak dubové v tloušť kách 15 a 21 mm do šířky 148 mm. 
Po jejich položení a následném užívání daného prostoru je 
pak třeba místnosti vytápět tak, aby teplota v primárním okru-
hu nepřekročila 50 °C a teplota povrchu podlahy činila max. 
26 °C.

…případně zatížit a po dokončení zakrýt dilatační spáry soklo-
vou lištou
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Fixní spoj

Jak z úvodní informace vyplývá, jedná 
se o spojovací systémy používané bez 
lepidla. Základem prvního z nich je plas
tový rozpínací kolík kruhového průřezu 
o průměru 8 mm, složený ze dvou iden
tických samostatných elementů ve tvaru 
vidličky. Oba elementy jsou do sebe za
klesnuty a jejich polohu vůči sobě zajiš
ťuje systém příčného ozubení. Vidličky 
jsou na svých koncích na vnější straně 
opatřeny ostrým „závitem“. V polovině 
svojí délky jsou kromě toho opatřeny 
opěrnými ploškami – dorazy. K ukotvení 
kolíku v otvoru dochází osovým posu
nutím obou elementů vůči sobě, kdy se 
konce vidliček roztáhnou a „závity“ se 
zamáčknou do stěny otvoru. Zpětnému 
pohybu brání již zmíněný systém příč
ného ozubení, který zajišťuje elementy 
vůči sobě i v této poloze. 
Délka každého elementu je 24 mm, což 
je zároveň i funkční délka kolíku. Délka 
celého kolíku v „pohotovostním“ stavu 

je 37 mm. Otvory pro kolíky se vrtají 
v rozměru 8/14 mm (průměr/hloubka).
Tento systém je podle vyjádření výrobce 
určen pro spojování spíše menších kor
pusů, jako jsou zásuvky, poličky, malé 
skříňky apod. Spojovací kolíky se také 
mohou kombinovat s klasickými dře
věnými kolíky, které se ovšem nelepí 
a slouží pouze pro stranové vymezení 
polohy dílců vůči sobě.
Způsob použití názorně zobrazují připo
jené obrázky: V případě dvoukolíkových 
spojů použijeme 1 rozpínací kolík a 1 
dřevěný kolík (v tomto případě byl použit 
kolík o průměru 6 mm) na každý spoj. 
Do otvorů v připraveném dílci vložíme 
kolíky – plastový kolík se přitom opře 
dorazy o plochu materiálu – nasadíme 
na ně připojovaný dílec a nárazem ruky 
či gumové paličky srazíme dílce k sobě. 
Tímto pohybem dojde k roztažení plas
tového kolíku v otvoru a zafixování spo
jovaných dílců vůči sobě. Tak postupně 
spojíme celý korpus – bez nářadí a bez 
lepidla.

Rozebíratelné a beznářaďové 
nábytkářské spoje (část II.)

Ve druhé části našeho seriálu o nábytkářských konstrukčních spojích představíme dva nové systémy 
tzv. suchého spojování prezentované na veletrhu Interzum 2017 v Kolíně nad Rýnem. První z nich 
je fixní tedy nerozebíratelný, který k montáži nevyžaduje žádné nářadí, druhý systém k montáži 
vyžaduje pouze inbus a umožňuje vytvářet rozebíratelné spoje.

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

Plastový dvojdílný rozpínací kolík pro 
„suché“ nerozebíratelné spoje

Spojovací systém je určen především pro malé nábytkové moduly

Znázornění principu funkce rozpínacího 
kolíku
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Rozebíratelný spoj

Alternativou předchozího systému je 
rovněž rozpínací plastový kolík, v tomto 
případě ale umožňující zpětné uvolně
ní a demontování dílců. Kolík je tvořen 
základním pouzdrem, v němž je vsazen 
posuvný modul s rozpínacím plastovým 
koncem. I druhý konec kolíku o rozměru 
8/60 mm je rozpínací. Rozpínání obou 

konců je synchronní a dochází k němu 
při posouvání modulu. Tento pohyb se 
ovládá pomocí inbusu. Pro přístup in
busu ke kolíku musí být proto v ploše 
dílce vyvrtaný malý otvor. I tento kolík 
se může kombinovat s dřevěnými kolíky 
bez použití lepidla.
Spojování dílců se provádí tak, že se 
kolíky vsadí do otvorů a nasadí se na ně 
připojovaný dílec. Poté se otočením in

busu zatáhne posuvný modul do pouz
dra kolíku. Tím dojde jednak k roztažení 
obou konců a mechanickému zafixování 
kolíku v otvorech obou dílců, a jednak 
k přitažení spojovaných dílců k sobě.

Tento spojovací systém je podle vyjá
dření výrobce vhodný i pro velké ná
bytkové moduly, jako jsou třeba šatní 
skříně.

Alternativní spojovací systém pro rozebíratelné spoje, vhodný i pro velké nábytkové moduly

Ukázka postupu montáže na příkladu zásuvky
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Stručné představení kufříku 
a jeho koncepce

Kufřík kopíruje celou naši skladovou 
kolekci, tudíž i nový showroom v naší 
provozovně v Žamberku. Obsahuje 
vzorníky plošného materiálu Byspan, 
Pfleiderer a Polyform, vzorky nosiče 
a LTD Byspan, katalog kování, vzorky 
lišt pro osvětlení GTV a lišt k pracovním 
deskám Kooplast.
Celá kolekce plošného materiálu je ori
ginální kombinací dřevodekorů, unibarev 
a zajímavých fantasy dekorů. Jednotlivé 
dekory jsou zároveň dodávány ve struk
tuře, která ještě více podtrhne smysl 
každého jednotlivého dekoru. Velké 
množství materiálů je dodáváno ve struk
turách, které jsme si po pečlivém zvá
žení nechali vyrobit na míru a skladem 
je tedy v daném provedení nikde jinde 
neseženete.

Vzorníky LTD a pracovních desek 
Pfleiderer i pracovních desek Polyform 
jsme vyrobili ve velikosti A5, aby si mohli 
zákazníci prohlédnout každý dekor v co 
největší ploše. Tímto se v praxi co nej
více eliminuje možnost zklamání kon
cového klienta z výsledného efektu při 
aplikaci zvoleného dekoru. Zájemcům 
zároveň poskytujeme v datové podobě 
fotografie dekorů ve vysokém rozlišení.

Šanon kompletní kolekce 
materiálů Pfleiderer

Pfleiderer je německý výrobce plošného 
materiálu vynikajícího zejména svojí indi
vidualitou. Individualita celé kolekce je 
vyjádřena systémem DST. V rámci DST 
kolekce je možno vyrobit tisíce různých 
produktů, zpravidla od jednoho nebo 
dvou kusů. Toto je pro zákazníky velmi 
důležitý aspekt, neboť konkurenční firmy 
poskytují také určité možnosti individu
ality, ale odběrové množství je řádově 
mnohonásobně vyšší.
Zákazník může objednat ve stejném 
dekoru i struktuře LTD, HPL, kompo
zitní prvky, pracovní desky, SolidColor 
HPL nebo např. speciální nehořlavé, 

antistatické či magnetické materiály. 
Většina nosičů je dostupná v různých 
rozměrech i tloušťkách. Lze také jeden 
či více dekorů použít v různých struk
turách a můžete tak kombinovat např. 
lesklé i matné plochy při jedné realizaci. 
Variabilita je velmi vysoká, tudíž je jen 
na designérovi, jakou kombinaci zvolí.
Šanon obsahuje produktovou brožu
ru se všemi nabízenými nosiči a jejich 
parametry vč. možností použití, vzorky 
všech dekorů barevně rozdělených do 
několika světů pro rychlou orientaci 
a CD s fotografiemi ve vysokém rozliše
ní pro použití v grafických programech. 
Celý tento vzorník je spojen kroužkovou 
rozebíratelnou vazbou, proto je možno 
v případě potřeby pracovat jen s určitou 
částí listů.

Mnoho různých vzorníků, které jsou těžké, neskladné, každý v jiném provedení nebo vytvořený se 
zaměřením na jinou cílovou skupinu uživatelů, to je každodenní realita, se kterou se setkávají de
signéři i architekti. Rozhodli jsme se vybočit z davu konkurence a nabídnou svým zákazníkům něco 
speciálního, co nikdo jiný před námi ještě nevytvořil. Pečlivě jsme vybrali vlastní unikátní kolekci 
plošného materiálu a společně s kováním jsme ji zakomponovali do uceleného, logicky členěného 
kompaktního balení – do kufříku, který si můžete snadno vzít s sebou přímo ke klientovi.
Designéři i architekti jsou náročnější skupinou klientů, která ráda kombinuje materiály a často si 
nevystačí pouze se skladovými položkami, které vzorníky a katalog v kufříku obsahuje. Z tohoto 
důvodu jsme rozšířili naši vlastní kolekci o šanon výrobce Pfleiderer, který obsahuje veškeré možnosti 
kombinací dekorů, povrchových struktur i nosičů v rámci tzv. DST kolekce (z německého Dekor – 
Struktur – Träger, tj. Dekor – Struktura – Nosič).

Kufřík plný Dřevomateriálu v kombinaci se šanonem Pfleiderer: 

Kompaktní řešení pro architekty a designéry

Kontakty:

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738
564 01 Žamberk
Tel.: +420 465 611 611
Modrá linka: +420 844 333 003
Email: info@drevomaterial.cz
www.drevomaterial.cz
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www.drevomaterial.cz/kufrik

KUFŘÍK PLNÝ VZORNÍKŮ
PRO VÝROBNÍ FIRMY I DESIGNÉRY

KUFŘÍK OBSAHUJE:
Vzorník A5 LTD Pfleiderer | Vzorník A5 pracovních desek Pfleiderer | Vzorník A5 pracovních desek Polyform | 
Klapkarta A4 LTD Byspan | Katalog kování | Vzorek MFP (multifunkčního panelu) Pfleiderer | Vzorek LTD Byspan 
601PE/621PE bílá/šedá | Vzorky lišt k pracovním deskám Kooplast | Vzorky lišt pro osvětlení GTV | Produktové 
listy k výše uvedenému

Dřevomateriál s.r.o.  |  Orlická kasárna 738  |  564 01 Žamberk  |  info@drevomaterial.cz  |  +420 465 611 611

http://www.drevomaterial.cz
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BJS Czech s.r.o. byla založena v roce 
2005 jako dceřiná firma švédské společ
nosti BJS Group AB, jejíž historie sahá 
až do roku 1917 a se spoluprací s IKEA 

má dlouholeté zkušenosti. Nový výrobní 
závod v Humpolci (v průmyslovém areá
lu u dálnice D1) spustila v následujícím 
roce a během své 10leté existence se 
stala největším výrobcem nábytku v ČR. 
Má 550 zaměstnanců a roční obrat 1,7 
mld. Kč. Technologicky je zaměřena na 
sériovou výrobu lakovaného nábytku – 
převážně v bílém pigmentovém prove
dení.
Na počátku své činnosti měli k dispozici 
jednu výrobní halu s plochou 7000 m2. 
Dílce z MDF nebo DTD nakupovali a pro
váděli pouze jejich povrchovou úpravu, 
kompletaci, balení a expedici. V ná
sledujících letech svoji kapacitu rozšířili 
o dvě nové haly a plocha se zvýšila na 
21 tis. m2. V roce 2013 postavili čtvrtou 
halu, do níž byla umístěna výroba nábyt
kových dílců. Celková výrobní a skladová 
plocha společnosti tak dnes dosahuje 
30 tis. m2 a nábytkové dílce si zčásti 
vyrábí sami. Své produkty dodávají do 
celé sítě IKEA na celém světě a dopra

Největší český výrobce nábytku varuje 
před ztrátou konkurenceschopnosti

V posledních týdnech a měsících rezonuje celým dřevozpracujícím a nábytkářským průmyslem jedno 
společné téma: Nedostatek dřeva FSC. Problém, o kterém jsme informovali i na našich stránkách, 
odstartovalo rozhodnutí obchodního řetězce IKEA, že od roku 2020 přestane odebírat výrobky ze 
dřeva pocházejícího z lesů, které nemají certifikát FSC. Proč takový rozruch kolem problému, jenž 
se týká „jen“ dodavatelů IKEA? Tomáš Beneš ze společnosti BJS Czech, největšího tuzemského 
výrobce nábytku, který 100 % své produkce dodává právě do řetězce IKEA, o současné situaci kolem 
certifikace FSC hovoří jako o trendu, který se z dlouhodobého hlediska může negativně dotknout 
celého dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu v ČR.

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

Společnost BJS Czech disponuje čtyřmi výrobními halami o celkové výrobní a skladové ploše 30 tis. m2

Výrobní hala společnosti BJS Czech tvoří nepřehlédnutelnou dominantu dálnice 
D1 na 90. kilometru u sjezdu na Humpolec
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vují je sami přímo do skladů jednotlivých 
obchodů.
V rozhovoru s Tomášem Benešem 
(Business Development Manager BJS 
Czech) jsme kromě v úvodníku zmíně
né problematiky FSC mluvili i o jiných 
otázkách, které souvisí se spoluprací 
s IKEA.

DM: Podmínky spolupráce s IKEA 
byly v minulosti tuzemskými firma
mi označovány jako náročné, tvrdé 
a někdy až likvidační. Jaké jsou vaše 
zkušenosti?
T. B.: Ono to tak zpočátku může vypadat, 
ale je to pouze zdání. Spolupráce s IKEA 
je skutečně náročná a vyžaduje vysokou 
profesionalitu, ale hlavně chuť spolupra
covat. My jsme na trhu od roku 2006 
a každým rokem rosteme a v posledních 
letech rosteme kolem 10 % ročně. Takže 
pro nás spolupráce s IKEA rozhodně lik
vidační není.

DM: V čem podle Vás spočívá pod
stata úspěšné spolupráce s IKEA?
T. B.: Především ve schopnosti a ochotě 
realizovat její požadavky. Jak z hlediska 
technického, logistického a nákladové
ho, tak z hlediska dodržování pravidel 
v oblasti bezpečnosti práce, ochrany 
životního prostředí atd. K tomu patří 
i schopnost průběžně investovat do 
modernizace výroby, protože je známo, 
že IKEA pravidelně obměňuje svůj sor
timent podle aktuálních trendů, přičemž 
zboží nikdy nezdražuje, spíše naopak. To 
se samozřejmě promítá i do požadavků 
na moderní technologie např. v souvis
losti s vyšší produktivitou apod.

DM: V čem se podle Vás liší přístup 
vaší společnosti k IKEA od přístupu 
jiných českých firem, které svoji dlou
hodobou spolupráci s IKEA právě 

kvůli náročným podmínkám musely 
ukončit?
T. B.: Jsme vysoce proaktivní v realizaci 
toho, co po nás zákazník požaduje. Čili 

Společnost v souladu s filosofií IKEA neustále investuje do moderních výkonných 
technologií

Firma v nepřetržitém 4směnném provozu vyrábí lakovaný nábytek pro IKEA, povr
chovou úpravu pigmentovými laky provádí na několika linkách

Jedním z „motivačních“ nástrojů je prů
běžné sledování výkonnosti každé linky
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máme chuť spolupracovat a jsme více 
ochotni přijímat různé požadavky, kte
ré se někomu na první pohled mohou 
zdát jako neřešitelné nebo nepřijatelné. 
Jinými slovy, děláme víc než musíme. 
Firmy, které v minulosti spolupráci 
s IKEA ukončily (nebo ona s nimi), byly 
možná příliš rigidní a konzervativní a ne
byly dostatečně proaktivní. Jinak řeče
no „nežily pro IKEA“. Hlavní rozdíl mezi 
těmito firmami a námi může být i v tom, 
že naše firma vznikla na základě záměru 
pracovat pro IKEA, zatímco ostatní to 
měly jen jako doplněk ke své stávající 
výrobě. Jenže výroba pro IKEA je něco 
jiného než vlastní výroba pro trh. Tady je 
potřeba plně se ztotožnit s její filosofií a 
přijmout ji za svou. Přesně to vyjadřují 
naše firemní hodnoty: „Všechny pros
tředky potřebné pro rozvoj BJS Group, 
pro uspokojování našich sociálních po

třeb, nám poskytuje pouze zákazník za 
naše výrobky a služby. Proto vidíme je
dinou cestu pro fungování a rozvoj BJS 
Group v naší bezvýhradné orientaci na 
zákazníka. Každý zaměstnanec se snaží 
pochopit jeho cíle a potřeby a dělá vše 
pro jeho spokojenost. Při řešení prob
lémů se díváme na věci pohledem zá
kazníka, nasloucháme mu a zabýváme 
se každým jeho podnětem. Zákazník je 
součástí našeho týmu.“

DM: Takže celý úspěch tkví v bezvý
hradném plnění jakýchkoliv požadav
ků?
T. B.: Já bych to definoval tak, že se 
musíte 100% sžít s filosofií IKEA a plně 
respektovat její požadavky. Na druhou 
stranu je ale nutné dodat, že filosofie 
IKEA se za posledních deset let výrazně 
změnila.

DM: V jakém smyslu?
T. B.: Dává dodavatelům větší volnost. 
Před více než 5–7 lety se s IKEA spo
lupracovalo tak, že připravila kompletní 
dokumentaci a výrobci realizovali výro
bek jen na základě této dokumentace, 
takže výrobce byl skutečně jen výrobce 
a nepotřeboval žádný vývoj. Dnes IKEA 
přichází naopak často jen s konceptem 
resp. vizualizací toho, co by chtěla vy
rábět, a výrobci ponechává možnost 
konstrukčního a technologického vý
voje produktu. Takže my jejich vizi roz
pracováváme do jednotlivých detailů, 
navrhujeme materiály, výrobní postupy, 
zpracováváme cenové kalkulace, ko
munikujeme s dodavateli a možnými 
subdodavateli. Pokud následně projekt 
schválí, tak zpracováváme výkresovou 
dokumentaci, navrhujeme vlastní balení 
a zavádíme produkt do výroby. Podobné 
je to i v případech, kdy si dodá vlastní 
výrobní dokumentaci. 

DM: A co když IKEA nakonec projekt 
neschválí?
T. B.: I to se může stát a v minulosti se 
nám to už stalo. Je to riziko vývoje a no
vých projektů, ale přínosy spolupráce 
nad těmito riziky převládají.

DM: Pojďme k dalšímu tématu: prob
lematika nedostatku dřeva s FSC cer
tifikací. Jak celý ten problém vlastně 
vzniknul, resp. proč se IKEA rozhodla 
pro systém FSC?
T. B.: IKEA se pro FSC systém rozhodla, 
protože je podporován i neziskovými or
ganizacemi, IKEA mu věří, navíc konku
renční systémy prošly řadou skandálů 
a podobným problémům se IKEA chce 
vyhnout.

DM: Ze strany vlastníků lesů se ale 
ozývají hlasy, že množství dřeva, kte
ré přes české výrobce nábytku ode
bírá IKEA, je ve srovnání s celkovým 
množstvím vytěženého a prodaného 
dříví zanedbatelné a že se jim ne
vyplatí kvůli tomu přecházet na jiný 
systém certifikace.
T. B.: Je pravda, že v tuto chvíli se prob
lém týká skutečně jen nábytkářů, kteří vy
rábí pro IKEA, a jejich dodavatelů. Podle 
kvalifikovaného odhadu Asociace čes
kých nábytkářů, jejíž členská základna 
se nedávno rozrostla i o naši společnost, 
to představuje obrat přesahující 3 miliar
dy Kč ročně, zatímco celková produkce 
nábytku v ČR se pohybuje kolem 45 mi
liard Kč ročně. Tedy „jen“ necelých 7 %. 
A musím souhlasit i s tvrzením, že 
množství dřeva, které odebírá IKEA, je 

Jedním z důvodů investic do moderních technologií je také nedostatek pracovníků 
na trhu, a tak zejména těžkou fyzickou práci přebírají roboti
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ve srovnání s celkovým množstvím v ČR 
vytěženého a prodaného dříví „zanedba
telné“. Jedná se o pouhá 2 %. Jen pro 
srovnání, v sousedním Polsku, které je 
hlavním evropským dodavatelem nábyt
ku pro IKEA, je to 25 %. Ovšem v Polsku 
je systémem FSC certifikováno 74 % 
celkové výměry lesů, zatímco u nás jen 
2 %. Opět jen pro srovnání: v Bělorusku 
je to 90 %, v Lotyšsku a Litvě zhruba 
polovina, ve Švédsku a Rumunsku kolem 
40 %. Celkový objem dřevní hmoty z ČR 
dodaný v rámci dodavatelského řetěz
ce do IKEA činil za uplynulý fiskální rok 
(9/2016–8/2017) 442 000 m3, z toho 
jen 95 000 m3 s certifikací FSC. 
My ale neříkáme, že chceme certifikovat 
všechny lesy systémem FSC. Rádi by
chom měli k dispozici alespoň to množ
ství dřeva s certifikátem FSC, které k naší 
výrobě potřebujeme. Z našeho pohledu 
by tedy řešením mohlo být např. to, kdy
by se systémem FSC certifikovaly pou
ze určité majetky, které jsou v blízkosti 
zpracovatelů dřeva, od nichž odebíráme 
materiál.

DM: Jak chcete vlastníky těchto ma
jetků přimět, aby přešli na systém 
FSC? A jak chcete v případě Lesů 
ČR přesvědčit těžaře, aby to dřevo 
prodávali právě vašim dodavatelům?
T. B.: Ano, to je problém. Majitelé či 
správci lesů nemají žádnou motivaci pro 
certifikaci FSC, protože za současné 
situace mohou dřevo prodat komukoliv, 
nikoli jen výrobcům pro IKEA. Ovšem zdá 
se mi nelogické, abychom dřevo z našich 
lesů vyváželi do Rakouska či Německa 
a na druhé straně ty stejné objemy pak 
dováželi z Polska. Pokud ale budeme nu
ceni, pak budeme muset. Bude to pro 
nás samozřejmě z ekonomického hledis
ka méně výhodné a nejspíš to sníží naši 
konkurenceschopnost. A pokud nebu
deme konkurenceschopní, tak se majiteli 
firmy nevyplatí dál zde výrobu držet. A do 
podobné situace se dostanou i ostatní 
výrobci pro IKEA. To by za současného 
stavu znamenalo ohrožení přibližně 2000 
pracovních míst a přibližně dalších 2000 
pracovních míst u subdodavatelů. Takže 
vyřešení této situace by mělo být i v zájmu 
státu, který by nás v tom mohl podpořit.

DM: Řekl jste, že v tuto chvíli se prob
lém týká jen nábytkářů, kteří vyrábí 
pro IKEA. Jak jste to myslel?
T. B.: IKEA není jediný odběratel, který 
vyžaduje certifikát FSC. Značka FSC 
je marketingově velmi dobře známá 
a v sou časné době ji používají některé 
velké nadnárodní společnosti, jako pa

pírny, obchodní řetězce – třeba JYSK, 
LIDL aj. A jakmile se od roku 2020 k těm
to odběratelům přidá i IKEA, která v roce 
2020 plánuje dosáhnout obratu 50 mld. 
EUR – a dá se očekávat, že se přidají 
i další nábytkáři – změní se situace na 
trhu a po dřevu FSC se začne zvyšovat 
poptávka na úkor konkurenčních systé
mů. Pak se této poptávce bude muset 
přizpůsobit i nabídka, tzn., že vlastníci 
lesů sami ve vlastním zájmu budou na 
systém FSC přecházet. My na to v pod
statě nyní upozorňujeme s předstihem, 
abychom se mohli připravit včas. Jinak 
hrozí, že jakmile tato situace nastane, 
ČR nebude připravena.

DM: Děkujeme za rozhovor a doufá
me, že se tyto katastrofické scénáře 
nenaplní.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: BJS Czech s.r.o.
Místo: Humpolec
Rok založení: 2005
Počet zaměstnanců: 550
Obrat: 1,7 mld. Kč
Web: www.bjs.cz

Humpolec ●

Společnost BJS Czech nábytek pro IKEA nejen vyrábí, ale podílí se i na jeho vývoji
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Od 1. republiky…

Historie rodinné truhlářské firmy 
NENADÁL sahá na přelom 19. a 20. sto
letí. Zakladatel pan Bedřich Nenadál se 
po své tovaryšské cestě po Tyrolsku pln 
zkušeností a elánu vrací zpět do Čech 
a hodlá založit vlastní podnik. Zde jej 
však zastihuje počátek I. světové války, 
mobilizace a odvedení na východní fron
tu. Vrací se sice živ, ale s těžkým zraně
ním nohy, které jej bude trápit až do kon
ce života. Přesto v roce 1922 zakládá 
živnost a staví dům i s menší truhlárnou. 
Začíná prosperovat, ale světová krize ve 

30. letech vzestup zastavila. Firma pře
žívá krizi i následná válečná léta. Po nich 
následuje prudký rozmach, zastaven až 
komunistickým převratem v roce 1948, 
který tvrdě doléhá na všechny podnika
tele a živnostníky. Začátkem 50. let pro
to zaměstnává jen jednoho truhlářského 
tovaryše, svého syna Zdeňka (*1919) 
a odmítá se začlenit do různých „druž
stev a komunálů“. A tak v roce 1953 
truhlárna i s rodinným domem „lehla po
pelem“. Pan Bedřich Nenadál byl zatčen 
a obviněn z úmyslného založení požáru 
a z negativního postoje k „lidovědemo
kratickému“ zřízení. Stopy pravého žháře 
však velmi okatě vedou jiným směrem 
a do jiných kruhů, proto nakonec byl 
propuštěn. Pojistka za dům však byla 
záměrně dlouho zadržována, až měsíc 
před měnovou reformou byla uvolněna. 
Se svým synem se pouští do obnovy 

domu a dílny. Rozhodnutí úřadů je však 
nekompromisní: syn musí dobrovolně 
odejít budovat socialismus do těžkého 
průmyslu a válečný invalida může obnovit 
dům – dílnu však nikoli. Přesto ale truh
lárna znovu začíná vyrábět. „Úřady“ tedy 
zaútočí znovu. Syn je obviněn z trestné
ho činu ublížení na zdraví, spáchaném 
na komunistické funkcionářce. A tak 
Zdeněk Nenadál, sedminásobný mistr 
republiky ve veslování z let 1938–1947 
je postaven v roce 1955 před soud, ale 
pro protiřečení „svědků“ musel být osvo
bozen. Začátkem 60. let je již Bedřich 
Nenadál velmi nemocen a unaven a ode
vzdává Živnostenský list. Dílnu přebírá 
jeho syn Zdeněk a nadále zůstává v ma
jetku rodiny i když je provozována pod 
hlavičkou různých národních podniků až 
do jara roku 1990.

…po současnost

Vedení obnovené rodinné firmy se ují
má představitel třetí generace, vnuk 
zakladatele Zdeněk Nenadál (*1955). 
Stísněná dílna však nesplňuje jeho 
představy o rozvoji řemesla, a tak po 
zakoupení nových prostor přichází větší 
výrobní možnosti. Ale ani ty záhy nestačí 
rostoucímu zájmu zákazníků, a proto se 
přistupuje k poměrně rozsáhlé přestav
bě. Po dokončení přestavby v roce 1998 
nastupuje do firmy již čtvrtý pokračovatel 
rodinné tradice, Zdeněk Nenadál mladší 
(*1978), absolvent SUPŠ v Praze, který 
se ihned po nástupu do firmy začleňuje 
do výrobního procesu, prochází všemi 
pracovišti a po několika letech se ujímá 
pozice vedoucího výroby. Ve spodních 
částech nové truhlárny byla vybudována 
podniková vzorkovna a výrobní prostory 
o rozloze cca 2500 m2.

Truhlářství NENADÁL 
– rodinná firma s 95letou tradicí

Truhlářství NENADÁL patří k našim tradičním výrobcům oken a dveří. Jejich specialitou jsou histo
rická špaletová okna, která tvoří více než polovinu celé jejich produkce. Jako jedni z mála se mohou 
pochlubit prakticky nepřerušenou truhlářskou činností během celé své téměř stoleté historie. Rodinná 
firma z Mělníka v současné době prochází další etapou, kdy se jejího vedení po dvaceti letech ujímá 
nastupující v pořadí již čtvrtá generace rodinných příslušníků.

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

Výrobní areál společnosti NENADÁL
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V roce 2013 do rodinného majetku 
přecházejí další dvě firmy: BASTL – 
Požární uzávěry Praha s.r.o. (Výrobce 
dřevěných protipožárních uzávěrů) 
a PRECIZA s.r.o. (výrobce požárního 
materiálu). Firma tak výrazně rozšiřuje 
svoji činnost, což vyžaduje i rozšíření 
manažerských pozic. Do firmy nastu
pují další dva potomci: Ondřej Nenadál 
(*1980), absolvent střední podnikatel
ské školy a Vojtěch Nenadál (*1992), 
absolvent bakalářského studia Vysoké 
školy ekonomických studií v Praze.

Pro předání firmy je třeba 
se rozhodnout včas

Když u nás v 90. letech minulého století 
houfně vznikaly soukromé rodinné fir
my a živnosti, byla hlavní motivací jejich 
zakladatelů především snaha osamo
statnit se. Jen málokterý podnikatel ale 
tehdy zároveň přemýšlel nad tím, komu 
jednou svoji firmu předá. Je pravda, že 
mnozí nad tím ani příliš přemýšlet nemu
seli, neboť tuto situaci měli od počátku 
vyřešenou, čímž se vyhnuli složité život
ní situaci, v níž se v současné době řada 
zakladatelů rodinných firem ocitá. Do té 
první kategorie patří i firma NENADÁL. 
O tom, že pokračovatelem rodinné truh
lářské tradice ve čtvrté generaci bude 
Zdeněk Nenadál ml., bylo de facto 
rozhodnuto již při znovuobnovení firmy 
v roce 1990.
„Odmala jsem chodil pomáhat dědovi do 
dílny, takže jsem v tom prostředí vyrůstal. 
Navíc mě to bavilo, takže v otázce mého 
budoucího povolání jsem měl vždy jasno. 
Žižkovskou průmyslovku jsem absolvoval 
s tím, že budu pracovat v naší firmě a tak 
pokračovat v rodinné truhlářské tradici. 
A to nejen proto, že jsem v pořadí tře
tím nositelem jména Zdeněk Nenadál,“ 
usmívá se nejstarší z pravnuků zaklada
tele firmy.

Přestože další dva jeho bratři, Ondřej 
a Vojtěch, k truhlářskému řemeslu nik
dy netíhli, nakonec se v rodinné firmě 
sešli všichni tři. A to i díky tomu, že firma 
NENADÁL do svého vlastnictví získa
la dvě výše uvedené firmy (BASTL – 
Požární uzávěry Praha s.r.o. a PRECIZA 
s.r.o.), s nimiž předtím dlouhodobě spo
lupracovala. Jejich majitelé již nadále 
ve svém podnikání z různých důvodů 
nechtěli pokračovat, a tak jim své firmy 
nabídli k odkoupení. Vedení první z nich 
se ujímá Vojta a druhou přebírá Ondra.
Při té příležitosti se Zdeněk Nenadál st. 
rozhoduje, že zahájí kroky k postupné
mu předání i svojí firmy.

Hlavní výrobní náplní firmy jsou špaletová okna a dveře pro rekonstrukce historic
kých budov

Současní zástupci třetí a čtvrté generace rodinné firmy (zleva): Zdeněk, Zdeněk ml., 
Ondřej a Vojtěch Nenadálovi

Zakladatel rodinné firmy Bedřich Nenadál a jeho pokračovatel Zdeněk Nenadál
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Z fyzické osoby na s.r.o.

Původní firma Truhlářství NENADÁL 
funguje od svého založení v roce 1992 
dodnes jako fyzická osoba na základě 
živnostenského oprávnění. V roce 2013 
zakládají synové Zdeňka Nenadála spo
lečnost NENADAL s.r.o. a stávají se je
jími společníky. Důvodem pro založení 

nové s.r.o. byla především plynulost 
a bezpečnost celého procesu předání 
firmy, jak vysvětluje Zdeněk Nenadál 
st.: „Ona ta naše firma už je z hlediska 
majetku a objemů výroby na fyzickou 
osobu docela velká. Při této velikosti 
firmy už je v mnoha ohledech výhod
nější a bezpečnější pokračovat pod 
hlavičkou s.r.o. Také jsme chtěli, aby 
firma mohla bez jakékoliv vnější změny, 
tedy pod označením Nenadál, pokra
čovat dál, ale přitom aby uvnitř probí
hal pomalý a bezpečný proces jejího 
předávání. Proto jsme se domluvili, že 
si synové založí vlastní společnost se 
stejným názvem, ve které já již figurovat 
nebudu a která bude postupně přebí
rat veškeré aktivity firmy. Takže dnes už 
např. naprostá většina zakázek jde přes 
s.r.o. a já jako fyzická osoba jsem už 
jen majitelem budov atd. Jakmile bude 
transformace firmy ukončena, tak fy
zická osoba už zde nebude figurovat 
vůbec.“

Náročností zvyšují svoji 
konkurenceschopnost

Firma dříve fungovala jako „všestran
né“ truhlářství. Postupem času ale něk
terý sortiment omezovala a dnes už se 
zaměřuje jen na výrobu oken a dveří 
včetně požárních, přičemž hlavní důraz 
klade na kvalitu a řemeslné provede
ní. A přestože jejich specializací jsou 
především dvojitá (špaletová) okna 
a dveře do historické zástavby a pa
mátkově chráněných zón, které se 
na jejich realizacích podílí naprostou 
většinou, o práci nouzi nemají. Podle 
Zdeňka Nenadála st. jde o řemeslně 

i časově náročnou výrobu, díky čemuž 
v této kategorii není tak velká konku
rence. Na druhé straně ze strany jak 
státních institucí, tak soukromých in
vestorů zájem o tento sortiment roste: 
„Běží spousta dotačních programů 
na obnovu a rekonstrukci fasád his
torických budov. Naše kapacita je asi 
100–120 špaletových oken měsíčně 
a v současné době máme tuto kapacitu 
zcela naplněnou.“

Z tohoto pohledu to možná vypadá jed
noduše, realita je ale složitější. Vlastní 
výrobě předchází poměrně dlouhý 
přípravný proces sestávající z přípravy 
návrhů, jejich schvalování památkáři 
a investorem atd. V rekonstrukcích 
historických budov se střetávají dva 
faktory: požadavky stavebního zákona 
na tepelnou a hlukovou ochranu budov 
a požadavky památkářů na maximální 
zachování původního vzhledu. „Z jejich 
pohledu by bylo nejlepší původní okna 
jen opravit, což je samozřejmě ne
smysl, protože cena repasování před
stavuje 30–50 % ceny nového okna 
a stále je to staré okno, které bude 
za pár let nutné znovu opravovat, ne
hledě na to, že má většinou nevyhovují
cí tepelně a zvukově izolační vlastnosti. 
Vyrábět přesné repliky je také nereálné. 
Na starých budovách je každá okenní 
konstrukce jiná. Jejich přesné zacho
vání není technologicky možné, pokud 
se máme držet v nějakém přijatelném 
cenovém rozpětí. Proto většinu původ
ních oken nahrazujeme naší univerzál
ní konstrukcí, kterou už máme docela 
‚vychytanou‘, takže se nám nestává, že 
bychom s ní u památkářů naráželi na 

Ve výrobě replik historických oken a dveří včetně ozdobných prvků firmě výrazně pomáhají moderní CNC technologie

Většina zakázek vychází z univerzální 
okenní konstrukce, u které se upraví 
profily a plošné členění tak, aby se okno 
vzhledově co nejvíce přiblížilo originálu
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nějaký odpor. Pouze ji vzhledově přiz
působíme původním oknům. Někdy se 
sice musíme dohodnout na kompromi
su, ale většinou se do původních pro
filů trefujeme dost přesně. I díky tomu 
jsme ve výběrových řízeních poměrně 
úspěšní. A to i přesto, že nepatříme 
k nejlevnějším. Když ale ve výběrovém 
řízení projdeme spolu s těmi nejlevněj
šími do druhého kola, které už probíhá 
formou osobní konzultace s investo
rem, a předvedeme naši variabilitu 
a možnosti, tak většinou zakázku zís

káme. U zákazníků totiž stále větší roli 
hraje kvalita,“ říká Zdeněk Nenadál st. 
a dodává: „Běžné eurookno dnes vy
robí každý. Kvalitní a technologicky 
a řemeslně náročné špaletové okno už 
ale každý nezvládne. My to umíme a to 
je naše obrovská konkurenční výhoda. 
A když pak jdete po Praze a vidíte na 
spravených historických fasádách svo
je výrobky, je to nejen pěkný pocit, ale 
hlavně jsou to reference, které velkou 
měrou určují, jak se bude firmě dařit 
i v budoucnu.“

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: NENADAL s.r.o.
Místo: Mělník
Rok založení: 1922, znovu 1992 
(s.r.o. 2013)
Počet zaměstnanců: 40
Web: www.nenadal.cz

● Mělník

Ukázka realizací firmy NENADÁL

Ukázka realizací firmy NENADÁL



DM 11/201744

reportáž

EXIT 112 a firma BÖHM 
– sympatický nábytek z Vysočiny

Letní období občas láká strávit pracovní den netradičním způsobem. 
Tropická vedra rozhodně nestimulují pracovní tempo a pro nábytko
vou firmu je to ideální příležitost pozvat svoje partnery na kus řeči 
spojený s prezentací nových modelů. Takový nápad měla letos i ji
hlavská firma BÖHM. Na svém showroomu EXIT 112 zorganizovala 
letní setkání okořeněné několika zajímavými přednáškami včetně 
tématu Nábytkový design na veletrhu v Miláně nebo Prezentace 
usní dánského dodavatele Sorensen. Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Už samotný název firemního showroomu 
je nezaměnitelný: je totiž přímo navigací. 
Označuje dálniční sjezd z D1 na 112 kilo
metru, což je téměř přesně mezi Brnem 
a Prahou. Strategické umístění uprostřed 
Česka umožňuje zákazníkům přístup 
ke kvalitnímu zboží ze všech světových 
stran. Další zajímavostí je název firmy. 
BÖHM je totiž firma ryze česká. Vztah 
mezi oběma názvy je jednoduchý: firma 
BÖHM vyrábí nábytek značky EXIT 112.
Showroom EXIT 112 i firma BÖHM sídlí 
v Jihlavě na adrese Červený kříž. Že by 
to vyjadřovalo firemní filosofii poskytnout 
lidem první pomoc při potížích páteře 
spojených s nezdravým sezením a spa
ním, případně s nevhodným sezením za 
volantem? Sjet si tedy z dálnice rovnou 
pro pomoc? Firma ale rozhodně „nese

dí jen doma za pecí“, můžeme ji potkat 
i na různých výstavách, ze kterých si 
odnáší četná ocenění svých zajímavých 
produktů.
BÖHM neoslňuje veřejnost jednorázo
vou bombastickou reklamou, ale buduje 
svůj image systematicky a suverénně. 
Showroom EXIT 112 poskytuje osvěžují
cí zážitek jak zvenku, tak uvnitř. Zajímavá 
architektura s akcentem zelené barvy 
vyjadřuje ekologické firemní chování, 
vždyť jsme uprostřed nádherné přírody 
Českomoravské vysočiny. Ta vstupu
je dovnitř všemi prosklenými stěnami. 
Obrovské plochy jsou zase automatic
kou reklamou produktů, a to zejména při 
umělém osvětlení. Jednotný vizuální styl 
se projevuje nejen na firemním označení, 
ale organicky prorůstá celým objektem. 

Nechybí ani na firemním oblečení, ať už 
v podobě kravaty, vyšívaného logotypu 
na límci košile, nebo dokonce i na po
nožkách. Záliba v estetických detailech 
napovídá, že se stejnou péčí přistupuje 
i k jednotlivým výrobkům.
Showroom samozřejmě představuje 
firemní produkci převážně v oblasti ča
louněného nábytku. Aby se zde mohli 
zákazníci při výběru nábytku cítit jako 
doma, mohou svoje děti umístit do dět
ského koutku, nakoupit vedle nábytku 
i zajímavé bytové doplňky, (např. od zná
mé firmy Koziol), zahrát si na piáno nebo 
posedět v příjemné kavárně s dokonale 
„vychytanými“ detaily včetně skleněného 

Nepřeberná nabídka usní nejvyšší kvality

Skladba čalounických materiálů (křeslo 1925) je dokladem 
poctivosti výrobku, tzv. „dvojí pružení“ tlačných a tažných 
pružin zajišťuje výrobku dlouhou životnost a pohodlné sezení
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minipoklopu na plátek citronu. Osobně 
hodnotím firemní kulturu podle úrovně 
sanitárního vybavení a musím konsta
tovat, že přebalovací pult pro nejmenší 
zákazníky doplněný náhradními plenami 
mne úplně dostal.
Hlavním bodem výrobního programu je 
odpočivný čalouněný nábytek dlouho
době špičkového nadčasového designu. 
Převažuje dokončení usní nejlepší kvali
ty. K dalším produktům patří další drobné 
doplňky, především polštáře a dokonce 
i zajímavá žardiniéra. Kvalita a tradiční 
ruční zpracování jsou neodmyslitelnou 
podmínkou úspěchu. Firma s celkovým 
počtem necelých čtyřiceti zaměstnanců 
patří už téměř čtvrt století k významným 
subjektům českého porevolučního ná
bytkářského průmyslu. 
Dříve spolupracovala s externími desig
néry (Miro Pištěk, Petr Novague), ale 
v poslední době se rozhodla pro stálého 
designéra, který má na starosti vedle 
návrhu produktů také celou firemní 
kulturu včetně firemní dokumentace. 
Podle množství ocenění, která na sebe 
nenechala čekat, se zdá, že to byla 
dobrá volba. Není nic jednoduššího, 
než se o tom přesvědčit. Stačí použít 
na D1 EXIT 112. Firemní designér Michal Karafiát, držitel několika ocenění, je absolventem Ústavu 

nábytku, designu a bydlení Mendelovy univerzity. Pohovka Maranello je vybavena 
elektrickou regulací polohování. Letos získala Grand prix Mobitex 2017

Precizní stroje a mnoholetá zkušenost 
švadlen mají svoje výsledky. Všechny švy 
musí být naprosto stejné

Milovníci usní mají širokou možnost výběru, stále oblíbená je bílá barva

Pohovka Nantes: nominace na Nábytek roku 2015. Symbióza designu a nových tech
nologií. Retro design s rafinovanou kombinací bílých nohou a područek a potahové 
látky s grafickým dezénem. Revoluční je použití výplňového materiálu Labyrinth. 
Ten díky svým 3D vláknům a otevřené struktuře rychle odvádí tělesnou vlhkost. Je 
vyroben pouze z jednoho polymeru, je proto 100% recyklovatelný. Labyrinth byl 
testován v německém TüV LGA institutu

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: EXIT 112 s.r.o.
Místo: Jihlava – Červený Kříž
Rok založení: 1993 (2010)
Počet zaměstnanců: 38
Web: www.exit112.cz

● Jihlava 
– Červený Kříž
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Společnost AWOCADO funguje na 
českém trhu od konce listopadu 2009, 
kdy byla založena královéhradeckým 
podnikatelem a svým současným jed
natelem Milošem Tomkem a jeho spo
lečníkem. V prvních letech působila 
v oblasti reklamy a posléze se zaměřila 

také na výrobky ze dřeva, převážně pak 
na dřevěné vánoční ozdoby. „Považuji se 
za kreativního člověka a zatímco oblast 
reklamy mě takříkajíc sedla, ve výrobě 
vánočních ozdob jsem se naopak vůbec 
nenašel, zřejmě pro jejich někdy až vel
kou kýčovitost, a proto jsme se s kole
gou rozešli. Nicméně výroba ze dřeva 
jako taková se mně líbila a navíc jsem již 
v té době i s rodinou přesídlil z Hradce 
Králové do zhruba 30 km vzdálené loka
lity v Podkrkonoší. Zde žijeme na samotě 
v roubené chalupě u lesa ruku v ruce 

s přírodou, díky níž od té doby všechna 
roční období prožíváme tak nějak oprav
dověji s tím, že zima je prostě taková ‚zi
movatá‘ a podzim ‚podzimovatý‘. A právě 
v souvislosti s těmito pocity mě jednoho 
dne tak jako v pohádce o Popelce cvrnk
la přes nos myšlenka, že bych od příro
dy nemusel jen brát, myslím to krásné, 
co nám všem dává, ale že bych pro ni 
mohl s využitím svých reklamních zkuše
ností také něco udělat,“ objasňuje nám 
pětačty řicetiletý Miloš Tomek (původní 
profesí strojař) okolnosti, které jej v roce 
2014 přiměly k vytvoření Lesního světa 
coby produktové značky jeho společ
nosti AWOCADO.

Od dřevěných přívěsků 
až po naučné stezky na klíč

Výrobky produkované pod zmíněnou 
značkou jsou určené především pro 
zpestření a obohacení výuky lesní pe
dagogiky a environmentální výchovy dětí 
a mládeže, nicméně velmi často oslovují 
i dospělé lidi všech věkových kategorií 
včetně seniorů. 
„Mottem Lesního světa je ‚Objevujte 
přírodu hravě‘ a proto se snažíme, aby 
naše produkty byly nejen zajímavé svým 
obsahem a provedením, ale i dostateč
ně zábavné pro naše nejmenší. Na malé 
děti se hodně zaměřujeme již od samého 
vzniku této značky, neboť u nich vidíme 
největší šanci, že si již v raném věku mo
hou vytvořit kladný vztah k přírodě, který 
budou dále prohlubovat. Přitom je ale 
nikdo nesmí do ničeho tlačit, musí chtít 
sami, což lze dosáhnou právě hravou 
a pro ně zajímavou formou,“ upřesňuje 

Pro naučné stezky, lesní pedagogy, 
jakož i k zábavě a poučení našich nejmenších

Na letošním 2. ročníku veletrhu Cesty dřeva, proběhnuvším v první polovině února na pražském 
výstavišti v Letňanech (viz DM 3/2017), se mezi několika desítkami vystavovatelů prezentovala 
společnost s ručením omezeným AWOCADO z Hradce Králové, která svojí přítomností potěšila kromě 
řady návštěvníků také samotné organizátory této akce. A to již v okamžiku podání přihlášky pro svoji 
na našem trhu ojedinělou specializaci v oboru zpracování dřeva. Spočívá ve výrově interaktivních 
pomůcek a her pro lesní pedagogiku a ekologickou výchovu, které firma od roku 2014 produkuje pod 
značkou Lesní svět se stejným cílem, jako má samotný veletrh Cesty dřeva – podporovat v lidech 
lásku ke dřevu a úctu k přírodě, s níž jsou člověk a strom od nepaměti spojeni.

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

Dospělé návštěvníky veletrhu Cesty dřeva zajímaly hlavně ilustrované drobnosti 
a menší herní prvky pro děti (zvířecími i rostlinnými motivy opatřené dřevěné de
korační magnetky, medaile, přívěsky na klíče, dřevěná pravítka, razítka, záložky, 
ořezávátka, omalovánky, dřevěné káči, joja)
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jednatel a dodává, že výsledkem tohoto 
zhruba tříletého snažení je široké port
folio výrobků zhotovených z řady jehlič
natých nebo světlých listnatých dřevin 
či jejich vzájemnou kombinací. Mezi vý
robky firmy tak lze v první řadě nalézt tzv. 
ilustrované drobnosti neboli celou řadu 
drobných dárkových a motivačních před
mětů pro děti. Jak dětem, tak i lesním 
pedagogům je pak určena také široká 
škála již výše zmíněných interaktivních 
dřevěných pomůcek pro environmentál
ní výchovu a lesní pedagogiku. 
„Většinu z těchto produktů vyrábíme 
jak v provedení do interiéru, tak i do 
exteriéru, kdy jejich konstrukční základ 
tvoří zpravidla masivní smrkový hranol 
a jsou zastřešeny šindelovou stříškou. 
Ke zhotovení vlastních herních nebo 
poznávacích prvků (s následně apliko
vanými tištěnými obrázky a texty) vyu
žíváme převážně světlé listnaté dřeviny 
(pro otočné destičky pexes a pozná
vacích věží nejlépe habr). Výjimkou je 

náš dendrofon (určený k poznání, jak 
zní les), jehož jednotlivé lamely v počtu 
8–11 jsou zhotoveny jak z listnatých, tak 
i jehličnatých dřevin, a to v případě 11la
melového z buku, dubu, olše, lípy, břízy, 
smrku, borovice, habru, javoru, modřínu 
a jasanu,“ doplňuje Miloš Tomek s tím, 
že povrchová úprava výrobků je prová
děna přírodními a pro člověka i zvěř ne
závadnými oleji, chránícími dřevo před 
povětrnostními vlivy a UV zářením. 
Nedílnou součástí výrobního sortimen
tu jsou také na klíč realizované naučné 
stezky, pro jejichž obohacení a zatrak
tivnění firma nedávno vytvořila novou 
mobilní aplikaci „Les poznání“. Vnikla 
na základě rostoucích požadavků zá
kazníků na výrobu interaktivních tabulí 
s hlasy ptáků a zvěře, případně dalšími 
informacemi a návštěvníci si ji mohou 
přímo na stezce zdarma stáhnout do 
svého mobilního telefonu. „Součástí 
aplikace je i čtečka QR kódů, jimiž na 
přání zákazníka jednotlivé obrázky na 

stanovištích doplníme, a které si děti 
i dospělí mohou na stezce naskenovat, 
čímž si do své aplikace stáhnou vedle 
obrázků např. i zvuky a různé zajímavosti 
či doplňující informace. U zvířat a ptáků 
kupříkladu jejich hlasy a stopy, u rostlin 
listy, květy apod. Navíc jim tyto informace 
v telefonu zůstanou a po návratu z výletu 
se pak doma mohou do lesa kdykoliv, 
alespoň fiktivně, znovu vrátit,“ upřesnil 
jednatel s dovětkem, že celková cena 
naučných stezek na klíč je odvislá od 
počtu jednotlivých zastavení. Zde pak 
závisí na konkrétním vybavení každého 
stanoviště a jeho provedení, jehož cena 
bez DPH se tak v případě dřevěných prv
ků se stříškou může pohybovat od cca 
18 300 Kč (běžná naučná tabule) až po 
38 000 Kč při využití věže poznání.

Zákazníkům přímo na míru

Společnost AWOCADO v současné 
době včetně jednatele zaměstnává cel 

Děti naopak přitahovaly různé interaktivní pomůcky (skládací kostky, puzzle, edukační domina, poznávací pexesa – klasická duo či 
tzv. tripexesa pro hledání souvisejících trojic) a velké naučné prvky (různé naučné tabule, fotostěny, prohazovadla) a zejména pak 
ekologické poznávací hry, jako kukátka – zvířecí stopy, dendrofon včetně edukačního, xylofon, otočné pexeso, věž poznání a další

„Díky rozsáhlé sbírce reálných ilustrací můžeme nabízet zákazníkům výrobky zhotovené na míru biotopu jejich oblastí,“ říká 
jednatel společnosti AWOCADO Miloš Tomek (vlevo)
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kem 10 lidí. Při získávání odborných 
informací a jejich aplikaci na výrobky 
spolupracuje s celou řadou subjektů, 
jako jsou muzea, Lesy ČR s.p., odborné 
střední a vysoké lesnické školy a v nepo
slední řadě s lidmi pracujícími s dětmi, 
kteří podle M. Tomka umí mluvit lidskou 
řečí respektive umí tyto informace po
dat takovým způsobem, aby byly pro děti 
zajímavé. Do této skupiny patří i dvojice 
jeho dobrých kamarádů – malířů, kteří 
pro firmu vytvořili rozsáhlou sbírku reál
ných ilustrací, která jí umožňuje dle přání 
zákazníků zpracovávat rozličná téma na
příč různými biotopy. 
„Firemním ‚rodinným stříbrem‘ je dnes 
asi 800–900 nejrůznějších obrázků 
a kreseb. Díky nim můžeme naše vý
robky, a to nikoliv pouze naučné tabule 
pro lesní stezky nebo poznávací věže, 
ale také většinu interiérových učebních 
pomůcek, pasovat takříkajíc na míru 

všem zákaznickým subjektům (školám, 
mateřským školám, různým lesnickým 
firmám či organizacím) podle konkrétní 
oblasti, ve které se daný subjekt nachá
zí. Nejedná se tedy o žádnou sériovou 
produkci, ale o výrobky zhotovované na 
zakázku tak, aby se dospělí a zejména 
pak děti mohli seznamovat s takovými 
rostlinnými a živočišnými druhy, které se 
v té či oné lokalitě (hory, nížiny, lužní lesy 
atd.), kde žijí nebo kterou na svých ces
tách procházejí, skutečně vyskytují,“ vy
světluje jednatel a dodává, že pro zhoto
vení nosných konstrukcí jakož i ostatních 
dřevěných částí herních či informačních 
prvků firma disponuje vlastní truhlárnou. 
V případě některých polotovarů či spe
ciálního tisku ilustrací na dřevěný pod
klad spolupracuje se subdodavateli. 
„Jelikož našimi výrobky kromě jiného 
propagujeme i tzv. trvale udržitelné hos
podaření v našich lesích, proto zásadně 

nakupujeme pouze dřevo pocházející 
z důvěryhodných zdrojů. Konkrétně 
pak z lesů certifikovaných systémem 
PEFC, načež jsme pochopitelně i sou
částí jeho CoC spotřebitelského ře
tězce,“ pochlubil se nám Miloš Tomek 
s tím, že nejčastějšími zákazníky firmy 
jsou mateřské a základní školy, které 
poptávají jak exteriérové dřevěné edu
kační prvky, využívané ve svých areá
lech v součinnosti s herními prvky na 
dětských hřištích, tak i výrobky určené 
pro interiérové využití. „Další početnou 
skupinu zákazníků pak představují obce 
respektive jimi vlastněné lesy, některé 
firmy se zodpovědným přístupem k život
nímu prostředí (např. E.ON), různé divize 
Lesů ČR s.p., Ministerstvo zemědělství 
ČR a v neposlední řadě i individuální 
kupující z řad veřejnosti, zajímající se 
většinou o naše ilustrované drobnosti 
a menší interiérové naučné nebo herní 
prvky,“ doplnil jednatel v závěru našeho 
rozhovoru, kdy z již hotových realizací 
naučných stezek zmínil např. stezky v le
sích města Písku a v Zelenovském údolí 
u Domažlic.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: AWOCADO s.r.o.
Místo: Hradec Králové
Rok založení: 2009
Počet zaměstnanců: 10
Web: www.lesnisvet.cz

●
Hradec Králové

Výrobky typu věž poznání, (se čtyřmi vybranými tématy z řady možných, vyobrazenými u každého tématu na 12 otočných ta
bulkách, kdy na přední straně je obrázek a na zadní straně správná odpověď) nebo naučných tabulí lesních stezek se obvykle 
neobejdou bez šindelové stříšky

Výrobky, jako např. xylofon, fotostěna, prohazovadlo či různé interaktivní tabule, 
jsou poptávány jak se stříškou, tak i bez ní



Dobre riadený, zdravý vzduch v miestnosti 
nie je dobrý len pre príjemný pocit osôb, 
ktoré sa v nej nachádzajú, ale chráni aj 
stavebný materiál, z ktorého je postavená 
budova - pred vlhkosťou a napadnutím 
plesňami. Izolované plášte budov vyžadujú 
dostatočnú výmenu vzduchu niekoľkokrát 
za deň.

Moderné vetracie zariadenie AEROTUBE 
má nenápadný elegantný vzhľad a pohodlne 
zabezpečuje správne vetranie podľa potreby
v novostavbách aj v prípade renovácie. 
Ponúka absolútny komfort v miestnosti, 
pretože sa vďaka jeho rozmanitosti 
dajú realizovať najrôznejšie požiadavky 
na individuálne aj systémové riešenie 
ventilácie: či ide o aktívnu alebo pasívnu 
ventiláciu, so spätným získavaním tepla 
alebo bez neho, či prevádzku prívodu
a/alebo odvádzania vzduchu:

AEROTUBE WRG smart: prepínateľný 
prívod a odvod  vzduchu a spätné  
získavanie tepla,

AEROTUBE AZ smart: možné použiť 
pre prívod alebo odvádzanie vzduchu,

AEROTUBE DD 110, 150 alebo 160: 
možné používať na základe rozdielu tlaku, 
ako zariadenie pre prívod príp. odvádzanie 
vzduchu, voliteľne aj s kanálom v ostení. 

Vďaka možnosti vetrať aj pri zatvorených 
oknách sa nielen ušetrí energia, ale 
redukuje sa aj riziko vlámania. Ani 
v prípade Vašej neprítomnosti sa tak 
nemusíte vzdať čerstvého vzduchu.

O mimoriadne vysoký komfort sa stará 
funkcia časovača a ovládanie vetráka 
pomocou smartfónu alebo tabletu. Filter 
sa postará o to, aby nečistoty zostali vonku. 
O kvalitu vzduchu si pri vetraní pomocou 
AEROTUBE netreba robiť žiadne starosti. 

Vďaka umiestneniu funkčných prvkov v 
rúre a modernému plochému krytu pôsobí 
nástenný vetrák mimoriadne nenápadným 
dojmom.

V závislosti od potreby zabezpečuje dobrý 
vzduch v miestnosti samostatne alebo v 
spolupráci s ďalším vetrákom. V prípade 
použitia dvojice vetrákov typu AEROTUBE 
„smart“ vetráky navzájom komunikujú, 
pričom v minútových cykloch sa smer 
prúdenia vzduchu mení z odvádzaného na 
privádzaný vzduch.

Nie je potrebná náročná inštalácia 
ovládacej jednotky na stenu ani uloženie 
spojovacieho kábla, pretože vetráky 
komunikujú prostredníctvom WLAN a dajú 
sa pohodlne ovládať pomocou smartfónu 
alebo tabletu prostredníctvom aplikácie 
SIEGENIA Comfort App. Smer prúdenia 
vzduchu je možné zadať aj po montáži.

Vetrák AEROTUBE smart pomocou snímača 
vlhkosti a � ltra zabezpečuje samostatnú a 
zdravú ventiláciu, v prípade variantu WRG 

smart aj so spätným získavaním tepla.

Varianty AEROTUBE DD 110, DD 150 alebo 
DD 160 sa používajú v prípade požiadaviek 
na pasívne vetranie na základe rozdielu 
tlaku. 

Chcete mať príjemný a útulný interiér?
Nie je to len o tom čo vidíte, ale najmä o tom, čo dýchate

text a foto: © SIEGENIA 2017

Zdravý vzduch v miestnosti je základným 
predpokladom dobrého zdravia a pohodlia. 
Tam, kde nie je možné dostatočne vetrať
a konvenčné vetranie oknami naráža na svoje 
limity, sa nástenný vetrák AEROTUBE postará 
o kontrolované a efektívne vetranie, v prípade 
potreby aj so spätným získavaním tepla.

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

riešenia pre profesionálov

importéri SIEGENIA pre SR:

Výhody vetrania podľa potreby 
pomocou AEROTUBE
• kontrolovaná ventilácia
• ochrana pred vlhkosťou a 

napadnutím plesňami - ochrana 
stavebného materiálu budovy

• spätné získavanie tepla pre úsporné 
vetranie

• � ltrovaný a zdravý vzduch v miestnosti
• vetranie aj počas neprítomnosti, okná 

zostávajú zatvorené: redukuje sa riziko 
vlámania

• ochrana pred hlukom
• vysoký komfort v miestnosti vďaka 

ovládaniu pomocou aplikácie 
SIEGENIA Comfort App

V prípade štvorčlennej rodiny 
vznikne cca. 10 litrov vodnej 
pary denne:  V zle vetraných 
priestoroch vznikne veľmi 
rýchlo vlhkosť, v dôsledku 
ktorej sa môžu vytvárať plesne.

Vetráky s funkciou spätného 
získavania tepla majú stupeň 
účinnosti až 90 %. Týmto 
spôsobom sa citeľne šetria 
náklady na vykurovanie –
a tým Vaša hotovosť.

Poodchýlené okno sa rozumie
ako otvorené. Vetranie pri
zatvorených oknách 
zabezpečuje čistý vzduch aj
v prípade Vašej neprítomnosti 
a znižuje riziko vlámania.

http://www.siegenia.com
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Letošní 28. ročník veletrhu FOR ARCH 
si nenechalo ujít 81 056 návštěvníků, 
což je o 9954 lidí více než loni, a 187 
akreditovaných novinářů (loni 167). Na 
hrubé výstavní ploše 39 402 m2 se 
jim představilo 800 vystavovatelů (loni 
841), z toho 81 zahraničních ze třinác
ti zemí (loni 67 ze 14 států), kteří zde 
ve svých expozicích s celkovou čistou 
plochou 21 330 m2 prezentovali nejno
vější trendy a technologie ve stavebnic
tví a přidružených oborech. Novinkou 

pro vystavovatele i návštěvníky bylo 
sjednocení dosavadních souběžných 
veletrhů a sloučení všech oborů pod 
hlavičku FOR ARCH. Přibyl také nový 
obor „Zabezpečovací technika“ s širo
kou nabídkou zabezpečovací techniky 
či systémů ochrany budov i osob, který 
se podle pořádající akciové společnosti 
ABF setkal s velmi pozitivním ohlasem 
návštěvníků, kteří proto i na příštím 
ročníku veletrhu najdou řadu novinek 
z oblasti zabezpečení majetku a osob.

Tradičně pestrý doprovodný 
program

Nejeden z návštěvníků, a to jak z řad 
oborné, tak i laické veřejnosti, neo
pomenul kromě expozic věnovat svoji 
pozornost doprovodnému programu. 
Ten byl stejně jako v předchozích letech 
odstartován 6. ročníkem Konference 
ředitelů projektových společností, kde 
na 500 účastníků z řad ředitelů a zá
stupců architektonických společností 
a projektových kanceláří mělo možnost 
diskutovat o aktuální situaci v sektoru 
projektové přípravy, nových zakázkách 
a připravovaných legislativních změ
nách. Souběžně s touto konferencí 
a za nemalého zájmu početného pub
lika proběl také odborný seminář s ná
zvem “Odhalené záhady – rozluštěná 
tajemství – vady dřevěných prvků sta
veb“. Jednalo se o blok vyřešených 
problémů ve stavbách s diskuzí nad tě
mito problémy se zástupci organizátora 
semináře společnosti WOODEXPERT 
z Holešova. Další prostor k diskusi 
druhý den veletrhu nabídlo zhruba 200 
odborníkům letos poprvé proběhnuvší 
TECHNOLOGICKÉ FÓRUM – odborné 
setkání zástupců oborů, které přímo či 
nepřímo souvisí se stavebnictvím. Jeho 
účastníci si mohli vyslechnout názory 
investorů, developerů, projektantů, 
představitelů státní správy, samosprávy, 
akademické obce i vystavovatelů a ná
sledně s nimi diskutovat mimo jiné např. 
o dopadech novely stavebního zákona 
či nové technologii pro chytré budovy 
BIM (Building Information Modeling – 
proces vytváření a správy dat o budově 
během celého jejího životního cyklu). 
V rámci doprovodného programu, kro
mě fungování řady speciálních a náv 

FOR ARCH návštěvníky opět nezklamal

V sobotu 23. září 2017 skončil na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech v pořadí 28. ročník 
mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který letos poprvé pod svoji hlavičku soustředil 
i všechny do loňského roku pořádané souběžné veletrhy (For Stav, For Therm, For Wood, Bazény, 
Sauny & SPA) a byl rozšířen o nový obor „Zabezpečovací technika“. Ze statistiky návštěvnosti, která 
oproti loňsku zaznamenala téměř čtrnáctiprocentní nárůst, je zřejmé, že lidé budou mít i v příštích 
letech chuť stavět a rekonstruovat.

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

Oceněný saunový protipožární SALUS FIRE FIGHTER, jehož systémovým základem 
je lišta se snímacími radarovými čidly
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štěvníkům volně přístupných poraden
ských center (PC) pro všechny zastou
pené obory (např. PC dřevostaveb, PC 
stínící techniky a otvorových výplní, PC 
vytápění apod.), proběhl ještě 5. ročník 
Matchmaking Business Meatings neboli 
obchodních B2B jednání mezi zástupci 
stavebních firem, podnikatelů a dalších 
institucí ve stavebnictví. Zúčastnilo se 
jich 82 registrovaných firem z 9 zemí, 
které mezi sebou uskutečnily celkem 
174 předem domluvených obchodních 
jednání. Návštěvníci z řad nejen majite
lů nemovitostí, nájemníků či zástupců 
bytových družstev a měst, ale také 
odborníků a architektů našli své téma 
na předposlední den veletrhu konané 
odborné konferenci „Jak bezpečněji 
bydlet“. V jednotlivých prezentacích 
se jim mimo jiné dostalo odpovědi na 
nejrůznější problémy související s pou
žíváním bezpečnostních prvků v pros
tředí bydlení, jako např. na význam 
bezpečnostního zámku, kamerových 
systémů v bytových domech apod.
Své příznivce mezi návštěvníky si již 
tradičně našlo také finálové kolo 21. 
ročníku soutěžní přehlídky stavebních 
řemesel SUSO, jejímuž průběhu věnu
jeme samostatný prostor na str. 58 – 59 
v tomto vydání DM.

Široká a zajímavá nabídka 
také v expozicích

Na nezájem návštěvníků si již tradičně 
nemohl stěžovat ani „personál“ jednot
livých expozic. A to nejen těch, jejichž 
produkt získal některé z ocenění v rámci 
soutěže Grand Prix o nejlepší exponát, 
ale i těch neoceněných či do soutěže 
nepřihlášených, neboť i tam bylo vždy 
co vidět. Z oceněných, v daném pří

padě čestným uznáním odborné poroty, 
nelze nezmínit ostravskou firmu Vlastimil 
Sládek – SAUNY SALUS, zabývající se 
vývojem, výrobou a prodejem sauno
vých kamen a kabin včetně jejich příslu
šenství. Zmíněné ocenění získala za zde 
prezentovaný SALUS FIRE FIGHTER 
neboli zařízení, které spolehlivě zabrání 
vzniku požáru v sauně. Tvoří ho sníma
cí radarová čidla umístěná v ochranné 
liště v úrovni saunových kamen, externí 
nádrž na vodu o obsahu 10 l, elektro
ventily, tlakové a hladinové spínače, 
signalizační zařízení, bezpečnostní si
lová část a skrápěcí sprcha. Jedná se 
o plně automatický systém bezpečné
ho radarového snímání předem určené 

plochy se znalostí rozpoznání materiálů 
vložených na jakákoliv saunová kamna. 
Funguje tak, že po 3 sekundách se akti
vuje světelná a zvuková signalizace a po 
20 sekundách systém odpojí kamna od 
silové části a začne je skrápět vodou. 
Skrápění je omezeno časem nebo 
množstvím vody.
V expozici jihlavské společnosti 
MASONITE CZ o zájem návštěvníků 
soutěžily hned dva z celkem 46 přihlá
šených exponátů. Prvním z nich jsou 
interiérové voděodolné a nárazuvzdor
né dveře AQUA EXTREM, určené pro 
náročné provozy, jako např. nemocni
ce, mlékárny, bazény, průmyslové pro
vozy aj. Rám dveří tvoří plastový hranol  

Společnost MASONITE CZ představila v rámci novinek letošního podzimu hned 
dvojici speciálních dveří AQUA EXTREM (v šedém provedení) a LUME EXTRA Safety 
Acoustic

Firma EUROOKNA PRAŽÁK se pochlubila vchodovými dveřmi s bezbariérovým prahem ZERO s minimálním asi 1,5 mm vyso-
kým přechodem přes dveře
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s hliníkovou výztuhou, vyplněný EPS 
deskou a opláštěný 2 mm silným ABS 
materiálem, zajišťujícím jejich odolnost. 
Voděodolné otočné dveře jsou vhodné 
pro osazení do ocelové zárubně s těs
něním nebo voděodolné obložkové 
zárubně AQUA. Mohou být vyrobeny 
i v protipožárním provedení (El 30, 
Rw 32 dB) nebo s úpravou klima III do 
místností s výkyvem teplot. Druhou no
vinkou z produkce MASONITE CZ jsou 
certifikované protipožární dveře LUME 
EXTRA Safety Acoustic s deklarovanou 
bezpečnostní třídou RC 2 a zvýšenou 
protihlukovou odolností. Představují 
jednokřídlé plné otočné dveře (s kon
strukcí DP3) s polodrážkou pro osazení 
do ocelové zárubně s těsněním s de
klarovanou třídou požární odolnosti 
EI1 30/EI2 30/EW 30 a současně 
s bezpečnostní třídou RD 2 a hodno
tou váhové vzduchové neprůzvučnosti 
R

w 34–35 dB. Jsou vyráběné sériově 
a s příslušným zabudovaným kováním 
slouží jako protipožární uzávěr pro děle
ní na požární, bezpečnostní, protihluko
vé úseky a na únikové cesty.
Pozornost nejednoho z návštěvníků se 
pak soustředila také na vchodové dře
vohliníkové dveře společnosti Eurookna 
Pražák z Milotic u Kyjova se speciál
ním bezbariérovým hliníkovým prahem 
ZERO od firmy Gutmann (práh s přeru
šením tepelného mostu, vodotěsnost 
250 Pa). Tato kombinace, s minimálním 
cca 1,5 mm vysokým přechodem přes 
vchodové dveře, představuje ideální 
technické řešení pro vozíčkáře i starší 
lidi a nachází uplatnění jak v soukro
mých bytech či domech, tak hlavně ve 
veřejných objektech.
Návštěvníci řešící problém, jak opravit 
povětrnostními vlivy či jinak poškoze
ný povrch dřevěných eurooken, mohli 
nalézt řešení v expozici soběslavské 
společnosti WINDOW servis. A to v po
době firmou aplikovaného zahraničního 
systému vnějšího hliníkového opláštění, 
které lze instalovat na většinu již zabudo
vaných eurooken bez poškození fasá
dy. Vlastní instalace se z 90 % provádí 
z exteriéru, kdy se dílensky připravené 
profily (po předchozím zaměření jed
notlivých oken) připevňují na narážecí 
plastové podložky, přišroubované po 
obvodu okenního rámu a rámu křídla. 
Závěrečnou operací je utěsnění zasklí
vací spáry silikonem. Použitím tohoto 
systému vznikne mezi původním euro
oknem a opláštěním asi 10 mm široká 
mezera, zaručující pravidelnou cirkulaci 
vzduchu a tím odvětrávání vlhkosti od 
dřevěného rámu.

Společností WINDOW servis aplikovaný zahraniční systém pro „oblékání“ dřevěných 
eurooken…

…do dílensky připravených hliníkových profilů
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MODDOM 2017 v Bratislave prostredníctvom expozícií 225 vysta-
vovateľov predstavil návštevníkom najmä produkciu slovenských 
a českých výrobcov. Slovenskí obchodníci priniesli aj sortiment 
špičkových zahraničných dizajnérov a výrobných firiem. 

MODDOM 2017: 
Klasický dizajn dopĺňa elegancia doplnkov

V súťaži o Cenu MODDOM 2017 sa 
úspešne predstavili dvaja výrobcovia 
kuchýň. Záujem bol o kuchyňu TILIA II, 
ktorá je súčasťou produktovej rady 
Decoplan, výrobcu DECODOM, s.r.o., 
Topoľčany. Výhodou je, že zostavu vyrá
bajú presne na mieru zákazníkovho bytu 
a individuálnych požiadaviek. Povrchová 
úprava je vo vyhotovení „supermat“, čo je 
v súlade s aktuálnymi svetovými trendmi. 
Z dizajnového hľadiska je vysoko hod
notené kompaktné použitie úchytiek na 
dvierkach a laserové opracovanie hrán 
na predných dvierkach.
Na mieru je zhotovená kuchynská lin
ka VENTURA s obývacou zostavou. 
Výrobca Ing. Róbert Čvirik – MOZAIKA 
v Šuranoch zužitkoval doterajšie skúse
nosti a vytvoril kuchyňu s prednými plo
chami dokončenými prírodnou dyhou. 
Povrchovú úpravu tvorí tvrdý voskový 
olej a striekaná matná farba. Špičkové 
kovanie dopĺňa kvalitné parametre pre 
náročných zákazníkov.
Ocenenie získalo aj kresielko PALERMO. 
Slovenský výrobca Ing. Peter Palatinus 
– DREVBYT v Hlohovci vytvoril kreslo, 
aké sa na Slovensku doteraz nevyrábalo. 
Spojením modernej technológie a pocti
vej remeselnej práce vytvorili pohodlné 
sedenie. Spotrebiteľom ponúkli kreslo 
v drevinách dub, jaseň a americký orech 
– čím umožňujú farebné zosúladenie 
s interiérom.
Ob chodná firma MAGNIFLEX premiéro
vo predstavila matrac z kolekcie Magni
stretsch, ktorý využíva tlak ľudského tela 
na matrac a pri zaťažení sa dve zóny mat

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

Ocenená kuchyňa TILIA II výrobcu DECODOM, s.r.o., Topoľčany

Kuchyňa VENTURA dokončená striekanou matnou farbou
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raca rozťahujú opačným smerom. Novo 
vyvinuté zloženie matraca predstavuje 
funkcie, ktoré sú prospešné pre lepšiu 
a rýchlejšiu obnovu medzistavcových 
platničiek a relaxáciu chrbtového sval
stva počas spánku.
Aj LB BOHEMIA s.r.o. predstavila tech
nológie zahraničných výrobcov s využi
tím nových materiálov a patentovaného 
tvaru ortopedicky aktívneho matraca – 
zloženého zo štyroch druhov pien s di
zajnovým poťahom. Použili unikátnu 
a patentovanú penu XDURA s výberom 
tuhosti. Nové typy čalúnenia využili do 
sedačky MADISON v koži prostredníc
tvom vloženého inovatívneho motoro
vého pohonu do sedákov. Ovládaním 
sedačky na podrúčke sa ľahko vytvorí 
lôžko na spanie.
Súťažné podmienky spĺňali aj ďalší slo
venskí vystavovatelia. Dlhoročný výrobca 
masívneho dubového nábytku SOSNA 
s.r.o., Sučany predstavil novinku: pos
teľ vhodnú na príležitostné prespanie. 
Klasickú pohovku s matracom možno 
roztiahnuť dopredu. Opierku možno 
iba otočením využiť ako lôžko pre jednu 
alebo dve osoby. Produkciu s novými vý
robkami predstavil výrobca FINES s.r.o., 
Žilina s úsporným nábytkom pre pane
lákové byty a MEUBLE s.r.o., Dubnica 
s individuálnymi doplnkami k doteraz 
vyrábaným typom skriňového nábytku.
Pestré expozície vytvárali aj vystavo
vatelia krbov a sporákov ako moderné 
doplnky pre rôzne interiérové riešenia. 
Svietidlá viacerých výrobcov oživili 
nové možnosti exkluzívnych a špeciál
nych parametrov futuristického dizajnu. 
Zámerom všetkých ponúk bolo vytvára
nie komfortu, elegancie a prírodného 
vzhľadu moderného bývania.

Kresielko PALERMO a expozícia sedacieho nábytku firmy DREVBYT

Klasický dubový nábytok slovenského výrobcu SOSNA s.r.o., Sučany

Najkrajšia expozícii na veľtrhu MODDOM 2017 – kreatívne riešenie študentov Fakulty 
architektúry STU v Bratislave
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Design nábytku 
aneb semestrální práce studentů MENDELU

Na začátku měsíce října, v době konání druhého ročníku brněnských 
„dnů designu“, hostil Místodržitelský palác Moravské galerie v Brně 
přehlídku semestrálních prací studentů Mendelovy univerzity v Brně. 
„Výstava Design nábytku představuje veřejnosti průřez semestrál-
ních prací z ateliérové tvorby studentů studijního programu Nábytek 
a Design nábytku, které se vyučují na Ústavu nábytku, designu 
a bydlení, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně“, informovala zájemce o nábytkový design tisková zpráva 
připravená kurátorem výstavy Jiřím Tauberem.

Autor: PhDr. Dagmar Koudelková
Národní centrum nábytkového designu o.p.s.

Kontakt: koudelkova.dag@gmail.com
Foto: archiv autorky

Po delším čase se jednalo o vskutku 
reprezentativní přehlídku studentských 
návrhů prezentovaných z velké části 
prostřednictvím tzv. funkčních modelů. 
Více než 70 trojrozměrných exponátů 
(nábytek, svítidla a interiérové doplňky) 
doplněných 50 postery bylo názorným 
svědectvím schopností i značné cílevě
domosti současných studentů ústavu. 
S potěšením bylo možné konstatovat, 
že nábytek prezentovaný na plošných 
vizualizacích, případně v malých mode
lech, je snad i na této škole minulostí! 
Modely, některé snad i prototypy, byly 
vyrobeny velmi poctivě, mnohé profe
sionálně s pomocí odborných firem, 

často firem rodinných příslušníků vysta
vujících. Bylo zřejmé, že studenti museli 
do svých prací investovat nejen píli, úsilí 
a čas na přípravu návrhu a vizualizaci, 
ale i finance, někdy značné výše.
Jako dlouholetý organizátor a garant 
soutěžní přehlídky Grand Prix Mobitex 
vím, jak snadno je možné nadchnout se 
kreativně vyhlížející vizualizací! Model, 
prototyp či výrobek v měřítku 1:1 však 
mnohdy parametrům návrhu neodpoví
dá ani vizuálně, ani technologicky, ani 
materiálově! V průběhu výroby se totiž 
ledacos musí změnit, upravit či doře
šit. Proto je pro studenty jako začínající 
designéry výroba modelu tak důležitá! 

Posun ve výuce směřující k zhotovení 
modelu je zásadním momentem, který 
může mladé tvůrce motivovat… funkční 
model je hmatatelným výstupem potvr
zujícím životaschopnost (nebo naopak 
propad) návrhu; vlastnoruční výrobek 
se cení ještě mnohem více, ale v době 
technologických inovací není nutností.

Mnohé z vystavených prací, ať se jedna
lo o nábytek z kolekce na téma „retro“, 
netradiční svítidla nebo inovativní hrač
ky, bylo možné zhlédnout na předcho
zích výstavách, soutěžích a také na již 
zmíněné studentské přehlídce Grand 
Prix Mobitex. Proto lze srovnávat: za

Více než 70 exponátů doplněných 50 postery bylo vystaveno v prostorách brněnského Místodržitelského paláce
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tímco některé ze zajímavě vyhlížejících 
návrhů nakonec dobře nedopadly, jiné 
naopak převedením do „reality“ získaly 
na kvalitě. V rámci „retro“ kolekce se 
podobných případů vyskytlo hned ně
kolik, mezi nimi i původně nepodaře
né pokusy, které se po dopracování 
či opravě klidně mohly stát adeptem 
na cenu. Právě zadání pro soutěžní 
pře hlídku Grand Prix Mobitex 2017 
přivedlo na svět řadu pozoruhodných 
návrhů v tzv. retro stylu; pochvala za ně 
náleží samozřejmě především autorům, 
ale nelze zapomenout na pedagogy, 
trojici Martin Kovařík, Jaroslav Svoboda 
a Jiří Tauber, bez jejichž vedení, kritik 
i povzbuzování by výsledky spe ciálního 
workshopu nebyly realizovatelné. Totéž 
platí i o souboru židlí vytvořených jako 
variace na známou Rietveldovu židli: 
různé více či méně blízké varianty to
hoto ikonického kusu sedacího nábyt
ku byly doprovozeny malým modelem, 
demonstrujícím paralely se vzorem či 
odlišnosti. Výběr barových oboustran
ně využitelných židlí a několik příkladů 
redesignu starých židlí pomocí nápa
ditých textilních prvků kolekci nábytku 
dodalo na pestrosti a bohatosti.
Odvahu při práci s materiály, jako je 
beton, dřevo, pryskyřice, sádra nebo 
papír, a při jejich kombinování s různými 
světelnými zdroji ukázala kolekce svíti
del, za něž byla získána četná oceně
ní. Kultivovaný rukopis vykazoval také 
dětský nábytek a hračky, práce vedené 
Milanem Šimkem, mnohé již realizova
né pro konkrétní využití. Pro doplnění 
představy o výuce byla expozice dopl
něna o zdařilé kresebné práce a grafiku 
(linoryty).
Umístění v přízemních výstavních pros
torách, částečně již omšelých, jejichž 
základem je dlouhá úzká chodba a za
končením sloupová „hala“, se nakonec 
ukázalo být předností: v závěru chodby 
výstavu nečekaně završovala kvalitní 
ženská a mužská torza z ruky Jiřího 
Taubera. Ten také v expozici svých 
studentů představil nový kus sedacího 
nábytku.
Prezentace MENDELU v Moravské 
galerii v Brně přinesla ještě jedno pře
kvapení: oficiální představení nových 
reklamních předmětů pro Lesnickou 
a dřevařskou fakultu Mendelovy uni
verzity v Brně, které navrhl v rámci se
mestrální práce student Filip Dočkal. 
Vernisáž se proto nesla i v duchu módní 
přehlídky zajištěné vystavujícími student
kami. Výstavě nelze téměř nic vytknout, 
jen pochválit; s výjimkou krátkého termí
nu: trvala jen pět dnů!

Vystavená svítidla netradičního materiálu i tvaru poutala pozornost návštěvníků 
světelnými efekty a právem patřila k divácky atraktivním exponátům

Několik nábytkových soliterů na téma „retro“

Příklady redesignu starých židlí pomocí nápaditých textilních prvků
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Letošní finálové kolo absolvovalo 18 
žáků učebního oboru truhlář (stolár) ze 
sedmi českých středních odborných 
škol a dvou slovenských (SOŠ dre
várska Spišská Nová Ves a SOŠ sv. 
Jozefa Robotníka Žilina), jejichž nomi
naci během roku určila postupová kola 
v Praze, Ostravě, Hradci Králové, Nitře 
a Českých Budějovicích. (Poznámka 
autora: startovní listina původně čítala 
10 škol, ale kvůli pořadatelem neza-
viněným problémům s ubytováním, za 
které se i přesto všem omlouvají, jedna 

ze škol soutěž předem vzdala a odces-
tovala domů). Finále jako obvykle probí
halo v průběhu prvních čtyř dnů veletrhu 
(19.–23. 9.) a pro zhotovení soutěžního 
výrobku měli soutěžící k dispozici kromě 
ručního nářadí také dlabačku, hrano
vou brusku a širokopásovou brusku od 
hlavního partnera soutěže a.s. Houfek 
a také přímočarou kmitací pilu Mafell. 
Ve startovním poli byla stejně jako při 
loňském jubilejním ročníku i jedna bu
doucí truhlářka Sára Brabcová ze SOU 
nábytkářského a SOŠ s.r.o. Liberec. 
Do finále se probojovala z pražského 
postupového kola (10.–11. 2. 2017) se 
svojí spolužačkou Lucií Hrubou, a tak se 
poprvé v historii soutěže mohlo finálové 
kolo odehrát s ryze dívčím družstvem. 
Nicméně druhá ze jmenovaných soutě
žících se bohužel vyvrcholení soutěže ze 
zdravotních důvodů zúčastnit nemohla, 
a tak ji nakonec zastoupil spolužák.

S větší náročností jak 
v teoretické části finále…

Finálové kolo se po vzoru předešlých 
20 ročníků skládalo z praktické části 
a odborného znalostního testu se 42 
otázkami z různých oblastí. Mimo od
borných věcí z učiva prvních dvou roč
níků a BOZP byl složen také z otázek 
zaměřených na činnost dnes již tradič
ních partnerů soutěžního oboru truhlář, 
kterými byly kromě výše jmenovaných 
(Houfek a.s., Mafell AG) ještě firmy 
DeWalt, Ramia a Dřevařský magazín. 
Několik otázek se počínaje letošním roč
níkem týkalo také VOŠ a SPŠ Volyně, 

která coby nový odborný partner při
pravovala pro praktickou část soutěže 
technické výkresy, a to nejen v případě 
finále, ale i předchozích oblastních po
stupových kol. Kromě toho si volyňská 
škola v rámci navázané spolupráce se 
SUSO pro nejlepší dvojici z každého 
kola (včetně doprovázejícího pedago
ga a dvou spolužáků soutěžících) ještě 
připravila odměnu ve formě bezplatné 
třídenní odborné stáže ve svých prosto
rách. Proběhla v termínu 2.–4. 10. 2017 
a jejím programem kromě motivační 
přednášky a ukázek kompletních pro
jektů speciálních konstrukcí bylo např. 
seznámení se s ovládacím softwarem 
CNC linky na výrobu krovů a dřevěných 
konstrukcí a s jejími základními operace
mi. Součástí teoretické části finále pak 
byl i speciální test vypracovaný dalším 
z nových partnerů soutěže Asociací ma
lých a středních podniků a živnostníků 
ČR (AMSP) se sedmi otázkami zaměře
nými na podmínky pro podnikání.

…tak i při vlastním zhotovení 
výrobku

Pro praktickou část pořadatelé zvolili 
konferenční stolek s poličkou o čtver
covém půdorysu zhotovený z předem 
namořeného smrkového dřeva, který 
u soutěžících mimo jiné prověřil zvlád
nutí hned čtveřice truhlářských spojů – 
čep a dlab (odsazený), sdružený čep, 
přeplátování, kolíkový spoj. „Pro zhotove
ní dlabů a kolíkových spojů mohli soutě
žící použít dlabačku a stojanové vrtačky 
zapůjčené partery soutěže. Samotné 

Vítězi 21. ročníku SUSO jsou 
znovu po třech letech mladí truhláři z Hluboše

Na výstavišti PVA EXPO v Praze Letňanech proběhl v pátek 22. září 
závěrečný den finálového kola 21. ročníku „mezinárodní“ soutěžní 
přehlídky stavebních řemesel SUSO. Česko-slovenské finálové klání, 
které se konalo v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu 
For Arch 2017, vyneslo na stupně vítězů šestici nejlepších truhlářských 

adeptů. A to nejen jako obvykle z České republiky, kdy na nejvyšším postu „mistra“ stanuli stejně jako 
v 18. ročníku soutěže žáci ze SOU Hluboš, ale tentokrát poprvé i budoucí truhláře ze Slovenska, konkrétně 
ze SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves, a to rovnou na pozici vicemistrů letošního ročníku.

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

Mezi 18 soutěžícími byla opět i jedna 
nadějná truhlářka Sára Brabcová ze SOU 
nábytkářského a SOŠ s.r.o. Liberec
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čepy spojů a zbylé dva spoje (sdružený 
čep a přeplátování) museli zhotovit pouze 
s pomocí ručního nářadí, aby předvedli 
svoji řemeslnou zručnost,“ sdělila nám 
z pozice poroty Sandra Malá, dcera 
dlouholetého hlavního porotce SUSO 
Libora Malého, který byl i letos autorem 
návrhu soutěžního výrobku. Vlastního 
hodnocení v průběhu finále se ale ze 
zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, 
načež jej podle pořadatelů plnohodnotně 
zastoupily jeho dcery Sandra a Andrea 
s vystudovaným oborem nábytkářství.

Odměny jak zážitkové, 
tak i věcné a finanční

Odpolednímu slavnostnímu vyhlášení 
výsledků, moderovanému Veronikou 
Petruchovou z TV Nova, předchá zela 
autogramiáda české reprezentantky 
v profesionálním boxu a kickboxu a dvoj
násobné juniorské mistryně světa v mini 
muší váhové kategorii Fabiany Bytyqi 
a herce a režiséra Jakuba Koháka. Tato 
sportovněumělecká dvojice jak účastní
ky finále tak i mnohé diváky z řad návštěv
níků veletrhu příjemně pobavila a všem 
zájemcům kromě autogramem opatřené 
fotografie dala i možnost se s nimi vyfotit, 
čehož kromě soutěžících nezřídka využil 
i jejich pedagogický doprovod. 
Vlastní vyhlašovací ceremoniál pak 
proběhl za účasti viceprezidenta HK 
ČR Romana Pommera, ředitele odboru 

středního a vyššího odborného vzdělá
vání a institucionální výchovy MŠMT Ing. 
Petra Bannerta, Ph.D., tajemníka AČN 
Ing. Tomáše Lukeše, ředitele VOŠ a SPŠ 
Volyně RNDr. Jiřího Homolky a dalších 
významných hostů. Ti pak mimo jiné také 
osobně poblahopřáli novým „mezinárod
ním mistrům“ mezi žáky oboru truhlář, ji
miž se stali Marek Sedlář a Lukáš Dušek 
ze SOU Hluboš se ziskem 348 bodů. 
Tímto výkonem se SOU Hluboš podařilo 
zcela suverénně obhájit vítězství svých 
žáků v soutěži z roku 2014 (18. ročník 
SUSO), což se podle pořadatelů nestá
vá tak často, a to ještě navíc pod vede
ním stejného mistra odborného výcviku 
Ondřeje Cypriána. Druhou příčku, s od
stupem 11 bodů za vítězným družstvem, 
obsadili Martin Dacho a Viliam Púček ze 
SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves. Ti tak 
potvrdili a dokonce ještě vylepšili svůj vý
borný výkon v postupovém kole v Nitře, 
kde skončili rovněž druzí za svými krajany 
ze Žiliny, jimž to ale ve finále, kde je před
čili o 15 bodů, takříkajíc vrátili i s úroky. 
O pouhý 1 bod za Spišiaky se na třetí 
pozici umístili Martin Kaščák a Dominik 
Beneš ze SŠ řemeslné Jaroměř. Kromě 
celkového pořadí byli stejně jako v lo
ňském ročníku vyhlášeni, a to ústy 
Fabiany Bytyqi a Jakuba Koháka, i ví
tězové dvou vybraných disciplín. A to 
disciplíny „Nejlepší výrobek“, kterým 
dle poroty byl konferenční stolek vítězů 
z Hluboše Marka Sedláře a Lukáše 

Duška, a disciplíny „Konstrukční spoje“, 
kde excelovali bronzoví Martin Kaščák 
s Dominikem Benešem z Jaroměře. 
Tato šestice úspěšných finalistů si domů 
odvezla mimo diplomů a hodnotných 
praktických cen od partnerů soutěže 
(např. hoblice Ramia, elektrické ruční 
nářadí od společností Houfek, Mafell, 
DeWalt, finanční odměna 1500 Kč od 
pořádající společnosti ABF a další) také 
poukaz na dvouleté předplatné časopisu 
Dřevařský magazín.
Za nejlepší mezi zúčastněnými škola
mi byla vyhlášena a titul Hvězda finále 
21. ročníku získala SOU Hluboš. Učitel 
odborného výcviku z této školy Ondřej 
Cyprian, který žáky na soutěž připra
voval, získal kromě toho ještě čestné 
uznání Asociace českých nábytkářů 
za pedagogický přínos při vzdělávání 
mladých truhlářských nadějí v rámci 
Soutěžní přehlídky stavebních řemesel 
SUSO. Pořádající společností ABF pak 
Ondřej Cyprian byl oceněn ještě od le
tošního roku poprvé udělovaným titulem 
Pedagog ročníku 2017.
Soutěžní výrobky byly při slavnostním ce
remoniálu věnovány dětskému domovu 
v Praze – Dolních Počernicích. Letos 
poprvé v nově navázané spolupráci 
s Nadačním fondem Veroniky Kašákové 
(finalistka České Miss 2014, jež sama od 
čtyř let vyrůstala v dětském domově), kte
rý různým způsobem podporuje dětské 
domovy po celé České republice.

Šestice nejlepších finalistů ze SOU Hluboš (1. místo), SOŠ drevárskej Spišská Nová 
Ves (2. místo vlevo) a SŠ řemeslné Jaroměř

AČN oceněný Ondřej Cyprian se svý-
mi svěřenci Markem Sedlářem (vlevo) 
a Lukášem Duškem, kteří kromě cel-
kového prvenství zvítězili i v disciplíně 
„Nejlepší výrobek“

Partneři
soutěže
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Výše uvedenou velmi pozitivní předpo
věď spolu s dalšími oborovými informa
cemi zveřejnila AČN na tiskové konfe
renci uspořádané při příležitosti zahá
jení 8. ročníku mezinárodního veletrhu 
FOR INTERIOR (5.–8. 10. 2017) na vý
stavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech. 
„Při našem odhadu respektive dopočtu 
jsme vycházeli z hodnot dosaženého 
ekonomického výsledku za první polo
letí roku 2017, přičemž jsme zároveň 
brali v potaz i dynamiku vývoje,“ uvedl 
na úvod tiskové konference tajemník 
AČN Ing. Tomáš Lukeš (graf 1).
Exportní výkonnost (vývoz–dovoz/tržby) 
českého nábytkářského průmyslu by 
se v letošním roce mohla po několi
ka letech mimořádného růstu zastavit 
(graf 2). Podle tajemníka Ing. Lukeše 
by to samo o sobě nemuselo být špatné 
znamení, pokud by ovšem tento pokles 
byl nahrazen tuzemskou spotřebou. 
„V případě exportní výkonnosti tuzem
ského nábytkářského průmyslu očeká
váme, že oproti rekordnímu roku 2016, 
kdy se dostala na 20,52 %, letos nao
pak poklesne o 0,84 % na 19,68 %. 
U vlastního exportu by podle našich 
předpokladů mělo dojít k dalšímu zvý
šení vývozu nábytku o více jak 810 mil. 
Kč, čímž by letošní exportní hodnota 
měla překročit 27,8 mld. Kč. Mimo to 
věříme i v další zlepšení růstu tuzem
ské spotřeby nábytku na 36,29 mld. Kč 
(graf 3). Stále však platí, že ve spotřebě 
nábytku pořád nejsme na předkrizové 
hodnotě, kdy před deseti lety v roce 

Produkce nábytku v České republice v letošním roce podle kvalifikovaného odhadu 
Asociace českých nábytkářů (AČN) a společnosti Apicon Consulting překročí 
45 miliard korun. V porovnání s rokem 2016 by to mohlo být až o 500 mil. Kč 
více. Import by se měl pravděpodobně přiblížit hodnotě 19 mld. Kč, export 27,8 
mld. Kč.

Český nábytkářský průmysl 
by měl letos opět dosáhnout skvělých výsledků

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

Graf 1 Porovnání výroby, exportu a importu českého nábytku v mld. Kč. Rok 2017 je 
předběžný odhad výsledku. Zdroj: Export / import ČSÚ, produkce, odborný dopočet 
AČN a Apicon Consulting

Graf 2 Exportní výkonnost českých nábytkářů v letech 2012 – 2017 v procentech. 
Zdroj: Dopočet AČN
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2007, přesáhla hodnota spotřeby 37 
mld. Kč,“ doplňuje Ing. Lukeš s tím, že 
nadále pokračuje růst objemu dováže
ného nábytku ze zahraničí a lze tak v le
tošním roce očekávat překročení 50% 
hranice podílu importovaného nábytku 
na tuzemské spotřebě (graf 4).
Důležitým faktorem ukazujícím na kva
litu dováženého nábytku je podle AČN 
jeho průměrná cena na kilogram, která 
by však v letošním roce měla dle od
hadů odborníků dramaticky klesnout. 
„Očekáváme, že průměrná hodnota do
váženého nábytku bude 39,67 Kč/kg, 
zatímco hodnota exportovaného nábytku 
bude 77,26 Kč/kg. Tento výkyv můžeme 
do určité míry přičíst kurzovým výkyvům, 
ale jen z části. Ačkoliv není možné plošně 
tvrdit, že co je levné je nekvalitní, v kon
kurenčním prostředí má cena vždy vý
znamnou vypovídací hodnotu. Pro zákaz
níky může být toto číslo varováním, aby 
pečlivě hlídali kvalitu nabízeného nábytku 

z dovozu! Ono totiž až na výjimky platí, 
že ‚za málo peněz, málo muziky‘,“ kon
statuje Ing. Lukeš a dodává, že AČN má 
pro zákazníka účinný nástroj, jak poznat 
kvalitní nábytek a kvalitní výrobní firmu. 
Tím je značka Česká kvalita – Nábytek, 
která je vydávána na základě žádosti 
a posouzení nezávislou třetí stranou.
Největší podíl na importu nábytku do 
České republiky má podle informací AČN 
Polsko, odkud by k nám letos mohl být 
dovezen nábytek za 4,8 mld. Kč. Druhým 
největším dovozcem je Německo (cca 
3,5 mld. Kč) a v těsném závěsu za ním 
Čína, která by podle předpokladu mohla 
do ČR importovat nábytek za zhruba 3,1 
mld. Kč. Polsko společně s Čínou letos 
pravděpodobně dosáhnou na téměř 
43 % podílu na celkovém importu ná
bytku. Nábytek za stovky miliónů korun 
bude do ČR letos pravděpodobně do
vezen ještě ze Slovenska (cca 992 mil. 
Kč), Itálie (cca 898 mil. Kč), Rakouska  

Graf 3 Vývoj spotřeby nábytku v ČR v letech 2012–2017 v mld. Kč. Zdroj: Dopočet AČN

Graf 4 Podíl importu na spotřebě v letech 2012–2017 v procentech. Zdroj: Dopočet 
AČN

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

DP-úhlová fréza 45° KONSTANTIN
do CNC obráběcích strojů

• výměnné diamantové břity
• perfektní kvalita hran při frézování 

                 materiálu pod úhlem 45°
• obrábění DTD, MDF, HPL, 

                 překližky a masivního dřeva

kvalita v pravý čas

http://www.aigner-werkzeuge.at
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(cca 774 mil. Kč), Vietnamu (cca 559 
mil. Kč), Litvy (cca 360 mil. Kč), Tuniska 
(cca 268 mil. Kč), Rumunska (cca 263 
mil. Kč), Francie (cca 256 mil. Kč), Velké 
Británie (cca 244 mil. Kč) a Švédska 
(cca 229 mil. Kč). Naopak cca 30 % 
českého exportu nábytku bude mířit do 
Německa, což představuje více jak 8,3 
mld. Kč. S velkým odstupem následuje 
Slovensko, kam pravděpodobně bude 
vyvezen nábytek za cca 2,4 mld. Kč 
a dále pak Francie (cca 1,9 mld. Kč), 
Spojené státy americké (cca 1,6 mld. 
Kč), Rakousko (cca 1,4 mld. Kč), Velká 
Británie (cca 1,3 mld. Kč), Švédsko (cca 
1,01 mld. Kč) a další (graf 5).
V této souvislosti pak Ing. Lukeš spo
lu s prezidentem AČN Ing. Martinem 
Čudkou upozornili zhruba desítku pří

tomných novinářů na fakt, že v příštích 
letech může produkce nábytku u nás 
poměrně výrazně poklesnout. A to v pří
padě, že nebude na trhu dostatek dřeva 
s certifikací FSC, která by od roku 2020 
měla být podmínkou pro všechny doda
vatele nadnárodního řetězce IKEA, kte
rý je důležitým odběratelem řady čes
kých výrobců nábytku či komponentů 
k jeho výrobě v čele s Dřevozpracujícím 
družstvem Lukavec. Cílem zmíněného 
řetězce, jak je jistě odborné veřejnosti 
známo, je počínaje rokem 2020 prodá
vat své výrobky výhradně s označením 
FSC, a to údajně s ohledem na jeho 
zákazníky po celém světě, kteří žádají 
šetrný přístup vůči životnímu prostředí. 
IKEA v tomto případě zvolila certifikaci 
FSC, kterou jsou v České republice 

zatím certifikována pouhá 2 % lesů 
a FSC surovina je tak na našem trhu 
nedostatková. Jediným řešením k tomu, 
aby český nábytek mohl být vyráběn 
z domácího dřeva a nikoliv z impor
tovaného a potažmo dražšího dřeva, 
zvyšujícího firmám výrobní náklady, je 
podle AČN tuzemská certifikace lesních 
ploch systémem FSC. V zájmu svých 
členů proto začala usilovně apelovat 
na politiky i lesy ve vlastnictví státu, aby 
zajistili dostatek tuzemského dřeva na 
trhu s certifikací FSC. Jedním z počinů 
v rámci tohoto snažení pak byl i asociací 
a dalšími oborovými subjekty iniciovaný 
seminář „Řešení nedostatku dřeva FSC 
pro nábytkářský průmysl“, uspořádaný 
12. září 2017 hospodářským výborem 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Jeho účastníci z řad nábytkářů zde ape
lovali na přítomné vrcholné představitele 
státem vlastněných lesů (s.p. Lesy ČR 
a Vojenské lesy a statky) s cílem najít 
řešení, které by jim pomohlo odvrátit 
hrozící ztrátu konkurenceschopnosti, 
pokud nebudou moci dodávat odběra
telům, v daném případě společnosti 
IKEA, výrobky s certifikátem FSC. 
„V České republice je několik dodavate
lů společnosti IKEA, jejichž sortiment je 
určen širokým masám a jehož nabídka 
se skládá z cenově dostupného nábyt
ku a doplňků. Jedná se samozřejmě 
o velké objemy výroby a tomu musí být 
přizpůsobené technologie dodavatelů. 
V tomto směru nelze výrobu pro IKEA 
nahradit jiným odběratelem. V řadě po
hledů se jedná o technologickou špič
ku ve výrobě nábytku, včetně používání 
robotů a vyspělých výrobních softwarů, 
které propojují celý dodavatelskood
běratelský řetězec,“ vysvětluje Ing. 
Lukeš a dodává, že podle kvalifikova
ného odhadu AČN je v dodavatelském 
řetězci výroby nábytku pro společnost 
IKEA vytvářen obrat přesahující 3 miliar
dy Kč ročně. „Jedná se také o přibližně 
2000 pracovních míst a přibližně dal
ších 2000 pracovních míst může být 
v dodavatelském průmyslu a službách 
přímo navázaných na tyto dodavatele. 
Pokud by u nás v dohledné době nebyla 
ve větší míře zavedena certifikace FSC, 
může být tento obrat a okolo 4000 
pracovních míst vážně ohroženo! A to 
zejména pracovních míst v odlehlých 
oblastech naší země,“ zkonstatovali 
zástupci AČN v závěru tiskové konfe
rence s tím, že rozhodnutí o certifikaci 
Lesů České republiky a Vojenských 
lesů a statků systémem FSC (vedle do
savadního systému PEFC) má v rukou 
Ministerstvo zemědělství ČR.

Graf 5 Porovnání výroby, exportu a importu se spotřebou v mld. Kč (produkce kva-
lifikovaný odhad). Zdroj: Export / import ČSÚ, produkce, odborný dopočet AČN 
a Apicon Consulting

Pokračování pozitivních výsledků je mimo jiné závislé na postojích IKEA a Ministerstva 
zemědělství ČR v souvislosti s certifikací státem vlastněných lesů
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Absolventská práce 
s DooWood – tisíce důvůdů pro práci se dřevem

V červnu 2017 při zakončení studia Tvorba nábytku a dřevěné kon-
strukce ve Vyšší odborné škole ve Volyni absolutoriem, upou tala 
zkušební komisi práce dálkově studujícího Ivo Opla „Návrh interiéru 
interaktivní expozice na propagaci dřevozpracujícího průmyslu“. 
Vedoucím práce byl Ing. František Řáha, oponentem MgA. Martin 
Mahdal, vedoucí oddělení výroby plzeňské Techmania Science Center 
o. p. s. Vedoucí i oponent ohodnotili práci známkou výborně, komise 
toto hodnocení potvrdila. Celkově autor prospěl s vyznamenáním. Autor: Ing. Helena Prokopová

Cech čalouníků a dekoratérů
Kontakt: cech_cal@volny.cz
Foto: archiv Ivo Opla, DiS.

Zajímalo nás, co vedlo Ivo Opla, DiS. 
k rozhodnutí studovat VOŠ ve Volyni, 
věnovat se tvorbě nábytku a interiérů. 
A protože jeho absolventská práce 
může být inspirací pro podniky i školy 
k propagaci práce se dřevem, položili 
jsme mu několik otázek. 

DM: Proč jste se rozhodl dálkově 
studovat VOŠ ve Volyni?
I. O.: Baví mě motory, proto jsem po 
základní škole šel na Střední průmys
lovou školu dopravní. Potom jsem 
zkou šel České vysoké učení technic
ké a Západočeskou univerzitu, ale sa
motné vysokoškolské studium pro mě 
není. Nenaplňovalo mě a studovat – jako 
mnozí spolužáci – jen pro získání titulu, 
jsem nechtěl. Když jsem potom pracoval 
na plný úvazek, tak jsem si říkal, že by 
to ještě něco chtělo… No a náhodou 
jsem se dozvěděl o Volyni. Zajel jsem 
se do školy podívat, vypadalo to dobře, 
tak jsem se přihlásil… 

DM: A vztah ke dřevu jste měl?
I. O.: Neměl jsem do té doby žádný 
speciální vztah ke dřevu, ale naštěstí při 
mém povolání, kde využívám všechny 
materiály, mohu studovat prakticky co
koliv a vždy mi to k něčemu bude a tak 
jsem začal studovat. A musím říci, že čím 
víc jsem se dozvídal, tím víc mě to bavi
lo. Také škola je naprosto skvělá a sešli 
jsme se i skvělá parta. Většina spolužáků 
jsou pracující lidé, kteří studují, protože 
chtějí. Mají životní zkušenosti, studují pro 
poznání a ne kvůli tomu, aby měli jen 

titul. Ze studia nemám jediný negativní 
zážitek.

DM: A téma absolventské práce?
I. O.: V Techmanii jsem se zaměřoval 
na propagaci vědy, na vývoj a realizaci 
interaktivních expozic. Interaktivní ex
pozice zábavně a atraktivně seznamují 
návštěvníky s daným tématem. Jedná 
se o velmi moderní způsob výuky, kte
rý se ze science center šíří do dalších 
institucí, jako jsou muzea, informační 
centra nebo školy. V rámci absolvent
ské práce vznikl pravděpodobně první 
návrh interaktivní expozice DooWood 
– tisíce důvůdů pro práci se dřevem, 
zaměřená na propagaci dřevozpracují
cího průmyslu u nás.

d
dw

1000 důvůdů pro práci se dřevem!

Ivo Opl, DiS. pracoval sedm let do konce 
roku 2016 v plzeňském science centrum 
Techmania. Nyní je na pozici vedoucího 
výroby a vývoje v kreativní zóně DEPO 
2015, která je pilířem udržitelnosti projek-
tu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 
2015. V Techmanii brigádnicky v roli prů-
vodce vypomáhal již od 2. ročníku Střední 
průmyslové školy dopravní v Plzni. Ve stu-
diu dále pokračuje bakalářským studiem 
Technické univerzity ve Zvolenu Exponát Do nitra stromu
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DM: Byl pro vás kompletní návrh ex-
pozice včetně výrobní dokumentace 
obtížný?
I. O.: Ten návrh, ve kterém jsem se snažil 
co nejvíce lidem přiblížit dřevozpracují
cí průmysl, je kombinace mého studia 
a práce. Odborné znalosti a také schop
nost nakreslit výrobní dokumentaci mi 
dala škola. Jak navrhnout interaktivní 
expozici a dát dohromady tým mi dalo 
zaměstnání. Všechno jsem konzultoval 
s kolegy z obou oblastí. Výsledkem je 
pětice exponátů, které provázejí celým 
dřevozpracujícím průmyslem. Cestu 
začínáme u exponátu s názvem Do nit-
ra stromu. Zde si listujeme stromem 
a zjišťujeme, jak dřevo vzniká, jaké jsou 
jeho vlastnosti nebo s jakými druhy se 
můžeme setkat.
Následuje část zaměřená na prvostup
ňové zpracování dřeva. Exponát Puzzle 
nás seznamuje jakými způsoby je mož
né kmen stromu rozřezat a informuje 
nás o tom, že už výběr technologie je 
pro budoucí použití velmi důležitý.
Dalším milníkem je dvojice exponátů 
Dřevo na padrť a Sestavování spojů. 

Zde se návštěvníci seznamují s dvěma 
možnostmi využití dřeva. Můžeme vyu
žít přímo masivní dřevo a udělat z něj 
výrobky, k tomu využíváme nejrůznější 
spoje, kterými nás právě daný exponát 
provede. Nebo dřevo zpracujeme na 
menší části, které následně spojíme 
opět dohromady a vytvoříme tím tzv. 
aglomerované materiály, které vhodně 
eliminují nedostatky masivního dřeva. 
Základní druhy aglomerovaných mate
riálů si zábavně prohlédneme právě na 
exponátu Dřevo na padrť.

Poslední exponát nese název Postav si 
bydlení. Tento exponát slouží k tomu, 
abychom si uvědomili, že dřevo je za
tím jediným materiálem, ze kterého lze 
postavit dům od střechy až po podlahy, 
a že dřevo je opravdu velmi důležitým 
konstrukčním materiálem.
Součástí práce je také návrh doprovod
ných exponátů jako např. Špaček, který 
dává možnost si vyzkoušet hru starých 
časů, nebo návrh paravánového systé
mu, který expozici může obklopovat.
DM děkuje za rozhovor.

Exponát Puzzle

Exponát Dřevo na padrť Exponát Sestavování spojů

Exponát Postav si bydlení Exponát Špaček
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Výstava je umiestnená v podkroví 
Slovenského múzea dizajnu od 27. sep
tembra do 30. novembra 2017. Tvorí 
ju pestrá zmes predmetov produktové
ho dizajnu. Zo 176 prihlásených prác 
vybrala porota 65 finalistov, ktorých 
predmety tvoria výstavu. Pri podrobnom 
dešifrovaní exponátov objavíme až 12 
predmetov, ktoré súvisia s drevom.
Cenu médií získal multifunkčný detský 
nábytok KUKO, ktorého dizajn navrh
li Soňa Otiepková a Štefan Starinský. 
Spočiatku je z neho postieľka na prilo
ženie k manželskej posteli. Pre deti od 
3 rokov je výškovo nastaviteľný stolík. 
Neskôr sa dá z neho zostaviť „bunker“, 
nádoba na hračky, polička na prvé kniž
ky. Tieto premeny sa dajú docieliť od
nímateľnou bočnicou a tým, že výška 
pôvodnej postele je prestaviteľná. 
Drevený základ má aj najvyššie ocenený 
produkt 14. ročníka Národnej ceny za 

dizajn 2017 – produktový dizajn: „Lyže 
Forest Skis – model Lotor s hybridnou 
geometriou“. Autori Viktor Devečka 
a Bronislava Brtáňová získali 1. miesto 
v kategórii Profesionálny dizajn. Lyže sú 
zložené z jadra, ktorého nosnými prv
kami sú plast, kevralové vlákna a ďalšie 
komponenty. Exponát tvoria asymetric
ké freerideové lyže, ktoré jednoduchým 
prehodením pravej a ľavej lyže umož
ňujú prispôsobiť sa rôznym snehovým 
podmienkam.

Ďalšie finálové projekty 
na báze dreva

 Matej Procházka: Class 1 – drevený 
stolový systém

 Michal Staško: PAFF – redizajn wind
sordskej stoličky

 Mikuláš Pavol: Model J – celoodpru
žené odrážadlo pre deti zhotovené 
z vysokopevnostnej brezovej preglejky

 Marián Laššák: komoda PANELÁK 
– funkčný prototyp komody zhotove
nej z brezového multiplexu povrchovo 
upraveného laminátovou vrstvou.

 Jakub Cvitkovič: MOVE – mobilný ve

šiak ako „nemý sluha“ do bytu, poslu
cháč DF TU Zvolen pracoval pod vede
ním prof. Ing. Štefana Schneidera, PhD.

 Richard Seneši: Materiál BASIC – kon
ferenčný stolík z topoľa deltolistého

 Boris Čellár: WoodPack – rytmicko
melodický hudobný nástroj

 Tomáš Brichta: GUITARCELLO – re
dizajn „Viola da Gamba“

 Michal Riabič: sklopné štadiónové 
kreslo z plastu, pôvodne bolo uvažova
né vyrobiť sedák z tvarovanej preglejky

 Jakub Pollag, Václav Mlynár: Polica 
ZIG ZAG smeruje k čistej funkcii dizaj
nu. Prepravuje sa v plochom balení, 
bez náradia a skrutiek sa dá zostaviť 
za 30 sekúnd.

Zostáva udeliť ešte Cenu 
verejnosti

Počas trvania výstavy hlasujú návštev
níci za najkrajší a najpríťažlivejší dizajn. 
Vysvetlenie k exponátom podáva ku
rátor výstavy Mgr. Art. Maroš Schmidt 
počas komentovanej prehliadky 30. no
vembra 2017 o 18:00 počas derniéry 
výstavy.

Keď na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov Národnej ceny za dizajn 2017 predstavili 7 nových nosi-
teľov za dizajn produktov, nebolo počuť meno žiadneho tvorcu nábytku, bytových doplnkov alebo iného 
produktového dizajnu na báze dreva. Iba oznámili, že Cenu médií získal multifunkčný nábytok KUKO.

Národná cena za produktový dizajn 2017

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

Lyže Forest Skis Drevené odrážadlo Model J
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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.

Rakúski strojári vlani zvýšili export o 6 percent
Uverejnené: štvrtok, 02. november 2017
Strojársky priemysel v Rakúsku vydáva štvrťročník „Metaltechnology Austria“, aby informoval 
o výrobe strojov pre jednotlivé odvetvia. Vydanie č. 02/2017 je tematicky zamerané na stroje pre 
spracovanie dreva (Holzbearbeitungsmaschinen).

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

Na Wood-Tecu bylo oceněno osm exponátů
Uverejnené: streda, 01. november 2017
Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC byl slavnostně zahájen 
v úterý 31. 10. dopoledne ve WOOD-TEC aréně v pavilonu A2. Na stejném místě pak byli odpo-
ledne v 16:00 vyhlášeni historicky první vítězové nové exponátové soutěže WOOD-TEC Award.

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

Ocenění za Investice roku 2017 byla předána
Uverejnené: utorok, 31. október 2017
V pondělí 30. 10. 2017 byla na půdě Hospodářské komory ČR v Praze předána Ocenění INVESTICE 
ROKU 2017 VE VÝROBĚ NÁBYTKU. Ocenění byla udělena ve dvou kategoriích: 1. Malé podniky 
a drobné podniky, 2.Velké a střední podniky.

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

Rozhľad na celé okolie, až po Slovenskú bránu
Uverejnené: utorok, 31. október 2017
Novopostavená rozhľadňa nad Novou Baňou poskytuje rozhľad nielen na mesto, ale  aj na pohorie 
Štiavnických vrchov, Vtáčnika a Slovenskú bránu (vstup na stredné Slovensko). Vidno z nej aj 
časť rýchlostnej cesty R1.

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

Stromem roku 2017 se stal ořešák černý z Kvasic
Uverejnené: utorok, 31. október 2017
Vítězem 16. ročníku ankety Strom roku 2017 se stal 230 let starý ořešák z Kvasic ze Zlínského 
kraje, který obdržel více než 10 tisíc hlasů. Druhé místo obsadila lípa U Obrázku z Tvrdonic s 8,5 
tisíci hlasy, třetí v pořadí skončil strážný dub na Kabátě z Ústí nad Labem s téměř 7,7 tisíci hlasy. 
Celkový počet hlasů v anketě dosáhl více než 40 tisíc.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Křeslo Alba od TONu získalo German Design Award 2018 Winner
Uverejnené: pondelok, 30. október 2017
Celočalouněná kolekce Alba designéra Alexandera Guflera obdržela ocenění v první mezinárodní 
soutěži. Křeslo, které TON poprvé představil letos v dubnu na veletrhu Salone del Mobile, uspělo 
v soutěži German Design Award 2018. Odborná porota mu udělila titul Winner.

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

Nové normy pre detský nábytok
Uverejnené: piatok, 27. október 2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uverejňuje vo Vestníku na mesiac november 
2017 prehľad nových noriem, celkom 101 predpisov, súčasne 8 opráv STN a 11 zmien STN.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis
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Peletové vytápění v roce 2016

	vyrobeno celkem 332 tisíc tun čes-
kých pelet

	311 tisíc tun jsou certifikované pelety 
nejvyšší jakosti ENplus A1

	24% meziroční nárůst ve výrobě (cel-
kem o 64 tisíc tun více oproti roku 
2015)

	výroba pelet roste už čtvrtým rokem 
ve dvojciferných hodnotách

	spotřeba pelet v České republice pře-
kročila 100 tisíc tun

	27 000 kotlů a kamen na pelety v čes-
kých domácnostech v provozu

	dvě třetiny českých pelet byly expor-
továny do Itálie, Rakouska a Německa

Rekordní meziroční 24% růst 
pokořil hranici 300 000 tun 
pelet

Čeští výrobci pelet uzavřeli rok 2016 
s celkovou bilancí 332 tisíc tun vy-
robených dřevěných pelet, tj. o 64 
tisíc tun více než v předcházejícím 
roce 2015. „Loňský rok překonal 
naše očekávání. Odhadovali jsme, že 
výroba pelet překročí hranici 300 tisíc 
tun, ale nečekali jsme, že meziroční 
růst dosáhne až 24 %,“ komentuje vý-
sledky Vladimír Stupavský, předseda 
Klastru Česká peleta, který sdružuje 
většinu domácích výrobců a připravuje 
pravidelné statistiky souhrnné pro celé 
peletové odvětví. 

Rekordní navýšení výroby má na svě-
domí především nově otevřená pele-
tárna firmy Stora Enso ve Ždírci nad 
Doubravou. V loňském roce se ve 
Ždírci výroba ztrojnásobila a peletárna 
se zařadila mezi hlavní producenty pelet 
v republice. „Zkušební výrobu dřevě-
ných pelet jsme zahájili v červnu 2015. 
Loni již dosáhla roční produkce 61 tisíc 
tun certifikovaných pelet nejvyšší jakosti 
ENplus A1. V roce 2017 předpokládá-
me dosažení maximální kapacity naší 
linky 70 tisíc tun. K výrobě pelet je ze 
100 % využito pilin a hoblin z vlastní vý-
roby. Z důvodu prozatím poměrně nízké 
spotřeby pelet v ČR se převážná část 
výroby vyváží,“ říká Pavel Urban, výrob-
ní ředitel Stora Enso Wood Products 
Ždírec s.r.o.

Česko loni vyrobilo rekordní množství 
dřevěných pelet. 
Máme třikrát více, než spotřebujeme

Rok	2016	se	stal	pro	český	trh	s	peletami	významným	milníkem	
–	výroba	dřevěných	pelet	překročila	laťku	300	tisíc	tun	a	domácí	
spotřeba	pelet	pokořila	hranici	100	tisíc	tun.	Přestože	počet	pele-
tových	kotlů	v	českých	domácnostech	už	vzrostl	na	27	000,	dvě	
třetiny	zde	vyrobených	pelet	jsou	stále	určeny	na	vývoz,	zejména	
do	Itálie,	Rakouska	a	Německa.	Situaci	ale	mění	kotlíkové	dotace.

Autor:	Ing.	Vladimír	Stupavský
Klastr	Česká	peleta	–	Česká	peleta,	z.s.p.o.
Kontakt:	predseda@ceska-peleta.cz
Grafy:	archiv	autora

NÁVRH B
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Jiný přístup volí ve společnosti Biomac, 
která je dalším velkým hráčem na tu-
zemském trhu s peletami. Stejně jako 
Stora Enso plánují rozšiřovat výrobu, ale 
zaměřují se na tuzemský trh. „Výrobní 
kapacity firmy Biomac přesáhly v roce 
2016 30 tisíc tun pelet. 50 % zboží 
končí v zahraničí, 50 % na tuzemském 
trhu. Objem výroby budeme navyšovat, 
protože jsme se v letošním roce nemohli 
spolehnout na velké subdodavatele 
v České republice. Ti se s veškerou 
výrobní kapacitou orientovali na za-
hraniční trhy. Mezi roky 2017 a 2018 
plánujeme navýšit naši výrobu o dalších 
50 % a tuto volnou kapacitu necháme 
a prodáme v České republice,“ řekl 
Ing. Martin Černý, jednatel společnosti 
BIOMAC s.r.o.
Vedle Story Enso a Biomacu patří k nej-
větším výrobcům v České republice 
společnosti Mayr-Melnhof v Paskově 
a Pfeifer Holz, která má své provozov-
ny na více místech v České republi-
ce. „V letošním roce plánuje skupina 
Pfeifer další masivní investice v závodu 
v Chanovicích, část peněz půjde i do 
nové technologie sušení pilin. Celkově 
se roční kapacita výroby pelet, včetně 
druhého závodu v Trhanově, navýší na 

80 tisíc tun. Další navýšení výroby je 
v plánu i na rok 2018,“ prozrazuje plány 
do budoucna Mgr. Josef Dringel, jedna-
tel společnosti Pfeifer Holz, s.r.o.

Česko vyrábí vysoce kvalitní 
pelety certifikované ENplus

„Dobrá zpráva je, že drtivá většina 
u nás vyrobených pelet, konkrétně 
311 tisíc tun, získala v loňském roce 
certifikaci ENplus A1, tedy jsou to pe-
lety nejvyšší jakosti. Znamená to, že zá-
kazníci si mohou být jisti, že získají při 
koupi českých certifikovaných pelet tu 

nejvyšší kvalitu. Kulaté razítko ENplus 
zároveň otevírá českým peletám cestu 
na západo-evropské trhy,“ upozorňuje 
Stupavský. 

Klastr Česká peleta, který uděluje 
v České republice certifikaci a kon-
troluje kvalitu doma vyrobených pelet, 
zároveň varuje před nákupem levných 
pelet z východní Evropy – s nižší cenou 
přichází také nižší kvalita, nižší výhřev-
nost, více popele a nepovolených pří-
sad, takže ve výsledku může být účet 
za celou topnou sezonu mnohem vyšší 
než s domácími peletami.

Zlepšenie technického vybavenia, 
garancia dlhodobého zadávania prác 
konečným dodávateľom, ale aj spra-
vodlivá odmena pre vykonávateľov 
prác. To sú parametre nového spô-
sobu obstarávania ťažobnej činnos-
ti, s ktorým prichádza štátny podnik 
LESY SR.

	Zefektívnenie spôsobu ťažby a zmo-
dernizovanie technického vybavenia

	Garancia dlhodobého zadávania 
prác a zníženie administratívnej zá-
ťaže

	Zlepšenie platobnej disciplíny 
a zmluvná kontrola úhrad za vyko-
nanú prácu

„Okrem verejnoprospešných aktivít 
majú LESY SR vo svojej náplni aj hos-
podársku činnosť. Zabezpečujeme 
drevnú hmotu, ktorá je zároveň jedi-
nou obnoviteľnou surovinou a stáva 
sa čoraz populárnejšia pre svoju sto-
percentnú recyklovateľnosť a ekolo-
gickosť. Našim cieľom je zabezpečiť 
ťažbu udržateľným spôsobom, ale 

zároveň aj čo najekonomickejším,“ 
vysvetľuje Marian Staník, generálny 
riaditeľ štátneho podniku LESY SR.
LESY SR majú v súčasnosti uzatvo-
rených až 1633 rámcových zmlúv 
s 555 dodávateľmi, čo v praxi zna-
mená najmä veľkú administratívnu 
záťaž, rozdrobenosť a nedostatočnú 
možnosť kontroly. Dodávatelia zároveň 
žijú v neistote, keďže majú uzatvorenú 
len rámcovú zmluvu. To sa odzrkadľu-
je aj na zastaranosti techniky a zníže-
nej schopnosti investovať do obnovy 
strojového parku. Problém spôsobuje 
tiež nedostatočná platobná disciplína, 
ktorá najviac poškodzuje drobných 
dodávateľov.
„Prichádzame s návrhom nového 
spôsobu obstarávania ťažby, vďaka 
ktorému bude mať jeden odštepný 
závod jednu rámcovú zmluvu. Doteraz 
bolo takýchto dodávateľov v priemere 
25 na jeden závod. Súťažiť sa bude 
o najnižšiu cenu na celý objem ťažob-
nej činnosti na štvorročné obdobie,“ 
vysvetľuje Jozef Bystriansky, výrobno-
-technický riaditeľ LESY SR, š.p.

LESY SR chcú novým spôsobom ob-
starávania garantovať dlhodobé zadá-
vanie prác konečným dodávateľom, 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie 
a spravodlivú odmenu konečnému 
dodávateľovi. Novinkou, ktorá má po-
môcť zlepšiť platobnú disciplínu, je 
zmluvná kontrola úhrad za vykonanú 
prácu.

„Nový systém obstarávania ťažobných 
činností má priniesť stabilitu prác pre 
dodávateľa na dlhšie obdobie, pred-
poklad investovania do nových prog-
resívnych a ekologických technológií, 
vyššiu efektívnosť a včasnosť dodá-
vok, ale aj zníženie administratívnej 
zaťaženosti,“ dodal Marian Staník.

Návrh nového verejného obstarávania 
na ťažobnú činnosť je otvorený na pri-
pomienkovanie pre profesné združe-
nia podnikateľov v lesnom hospodár-
stve. Predpokladaný termín vyhlásenia 
je začiatkom roku 2018.

Zdroj:	www.mpsr.sk

LESY SR budú zabezpečovať ťažobnú činnosť po novom
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 22. – 24. 11.
 Prezentace školství všech úrovní včetně škol vyučujících dřevoz-

pracující obory, zařízení pro speciální školy, ukázky odborné-
ho výcviku apod. – 23. ročník. Doprovodný program: Truhlář 
roku 2017 – 9. ročník celostátní soutěže odborných škol, 22. 
– 23. 11. • České Budějovice – výstaviště • Výstaviště České 
Budějovice, a.s., www.vcb.cz

 VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL  24. – 25. 11.
 A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 Veletrh středních a vyšších odborných škol určený pro žáky po-

sledních ročníků ZŠ s cílem pomoci jim při rozhodování a výběru 
zaměření dalšího studia. Doprovodný program: Mistrovství ČR 
s mezinárodní účastí v oboru Čalouník – 7. ročník soutěže 
odborných škol • Brno – výstaviště • Střední škola polytechnická 
Brno, www.jilova.cz/stranky/veletrh-zakladni-informace.aspx

 STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK 1. – 2. 12.
 Prezentace odborných a středních škol, VOŠ a VŠ z Moravsko-

slezského kraje a okolí. Souběžná výstava: PRO JOB – výstava 
nejen pracovních příležitostí • Ostrava – výstaviště Černá louka 
• Ostravské výstavy, a.s., www.cerna-louka.cz

 VÁNOČNÍ JARMARK 9. – 10. 12.
 Prodejní prezentace vánočních dárků z dílen lidových výrobců spoje-

ná s vánočními zvyky • Rožnov pod Radhoštěm • Valašské muzeum 
v přírodě (Dřevěné městečko, Valašská dědina), www.vmp.cz

 PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 10. 12.
 Prodej výrobků lidových výrobců • Vysočina – Veselý Kopec 

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

Zahraničí

 SALONE DEL MOBILE 17. – 19. 11.
 Veletrh nábytku, doplňků a interiérového designu – 2. víkendový 

termín • Bergamo, Itálie • Ente Fiera Promoberg, www.fieradel-
mobile-bergamo.it

 COCOON 2017 18. – 26. 11.
 Veletrh pro dům a interiér • Brusel, Belgie • Brussels Expo, 

www.cocoon.be
 SMART COMMUNITY & SMART HOME EXPO 20. – 22. 11.

 Mezinárodní veletrh inteligentních budov a domů. Souběžná vý-
stava: CHINA LIGHTING EXPO – mezinárodní výstava osvětlení 
a moderních osvětlovacích technologií • Šanghaj, Čína • Adsale 
Group, www.adsale.com.hk

 IFFT 20. – 22. 11.
 Mezinárodní veletrh nábytku a životního stylu • Tokio, Japonsko • 

Messe Frankfurt, ifft-interiorlifestyle-living.jp.messefrankfurt.com
 MEBEL 2017 20. – 24. 11.

 Mezinárodní výstava nábytku, nábytkářských a čalounických ma-
teriálů a interiérového designu • Moskva, Rusko • Expocentr, 
www.expocentr.ru, www.meb-expo.ru

 TIMBER 2017 21. – 23. 11.
 Mezinárodní výstava pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl 

– 16. ročník • Tel Aviv, Izrael • Itex International Exhibitions 
Services Ltd, www.itex.co.il

 BUILDEXPO RWANDA 22. – 24. 11.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžné výstavy: AFRIWOOD 

EAST AFRICA 2017 – mezinárodní výstava pro dřevozpracující a 
nábytkářský průmysl, LIGHTEXPO AFRICA 2017 – mezinárodní 
výstava svítidel a doplňků pro bytové, komerční a průmyslové 
interiéry, POWER & ENERGY AFRICA – mezinárodní veletrh 
energetických technologií, SOLAR RWANDA – mezinárodní ve-
letrh fotovoltaických systémů • Kigali, Rwanda • Expogroup 
Exhibitions & Conferences in Africa, expogr.com

 IIFF 22. – 24. 11.
 Mezinárodní veletrh nábytku a nových nápadů a výrobků pro jeho 

výrobu • Bombaj, Indie • NSE Nesco Complex, www.iifurniture-
fair.com

 BEST5 ALGERIA 22. – 25. 11.
 Mezinárodní výstava stavebních a konstrukčních materiálů, strojů 

a stavební infrastruktury • Alžír, Alžírsko • AK Events Exposition 
& Tendance, www.best5algeria.com

 SALONE DEL MOBILE MILANO SHANGHAI 23. – 25 11.
 Mezinárodní veletrh nábytku a bytových doplňků, svítidel, kan-

celářského, kuchyňského a koupelnového nábytku. Souběžná 
výstava: SALONE SATELLITE SHANGHAI – výstava návrhů mla-
dých designérů • Šanghaj, Čína • Federlegno Arredo Eventi 
Spa, Shanghai Exhibition Center, www.salonemilano.cn

 CONCRETA 23. – 26. 11.
 Mezinárodní veletrh výstavby pro udržitelnou městskou regeneraci 

• Porto, Portugalsko • EXPONOR Fiera Internacional do Porto, 
www.concreta.exponor.pt

 DECOREXPO 23. – 26. 11.
 Mezinárodní výstava nábytku, interiérových dekorací a bytového 

textilu • Alžír, Alžírsko • Elan Expo, www.algeriadecorexpo.com
 THE BIG 5 26. – 29. 11.

 Mezinárodní stavební veletrh • Dubaj, Spojené arabské emiráty 
• DMG Events, www.thebig5.ae

 KITEX 28. – 30. 11.
 Mezinárodní veletrh technologií, zařízení a služeb pro institucio-

nální kuchyně a restaurace. Souběžná výstava: HOTEX – mezi-
národní výstava vybavení, služeb a technologií pro pohostinství 
a maloobchod • Tel Aviv, Izrael • Stier Group, www.stier.co.il

 WINDOOR 28. – 30. 11.
 Veletrh pro výrobce oken a dveří • Toronto, Kanada • Fenestration 

Canada, www.windoorshow.ca
 ARCHITECT@WORK ITALY 29. – 30. 11.

 Speciální kontaktní dny pro architekty, interiérové architekty, pro-
jektanty a další konzultanty zaměřené na inovace • Milano, Itálie 
• Headquarters Kortrijk XPO AG, www.architectatwork.fr

 CONSTRUCT CANADA 2017 29. 11. – 1. 12.
 Mezinárodní přehlídka stavebních konstrukcí a designu budov. 

Souběžná výstava: IIDEX CANADA 2017 – mezinárodní výstava 
interiérového designu (29. – 30.11) • Toronto, Kanada • Informa 
Exhibitions, www.constructcanada.com, www.iidexcanada.com

 HEIM + HANDWERK 29. 11. – 3. 12.
 Výstava pro stavění, bydlení a zařízení interiérů • Mnichov – nové 

výstaviště, Německo • GHM Gesellschaft für Handwerksmessen 
mbH, www.heim-handwerk.de

 ESPRIT MEUBLE 2017 2. – 5. 12.
 Mezinárodní prodejní veletrh nábytku • Paříž, Francie • MFM 

BUSINESS, www.espritmeuble.com
 ITA SHOWTIME 3. – 6. 12.

 Prezentační a prodejní veletrh textilu pro nábytkářský průmysl • 
High Point, USA • International Textile Alliance, internationaltex-
tilealliance.org

 ARCHITECT@WORK GERMANY 6. – 7. 12.
 Speciální kontaktní dny pro architekty, interiérové architekty, pro-

jektanty a další konzultanty zaměřené na inovace • Düsseldorf, 
Německo • Headquarters Kortrijk XPO, www.architectatwork.de

 DESIGN MIAMI 6. – 10. 12.
 Celosvětové fórum pro design nábytku, osvětlení a uměleckých před-

mětů • Miami, USA • Design Miami, miami2017.designmiami.com
 ZAK DOORS & WINDOWS  7. – 10. 12.

 Veletrh strojů a komponentů pro výrobu dveří, oken a fasád • Mumbai, 
Indie • Zak Trade Fairs & Exhibitions Ltd., zakdoorsandwindows.com

 EGYWOODEX 8. – 11. 12.
 Mezinárodní veletrh strojů a zařízení pro dřevozpracující průmysl 

• Cairo, Edypt • Cairo Woodshow, www.cairowoodshow.com
 DARDÉCO  15 – 24. 12.

 Veletrh dekorací a designu • Tunis – Le Kram, Tunisko • Société 
des Foires Internationales de Tunis, www.dardeco.com.tn

 FURNITURE ASIA  18. – 20. 12.
 Veletrh nábytku, zařízení interiéru, dekorací a dřevoobráběcích 

strojů • Karachi, Pakistan • Ecommerce Gateway Pakistan (Pvt) 
Ltd. FM BUSINESS, www.furnitureasia.com.pk

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny 
v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich ak-
tuálnost přímo na webových stránkách veletrhu nebo u pořadatele.
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Ve čtvrtek 5. 10. 2017 zahájila Asociace 
českých nábytkářů již podesáté za se-
bou příjem přihlášek na celostátní obo-
rové ocenění NÁBYTEK ROKU 2018, 
udělované za nejvýznamnější designo-
vou tvorbu v oblasti výroby nábytku 
v České republice.
Hlavním cílem tohoto ocenění, udělo-
vaného pod záštitou CZECHDESIGN.
CZ, Czech Trade, Design Cabinet 
CZ, Unie profesionálních designérů 
ČR a s podporou společností ABF 
a.s., Blum s.r.o., Démos trade a.s., 
Dřevozpracující družstvo Lukavec, 
Egger CZ s.r.o., Kili s.r.o., ŠPINAR 
– software s.r.o., Hettich ČR k.s., 

MA-DONA s.r.o. a REHAU s.r.o. je 
podpora nové tvorby v nábytkářské 
výrobě v České republice. Mohou jej 
získat všechny výrobní firmy, zaměřené 
na výrobu nábytku, které podle platné 
legislativy sídlí v ČR. A to bez ohledu na 
členství v jakýchkoliv profesních nebo 
zájmových organizacích.
Pro získání ocenění NÁBYTEK ROKU 
2018 lze přihlásit výrobky vzniklé v ob-
dobí předešlých tří let, které budou 
hodnoceny z hlediska funkčnosti, 
bezpečnosti, estetiky a vhodnos-
ti konstrukce a použitého designu. 
Výrobky je možné přihlásit na základě 
vyplněné přihlášky, kterou je nutné 

zaslat v listinné podobě na adresu 
sekretariátu Asociace českých nábyt-
kářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. 
K přihlášce je třeba doložit digitální 
záznam výrobku (fotografie) a zjed-
nodušenou výkresovou dokumentaci 
a v elektronické formě je zaslat na ad-
resu design@czechfurniture.com. 
Termín pro přijímání přihlášek je až do 
15. ledna 2018.
Více informací včetně přihlášky a propo-
zic ocenění lze najít na webových strán-
kách AČN www.czechfurniture.com 
nebo www.nabytek-roku.cz.

Zdroj:	tisková	konference	AČN	z	5.	10.	2017

AČN zahájila příjem přihlášek na ocenění NÁBYTEK ROKU 2018

DOMOTEX 2018 je svetovo najdôleži-
tejším veľtrhom kobercov a podlahových 
krytín, koná sa v termíne 12. – 15. ja-
nuára 2018 na výstavisku v Hannoveri. 
Záverečný deň sa prekrýva s nábyt-
kárskym veľtrhom IMM v Kolíne nad 
Rýnom 15. – 21. 1. 2018. Oba veľtrhy 
sa stali centrom globálneho trhu a im-
pulzov pre odvetvia. V Hannoveri sa zíde 
1400 vystavovateľov. 
Nové usporiadanie nomenklatúry v ha-
lách priestorovo spája skupiny produk-
tov, aby umožnili lepšiu orientáciu. 
V halách 2 až 4 umiestňujú svetovo 
najširšiu ponuku ručne zhotovovaných 
kobercov. Strojmi tkané koberce budú 
v halách 5 až 7. Inovatívni dizajnéri 
a značkoví výrobcovia predstavia naj-
novšie kobercové kreácie v hale 8. 

Elastické podlahové krytiny, dizajnové 
vinylové podlahy a laminátové podlahy 
budú v halách 11 a 12. Parkety a dre-
vené podlahy budú dominovať v halách 
12 a 13. V hale 13 umiestnia výrobky 
a praktické riešenia z oblasti aplikač-
nej a pokladačskej techniky. Haly sú 
na výstavisku spojené, rýchle spojenie 
s mestom zabezpečí kyvadlový auto-
bus „My Domotex“.
Novým srdcom veľtrhu DOMOTEX 
2018 sa stane hala 9, kde vznikne 
rozmanitý svet zážitkov. Na špeciálnej 
ploche „Framing Trends“ sa svojimi 
kreatívnymi výtvormi aktívne zúčastnia 
rozličné firmy. Návštevníci môžu získať 
nápady a inšpirovať sa dizajnom v čas-
ti „Flooring Spaces“ formou nezvyčaj-
ných inštalácií produktov v súhre s tren-

dom individualizácie. V rámci „Living 
Spaces“ je spojený inšpiratívny svet 
priestorov a životných štýlov. 
Organizátor veľtrhu v Hannoveri – 
Deutsche Messe, AG si v roku 2017 
pripomína svoje sedemdesiatiny. 
Z prvej exportnej výstavy v roku 1947 
sa rozvinul celosvetovo významný 
usporiadateľ investičných veľtrhov. 
Spoločnosť dosiahla v roku 2016 obrat 
301 mil. €. Má 1200 zamestnancov, 
62 zastúpení, dcérske spoločnosti 
a pobočky vo vyše 100 krajinách ce-
lého sveta. Veľtrhové podujatia pokrý-
vajú všetky rozhodujúce priemyselné 
odvetvia. Problematiku spracovania 
dreva a lesnej techniky zvýrazňuje 
veľtrh LIGNA.

Autor:	Dr.	Anton	Mrník

DOMOTEX má 30 a výstavisko v Hannoveri 70 rokov

Vážení pedagogové a studenti, spo-
lečnost ŠPINAR – software si Vás 
dovoluje pozvat k účasti v 11. ročníku 
soutěže studentských prací v progra-
mu TurboCAD – STUDENTSKÉ 
PROJEKTY 2017/2018. Letošní roč-
ník je pořádán ve spolupráci se Střední 
školou stavebních řemesel Brno – 
Bosonohy, příspěvková organizace.
Cílem soutěže je podpořit výuku no-
vých softwarových technologií a pře-
devším motivovat studenty, aby pomo-
cí těchto technologií vytvořili výstupy, 
které si žádá praxe a podpoří tak jejich 

budoucí profesní uplatnění. Soutěž je 
určena pro studenty všech typů škol 
v České a Slovenské republice, které 
jsou vybaveny programem TurboCAD, 
nebo pro studenty, kteří vlastní osobní 
licenci programu TurboCAD.
Soutěž je rozdělena do dvou kol. V prv-
ním kole vybere odborná porota slože-
ná z vysokoškolských učitelů, učitelů 
ze středních škol a odborníků z praxe 
20 projektů, které postoupí do finále. 
Slavnostní finále 11. ročníku soutěže 
proběhne dne 12. 4. 2018 v Brně – 
Bosonohách.

Přihláška společně s pravidly soutěže 
je uveřejněna na internetových strán-
kách www.spinar.cz v sekci školy/
studentské soutěže.

Zdroj:	TZ	ŠPINAR	–	software

Studentské projekty 2017/2018 2017/18
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NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodám ze skladových zásob JS řezivo tl. 32, 40, 50 mm. 
Cena od 5500 Kč/m3 bez DPH. Možnost dopravy.
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, pila.orlicky@centrum.cz

 Prodám vzduchosuché OL řezivo tl. 32, 50 mm. Cena 
od 4000 Kč/m3 bez DPH. Možnost dopravy. 
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, pila.orlicky@centrum.cz

 Prodám řezivo – borovice vejmutovka tl. 32 mm. Cena 
4200 Kč/m3. Možnost dopravy. 
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, pila.orlicky@centrum.cz

 Prodáme truhlářské řezivo DB – 25, 32, 40, 50, 60 mm, 
MD – 50, 60 mm, délky 3 m nebo 4 m, OL – 32 mm, BR – 
32 mm, dále SM prkna, fošny, hranoly.
Kontakt: mobil: +420 604 868 471, 605 860 354, e-mail: 
starha.pila@seznam.cz

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

MATERIÁLY A POLOTOVARY

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

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

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

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodám briketovací lis Briklis C 4-12, rok výroby 2004, 
výkon cca 50 Kg/hod (dle materiálu). Násypka 1,8 m3, připra-
ven pro centrální odsávání. Kompletní výměna hydraulických 
hadic a oleje – v roce 2017, automatický provoz, hladinové 
čidlo, výkon agregátu 5,6 kW, váha 790 kg, stále zapojený. 
Cena 195 000 Kč bez DPH.
Kontakt: e-mail: a.szturc@szturc.cz

 Prodáme zařízení brusírny pilových pásů vhodné pro pří-
pravu pásů šíře 50–160 mm, rozteče 20–50 mm. Např. 
Serra, Lignotech, Hejtmánek, Mebor atp. Koupili jsme spolu 
s pilou ale brusírnu již máme zařízenou, tedy máme nevyužité. 
Ceny jednotlivě – bruska 25 000 Kč, válcovačka 20 000 Kč, 
šraňkovačka 7 000 Kč, komplet 47 000 Kč. Dohoda možná.
Kontakt: D. Cigna, tel: +420 603 851 034

 Prodám dřevoobráběcí stroje: protahovačka 800 mm, 
kombinovaná srovnávačka s protahem a čepováním, spodní 
frézka s příslušenstvím a čepovacím vozíkem.
Kontakt: Václav Eliáš, DiS, e-mail: V.Elias@seznam.cz, tel: 
+420 725 665 712, Plzeň

 Nabízíme velkoplošnou CNC formátovací pilu od české-
ho výrobce Hutzel-Elpos s.r.o. zakoupenou od firmy Epimex 
Blučina, která je určena k přesnému formátování plošných 
materiálů do tloušťky 70 mm. Stroj je ve výborném technickém 
stavu, byl pouze v 1směnném provozu – rok výroby 2003. 
Jeho předností je snadné ovládání, servis a především masiv-
ní konstrukce. Pila je vybavena 6 pneumatickými kleštinami, 
předřezovou jednotkou se samostatným motorem, která je ma-
nuálně nastavitelná v obou osách, fotobuňkou pro rozpoznání 
konce desky, třemi předními nakládacími stoly s pneumatickým 
polštářem, tiskárnou štítků a optimalizačním softwarem Merick 
Calc 3000. Na pile je možno plynule nastavit výšku řezu, dráž-
kování (průběžná drážka, možnost ručního nastavení), plynule 
nastavit rychlost řezu, regulovat pneumatický přítlak hl. trámce 
i kleštin. Rozměry: 5800 x 5550 mm. Cena 169 000 Kč. Stroj 
je plně funkční a je ho možné vidět v provozu do 24. 11. 2017 
u nás ve firmě Gabon s.r.o., Hájecká 12, Brno-Černovice.
Kontakt: e-mail: nikodem@gabon.cz, tel.: +420 602 569 212

 Prodám plně funkční formátovací pilu Lazzari Tema 3200. 
Možnost odzkoušení kdykoliv po domluvě, prozatím v provo-
zu. Uvedení do provozu 1999, malá truhlářská výroba. Délka 
řezu – 3200 mm, boční pravítko – 1250 mm, levé 3000 mm, 
naklápění – 0–45 st. Motory – 4 kW hlavní / 0,75 kW předřez, 
kotouče – 300/30 + 120/20. Cena 50 000 Kč + 21 % DPH.
Kontakt: Michal Kračmer, Modřanská 238, Praha 4, 147 00, 
tel.: +420 602 320 962, e-mail: kracmer@mikopa.cz

 Prodám náhradní gumy pro vakuové upínací bloky roz-
měrů: 140x115 8 ks, 125x75 5 ks a 120x50 4 ks.
Kontakt: e-mail: 355bouzek@gmail.com

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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 Prodáme briketovací lis BrikStar 50-19. V provozu 2,5 
roku, v převodovce nemrznoucí olej, servisován výrobcem 
BRIKLIS. Lis v provozu, možno vidět. Prodáváme z důvodu 
nákupu většího lisu. Cena 295.000 Kč bez DPH.
Kontakt: RAMIA s r.o., Zátaví 58, 397 01 Písek, tel.: +420 
775 330 140, e-mail: ourednik@ramia.cz

 Prodám velkou sušicí komoru 14×4×3,3 m, speciální 
sekční dveře jsou vyváženy protizávažím – takže je dokáže 
otevřít jeden člověk. 10× registr s ventilátory, odtah, klapky, 
rozvaděč. Komora je instalována na velký betonový panel sta-
vebnicovým systémem z polyuretanových panelů a opláštění.
Kontakt: Petr Stránský, Ždírnice 42, tel.: +420 777 271 182

 Prodám výkonný kotel 840kW s automatickým dávko-
váním. Rozměry bez příslušenství: délka 330, šířka 180, 
výška 305 cm. Kotel je ještě instalován, veškeré příslušenství 
- rozvaděče teplé a studené vody, ventily, čerpadla, ventilá-
tory, odpopílkování, zaústění do komína, úpravna vody, el. 
rozvaděč, dávkovač dřevní hmoty…
Kontakt: Petr Stránský, Ždírnice 42, tel.: +420 777 271 182

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Malá drevárska firma ponúka voľné kapacity v drevový-
robe. Máme k dispozícii sušiareň, pásovú pílu, uhlovú pílu, 
štvorstranku, cinkovačku. Pracujeme s drevinami buk, dub, 
v prípade záujmu aj iné dreviny.
Kontakt: tel.: +421 918 604 256, kira-drevpol@centrum.sk

 Do naší společnosti HOUFEK a.s. v Golčově Jeníkově 
hledáme servisní techniky. Náplň práce: servis CNC ob-
ráběcích center a dřevoobráběcích strojů. Nabízíme firemní 
benefity, pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr, odbor-
né zaškolení, pružnou pracovní dobu a 5 týdnů dovolené. 
Možnost práce mimo sídla firmy – celá ČR. Požadujeme SŠ 
vzdělání technického směru, ŘP sk. B (aktivní řidič). Více 
informací naleznete na www.houfek.com.
Kontakt: tel.: +420 778 713 671, +420 569 430 731, e-mail: 
personalni@houfek.com

 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 dovednos-
ti, 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, obědy ve školním stravo-
vacím zařízení, možnost využití tělovýchovných zařízení včetně 
bazénu, příspěvek na důchodové pojištění (po odpracovaném 
roce), příspěvky FKSP. Nástup: dle dohody. Úvazek bude pře-
dán včetně kompletních podkladů k výuce a zaškolení.
Kontakt: Hana Navrátilová, tel.: +420 266 106 254, e-mail: 
personalni@skolajarov.cz

 Nabízíme zpracování výkresové dokumentace na scho-
diště včetně šablon 1:1. Dokumentace obsahuje půdorys, 
bokorysy, pohledy ve 3D, kusovník, šablony veškerých kom-

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

RŮZNÉ

 Nabízíme pronájem vybavené truhlářské dílny (295 m2) 
v centru Brna, 60 tis. Kč/měsíc, nebo pronájem prostor 
bez vybavení za cenu 30 tis. Kč/měsíc + záloha na energie 
a služby je 7000 Kč/měsíc. Kontakt: e-mail: mw@romill.cz

POPTÁVKA
DŘEVO A ŘEZIVO

 Koupíme hoblované bukové hranolky – cca. 80 m3. 
Povolen tmavší barevný odstín materiálu, po vysušení ome-
zeně barevné vady dřeva povoleny, zdravá zarostlá očka do 
průměru 3 mm povolena. Není povolen podíl nepravého jádra 
(černé, plamencové a tmavě hnědé). Suky nejsou povoleny. 
Více na www.drevmag.com v sekci Burza DM.
Kontakt: e-mail: navratil@drevodilo-rousinov.cz
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Zväz spracovateľov dreva Slovenskej 
republiky (ZSD SR) vyjadruje nespo-
kojnosť nad tým, ako LESY SR, š.p. 
neprofesionálne a netransparentne 
pripravujú systém rozdelenia dreva 
na rok 2018 a viac. Tento prístup 
ohrozuje malých a stredných pilia-
rov podobne ako arogantné zmluvy 
z roku 2010. LESY SR, š.p. plánujú 
na základe neprofesionálne a ne-
transparentne vykonaného auditu 
rozdeliť neprimerane veľké množstva 
dreva na základe trojročných zmlúv, 
a zneužiť takto svoje dominantné po-
stavenie na neprimerané zvýhodne-
nie niektorých spracovateľov dreva a 
tým poškodiť najmä malých a stred-
ných piliarov.

„Už niekoľko rokov sa stretávame 
s tým istým problémom,“ hovorí 
Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR 
a dodáva: „a síce, že vždy koncom 
kalendárneho roka doslova licitujeme 
a prosíme o zmluvy pre naše členské 
spoločnosti, aby mali zaistené aspoň 
nejaké objemy guľatiny pre svoju exis-
tenciu od LESY SR, š.p.. A to aj na-
priek tomu, že zakaždým dostávame 
pri rokovaniach s vedením LESY SR, 
š.p. prísľub, že urobia všetko pre to, 
aby sme o zmluvách rokovali dostatoč-
ne včas, najneskôr do konca októbra 
príslušného kalendárneho roka.“ 

ZSD SR sa od nástupu nového ve-
denia LESY SR, š.p. na niekoľkých 
bilaterálnych stretnutiach dohodlo, že 
budú pokračovať v intenzívnej spolu-
práci pri presadzovaní troch princípov, 
ktoré ZSD SR považuje za kľúčové 
v nastolení poriadku na trhu s drevom:

 transparentný trh s drevom 
 rovnocenný prístup k drevnej su-
rovine na základe objemu spra-
covaného dreva

 strednodobé a dlhodobé zmluvy 
pre spracovateľov dreva

Napriek niekoľkým pracovným 
stretnutiam, rôznym ústnym prísľubom 
i deklaráciám zo strany LESY SR, š.p. 
sa transparentný predaj dreva v SR 
vzďaľuje optimálnym a rovnocenným 
podmienkam. 
Dnes, navyše, drevárov paradox-
ne ohrozuje aj pripravovaný zámer 
LESY SR, š.p. podľa netransparentné-
ho ratingu uprednostniť pri uzatváraní 
dlhodobých zmlúv na tri roky niekoľ-
ko vybraných piliarskych spoločností 
a tak zmluvne znížiť objem disponibil-
nej suroviny na trhu pre ostatných. 
ZSD SR sa obrátilo na Ing. Gabrielu 
Matečnú, ministerku pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka Slovenskej re-
publiky, aby sa autoritou zriaďovateľa 
zasadila o to, že LESY SR, š.p. do ro-
kovania o príprave nových pravidiel ra-
tingu neurobia nijaké nezvratné kroky, 
ktoré by poškodili dlhodobo budované 
vzťahy a dôveru. 
Pokiaľ by sa horeuvedené obavy 
ZSD SR naplnili, bolo by to v ostrom 
rozpore s Programovým vyhlásením 
súčasnej vlády SR.

Zdroj:	TS	ZSD	SR

Déjà vu – alebo: čo ohrozuje slovenských drevárov viac ako podkôrnik

Strechárske sympózium priblíži 
tendencie pri zabezpečovaní kvality

Bratislavské sympózium STRECHY 2017 sa bude konať 
22. a 23. novembra 2017 v hoteli Bratislava. Hlavná 
téma prednášok 24. ročníka sympózia je zameraná na 
„Tendencie pri zabezpečovaní kvality“.
Na sympóziu odznejú tri desiatky odborných referátov 
v gescii Cechu strechárov Slovenska, rozdelené do 
šiestich blokov. Zaoberať sa budú všetkými problémami 
plochých striech i klasických krovov, využívaním nových 
materiálov a technológií strechárských remesiel.
Z hľadiska drevených konštrukcií sú pripravené témy:

 Montáž strešného okna. Správne ošetrenie pripojova-
cej škáry – prednesie Martin Masár

 Záchrana havarijného stavu veže kostola sv. Jána 
Evanjelistu v Banskej Belej – s konkrétnymi poznat-
kami sa podelí Ing. Valéria Šepáková

Nosnou témou 2. dňa sympózia bude komentovanie 
novej normy – plk. Ing. Miroslav Košút z Hasičského 
a záchranného zboru SR:

 Revízia STN 92 0201 – Požiarna bezpečnosť stavieb. 
Spoločné ustanovenie. Časť 2: Stavebné konštrukcie 
vo vzťahu na konštrukcie striech a strešných plášťov

Odborným garantom sympózia je prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. 
– čestný predseda Cechu strechárov Slovenska.

Autor:	Dr.	Anton	Mrník
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Tvorbu a reflexie nad tvorbou architek-
tov na Slovensku každoročne hodnotí 
súťažná prehliadka CE.ZA.AR v piatich 
kategóriách. Drevo a drevené kon-
štrukcie sa presadili aj v XVI. ročníku 
súťaže.
Stavba paulínskeho kláštora v historic-
kom centre Trnavy z roku 1719 bola 
už pred polstoročím prispôsobená 
na bytový dom. Jeden z bytov novou 
prestavbou preniesol do súčasnosti 
Ing. arch. Peter Jurkovič. Jeho tvorba 
je už viac rokov poznačená kompono-
vaním drevostavieb, čím zvýrazňuje 
tvorivý potenciál a vhodnosť dreva do 
moderných interiérov. Získal prvenstvo 
v kategórii Interiér.
Ďalší víťazi CE.ZA.AR 2017:

 Rodinné domy – „Dom v dome“ 
v Bernolákove. Dvojitý plán ako 
sústava vnútorného a vonkajšieho 
domu.

 Občianske a priemyselné budovy 
– Poľovnícky dom v obci Kuchyňa: 
Namiesto poľovníckej chaty v lese 
vytvárajú kompozíciu piatich budov 
otočených čelom k sebe.

 Obnova a prestavba – „Stará sy-
nagóga v Bardejove“. Budova z roku 
1836 navždy zostane svätyňou. 

 Exteriér – „Castellum Café Nitra“. 
Decentné vloženie kaviarne a reš-
taurácie do svahu, strechu tvorí vý-
hľadová terasa s mobiliárom.

 Interiér – „Rekonštrukcia bytu v bý-
valom kláštore Trnava“.

Ocenenie Patrón architektúry 2017 
udelili iba 2-krát za „Obnovu a revi-
talizáciu novej synagógy v Žiline“. 
Predsedom medzinárodnej poroty 
pre udelenie uvedených cien bol ra-
kúsky architekt Juri Troy. Súčasťou 
odbornej súťaže CE.ZA.AR 2017 

bolo aj udelenie Ceny verejnosti, ktorá 
patrí „Obnove časti Námestia slobody 
v Prievidzi“. V on-line hlasovaní získala 
1031 hlasov zo 4526 všetkých zapo-
jených respondentov.

Autor:	Dr.	Anton	Mrník

Cena za architektúru a interiér CE.ZA.AR 2017

Dňa 9. októbra 2017 slávnostne odo-
vzdali do užívania drevený cyklomost 
ponad cestu 2. triedy zo Žiliny do 
Terchovej. Jeho využitie bude výluč-
ne pre peších a cyklistov, ktorým za-
bezpečí bezbariérový prechod z obce 
Teplička nad Váhom na žilinskú cyklo-
trasu a pre peších možnosť dostať sa 
bezpečne ponad frekventovanú cestu 
z obývanej zóny do časti obce za ces-
tou, k železnici a terminálu. Investorom 
cyklomosta bola Vodohospodárska 
výstavba, š.p. Bratislava. Náklady 
dosahujú predbežne sumu 520 tis. €. 
Stavbu realizovala stavebná spoloč-
nosť Stabil a.s., Žilina ako generálny 
dodávateľ. Napojenie na žilinskú cyk-
lotrasu ešte nie je ukončené, hotových 

je zatiaľ 500 m z novej trasy v dĺžke 
2,7 km. Bližšie informácie o výstavbe 
cyklomosta a jeho konštrukcii sme 

priniesli v Drevárskom magazíne 
9/2017.

Autor:	Dr.	Anton	Mrník

Drevený cyklomost v Tepličke nad Váhom už slúži cyklistom i peším

Pohľad na dokončený drevený cyklomost v Tepličke nad Váhom. Foto: autor

Obytný priestor oceneného rekonštruovaného bytu v Trnave s podlahovou plo-
chou 100 m2 tvorí spoločenská miestnosť s kuchynskou linkou, ktorá je od nočnej 
časti oddelená drevenou knižnicou. Jedna časť z nej má pohyblivé krídlo a otvára 
vstupnú fantáziu tajných dverí do spálne. Samozrejme, k bytu patrí hygienické 
zázemie so šatníkom a možnosť prípadného vytvorenia detskej izby. Dubové 
parkety aj drevený trámový strop vo výške až 3,6 m sú pôvodné. Foto: Ing. arch. 
Peter Jurkovič
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V úterý 17. 10. 2017 si žáci Střední od-
borné školy Josefa Sousedíka Vsetín, 
ocenění v soutěži Zlaté české ručičky 
2017, převzali z rukou pořadatelů cel-
kem 8 diplomů za I. místo, 8 diplomů 
za 2. místo, 5 diplomů za 3. místo a 5 
čestných uznání.
Organizátorem soutěže s podtitulem 
„vyrob hračku a udělej radost dětem 
v dětských domovech“ je Česko-
moravská konfederace odborových 
svazů Praha. Z rukou její místopřed-

sedkyně Radky Sokolové žáci školy 
převzali zmíněná ocenění. K dosa-
ženým úspěchům jim z Prahy přijel 
popřát i Tomáš Sousedík, syn Josefa 
Sousedíka, po němž nese vsetínská 
škola své jméno.
Žáci oboru Truhlář pod vedením uči-
tele odborného výcviku Jana Kratiny 
se do soutěže přihlásili již podruhé. 
Do letošního ročníku zaslali celkem 
16 výrobků.
Soutěžilo se v 5 kategoriích:

 Hlavolam – stavebnice (do 16 let)
 Hlavolam – stavebnice (od 17 let)
 Pevná hračka (do 16 let)
 Pevná hračka (od 17 let)
 Kolektiv

Výrobky hodnotila jak odborná porota, 
tak veřejnost na facebooku. Z celkem 
30 možných umístění žáci vsetínské 
školy obsadili 21 míst a ze 7 čestných 
uznání jich brali 5.

Autor:	Radomír	Čapka

Mladí truhláři ze Vsetína mají Zlaté ručičky

Obecně prospěšná společnost 
Národní centrum nábytkového designu 
(dále NCND) usiluje od svého založení 
v roce 2013 o zpracování problematiky 
vývoje nábytkového designu a výroby 
nábytku v Československu zejména 
v poválečném období druhé polovi-
ny 20. století. Do této oblasti zájmu 
NCND patří vedle dalších aktivit i au-
torské výstavy Františka Vrány a Josefa 
Macholána připravené pro Dům umě-
ní města Brna a pro Městské muzeum 
Bystřice pod Hostýnem.
Výstavu Josef Macholán: nejen židle… 
připravilo NCND k architektovým ne-
dožitým 85. narozeninám (více v DM 
9/2017). V jejím závěru proběhla v pros-
torách zámku v Bystřici pod Hostýnem 
v úterý 26. září odborná konference ur-
čená odborné i laické veřejnosti. Vedle 
Národního centra nábytkového designu, 
o. p. s., byl pořadatelem konference 
Klastr českých nábytkářů, družstvo.
Na akci se sešli odborníci v oblasti nábyt-
kové tvorby s pamětníky (Karel Bubílek, 
Ing. Radmil Tomčík), se zájemci o his-
torii výroby nábytku, se studenty a začí-
najícími designéry. Přítomni byli někteří 
Macholánovi bývalí kolegové (Ing. arch. 
Lubomír Bombík, Oto Dostál, manželé 
Ing. arch. Dušana a Pavel Hráčkovi, 
Ing. arch. Jan Písařík, Ing. arch. Aleš 
Sedlák, Ing. Jozef Štofan), zástupci 
historiků umění, studentů ze Střední 
školy umění a designu v Brně, Střední 
odborné školy nábytkářské a obchodní 
v Bystřici pod Hostýnem a Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity a mnozí 
další.
Konferenční příspěvky kolegů Josefa 
Macholána z Vývoje nábytkářského 
průmyslu v Brně (VNP), pozdějšího 

Výzkumného a vývojového ústavu 
nábytkářského (VVÚN), jeho dcery 
a spolupracovníků i kratší studentské 
příspěvky dokládající badatelské zálud-
nosti studia poválečného vývoje nábytku 
u nás přinesly účastníkům pestrý a zají-
mavý program. Čtyři ze šesti odborných 
příspěvků byly orientovány na tvorbu 
Josefa Macholána v kontextu jeho za-
městnání ve VNP/VVÚN: Ing. Helena 
Prokopová a doc. Ing. arch. Boris Hála, 
Ph.D., uvedli příklady z praxe a Josefa 
Macholána připomněli jako mimořád-
ně nadaného, pracovitého a laskavé-
ho člověka, PhDr. Dagmar Koudelková 
se pokusila o souhrn nejdůležitějších 
Macholánových realizací pro průmysl, 
Bc. Markéta Johanusová se věnovala 
návrhům pro n. p. Interier Praha. Dcera 
Ing. arch. Eva Macholánová se zaměři-
la na volnou tvorbu, skici, malbu, ná-
vrhy šperků i na další oblasti tatínkova 
zájmu; o tatínkově práci hovořila pou-
tavě, s radostí. Velkým překvapením 
byla přednáška emeritního prorektora 
Vysoké školy polytechnické v Jihlavě 
doc. RNDr. Zdeňka Laštovičky, CSc., 
o specifické činnosti – tvorbě insignií 
pro jihlavskou vysokou školu. Insignie, 
při jejichž navrhování využil Josef 
Macholán své dobré znalosti drahých 
kamenů, byly účastníkům představeny 
i v originálech. Poměrně široké téma 
uzavřel referát čerstvé absolventky 
Sdružených uměnovědných studií 
Filozofické fakulty Masarykovy univer-
zity Bc. Michaely Gerichové věnovaný 
Macholánovu učiteli J. A. Šálkovi.
Macholánova výstava a doprovodná 
konference znovu ukázaly, jak přínos-
né je zabývat se historií sice nedávnou, 
ale z velké části zapomenutou, i to, 

jak náročné je podchycení činnosti 
jednoho autora v plné šíři. Přestože je 
k dispozici řada archivních pramenů, 
informace z dobových periodik, ka-
talogů, dobová fotodokumentace, je 
sepsána autorova bibliografie, nelze 
říci, že je Macholánova tvorba zmapo-
vána a definitivně uzavřena. Výstava, 
konference i zapojení studentů do 
badatelského výzkumu v rámci semi-
nárních a bakalářských prací je prvním 
krokem ke komplexnímu zpracování, 
které by mělo být zakončeno autorovou 
monografií. 
Konferenci předcházela komentovaná 
prohlídka společnosti TON, na závěr 
proběhla prohlídka expozice Historický 
ohýbaný nábytek a samozřejmě také 
výstavy Josefa Macholána.

Autor:	PhDr.	Dagmar	Koudelková

Konference k výstavě Josef Macholán: nejen židle…

Ing. arch. Eva Macholánová s portrétem 
tatínka z doby jeho studií na ŠUŘ v Brně, 
kdy mu bylo 19 let. Autorem portrétu je 
Karel Bubílek, spolužák Josefa Macho-
lána. Foto: archiv autorky
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Ve čtvrtek 19. 10. 2017 byly v Místodržitelském paláci 
Moravské galerie v Brně slavnostně vyhlášeny výsledky 
soutěže Národní cena za studentský design roku 
2017. Hlavní cenu vyhrál student Slovenské technické 
univerzity v Bratislavě Ján Forgáč za svůj návrh ekolo-
gické stoličky SENO.
„Když jsem poprvé uvažoval, z čeho stoličku vyrobím, 
přišel jsem na to, že seno je dost pevný materiál a vi-
děl jsem potenciál vytvořit takovou stoličku, která bude 
symbolizovat propojení člověka s přírodou,“ uvedl vítěz. 
Jeho práci vybrala odborná komise z celkových 231 prací 
studentů vysokých, vyšších odborných i středních škol.
Letošní ročník soutěže s mottem „Design is here!“ za-
měřili organizátoři na produktový, industriální a transportní 
design. Přihlášené práce se tak dotýkaly hraček, nábyt-
ku, jídelních sad či dopravních prostředků. Kromě hlavní 
ceny byly vyhlášeny také ceny ve vedlejších kategoriích. 
Z naší branže byly dále oceněny následující návrhy:

 Dřevěná hračka TUTU
 Kateřina Krušková z Univerzity Jana Evengelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem (Dobrý studenský design)
 Jídelní stůl Malvi

 Tereza Pavlíková z Českého vysokého učení technické-
ho v Praze (Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně)

 Noční stolek Breetro
 Veronika Olšanská z Mendelovy zemědělské a lesnické 

univerzity v Brně (Cena studia ATAK Design)
Kompletní výsledky jsou k dispozici na www.studentsky-
design.cz.
Vybrané práce nadějných designérů si mohli zájemci 
prohlédnout v Místodržitelském paláci Moravské galerie 
v Brně do 27. 10. 2017 v rámci výstavy Nový (z)boží!

Autor:	Radomír	Čapka

Hlavní cenu za studentský design získala 
stolička ze sena

„Stohovatelná stolička SENO je příkladem experimen-
tálního přístupu k nábytkovému designu. Oceňujeme 
zpracování přírodního materiálu pro vytvarování sedáku. 
Ten je doplněn jednoduchou konstrukcí z ocele, která 
je vtipně osazena bez spojovacích prvků,“ okomentoval 
práci Jána Forgáče akademický architekt Jiří Kočandrle. 
Foto: archiv autora 

http://www.ostermann.eu
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Albertina není jen muzeum

Historickou	 osobností	 roku	 2017	 v	 evropském	 kontextu	 je	 bez-
pochyby	císařovna	Marie	Terezie.	Rakousko	si	 letos	s	veškerou	
slávou	připomnělo	300	let	od	jejího	narození	(Dřevařský magazín 
6/2017).	Součástí	strategie	velké	vladařky	bylo	i	zajištění	budou-
cnosti	svých	16	dětí.	Některé	byly	určeny	pro	duchovní	kariéru,	
pro	jiné	vybrala	významné	evropské	trůny,	aby	i	zde	posílila	svůj	
vliv.	Nejvyššího	postavení	dosáhla	Marie	Antoinette,	když	se	stala	
manželkou	francouzského	krále	Ludvíka	XVI.	Tímto	sňatkem	měli	
Rakušané	spolu	s	Francouzy	lépe	čelit	velkomocenské	politice	prus-
kého	krále	Fridricha.	Osud	však	chtěl,	aby	právě	tato	císařovnina	
dcera	ukončila	svůj	život	předčasně	na	popravišti.	

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

Kontakt:	kanicka@mendelu.cz
Foto:	autorka

Jen pro jednu ze svých dcer, Marii 
Christinu, má ale Marie Terezie slabost 
tak silnou, že jí umožní provdat se za 
muže svého srdce. Tím je princ Albert 
von Sachsen. U příležitosti svatby na 
zámku Hof v roce 1766 předá matka své 
dceři obrovský dar: šperky, nemovitos-
ti i peníze. Aby byl vyrovnán stavovský 
rozdíl mezi manžely, získá Albert slez-
ské knížectví Teschen. To změní jeho 
titul na knížete ze Sachsen-Teschen. 
Císařovna také svého zetě jmenuje 
polním maršálem, později velitelem ma-
ďarského města Locumtenenst a udělí 
mu hodnost nadporučíka. Mladý pár se 
stěhuje do zámku v Bratislavě, který pro 

něj císařovna nechala náročně zařídit.
Další stěhování nastane v roce 1780, 
tentokrát do Bruselu. Albert tu měl zastá-
vat funkci správce rakouského Nizozemí. 
V roce 1781 začne budovat zámek 
v Laeken, honosné sídlo s překrásnou 
zahradou. Na díle pracují největší umělci 
a stavitelé. Rodinnou idylu však přeru-
ší Francouzská revoluce v roce 1789. 
Rozhýbe celou Evropu a Francie brzy 
nato vyhlásí Rakousku válku. Albert brání 
svoji provincii, ale po porážce Francouzů 
raději prchá i se svojí ženou do Vídně. 
Přiveze s sebou také místní umělce 
a umělecké řemeslníky.
Cenné objekty ze zámku Laeken jsou 

naloženy na tři lodě. Do meziskladu 
v Drážďanech však doplují jen dvě. Třetí, 
naložena tím nejvzácnějším, ztrosko-
tá v bouři. Nejcennější kusy nábytku, 
část knihovny, stříbrné nádobí i vzác-
né grafické listy jsou navždy ztraceny. 
Zachráněné předměty dorazí z Drážďan 
do Vídně až v roce 1804. Jsou použity 
v novém šlechtickém sídle a tím se stává 
původně barokní městský palác knížete 
Silva-Tarouca, dar císaře Františka II.
Palác postavený na městských hrad-
bách je v letech 1802–1804 přesta-
věn belgickým architektem Louisem 
de Montoyer. V rámci rekonstrukce je 
vybudováno impozantní křídlo slavnost-
ních komnat. K jejich vybavení je použi-
to zařízení ve stylu Ludvíka XVI. To bylo 
vyrobeno ve francouzských královských 
dílnách v Paříži a Versailles pro Albertovu 
bruselskou rezidenci v zámečku Laeken.
Toho se už Marie-Christine nedožije. 
Umírá už v roce 1798. Albert až do své 
smrti v roce 1822 zůstává ve svém pa-
láci, ale věnuje se výhradně shromažďo-
vání uměleckých objektů. Je pohřben se 
svojí ženou v Kapucínské hrobce. Sto 
let po jeho smrti je palác přejmenován 
podle něj na Albertinu.

Vídeňský stánek umění

Dnes patří Albertina k nejvýznamněj-
ším sbírám umění na světě. Albert von 
Sachsen-Teschen zde od roku 1776 
nahromadil cca 200 000 objektů kre-

Vstup do Albertiny navržený Hansem Holleinem se sochou arciknížete Albrechta
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seb a tisků tak významných autorů, jako 
je Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, 
Rafael Santi, Michelangelo Buonarotti, 
Rembrandt van Rijn nebo Peter Paul 
Rubens. Nejvíce je ceněna grafika od 
Dürera, která stále udivuje precizností 
studia úžasného světa rostlin a živočichů. 
Dürerova zajíce lze označit jako „Monu 
Lízu“ Albertiny. Díla těchto evropských 
velikánů doplnil i Egon Schiele a sbírka 
se rozrostla do milionu exemplářů.

Učebnice vývoje 
evropského slohového 
nábytku 18. a 19. století

Slavnostní komnaty prodělaly postup-
ně několik rekonstrukcí. Adoptivní syn 
Alberta, arcikníže Karel, uskutečnil 
v roce 1822 úpravu slavnostních kom-
nat ve stylu klasicismu a pověřil Josefa 
Danhausera, aby celý palác vybavil lu-
xusním nábytkem a exkluzivními parketa-
mi. Přestavbu provedl Josef Kornhäusel. 
Karlův nejstarší syn Albrecht posunul 
rekonstrukci ještě dál. Nechal zbourat 
zbytek městských hradeb a palác se 
tak ocitnul 11 metrů nad úrovní měst-
ské komunikace. Vzniklý výškový rozdíl 
byl využit k osazení tzv. Albrechtovy kaš-
ny, dnes kašna Danubius. Představuje 
4 významné rakouské řeky. (Ve Vídni 
dost často používaný motiv.) Jako polní 
maršál a dlouhodobý generální inspektor 
rakouských vojsk nemohl Albrecht na-
vázat na vojenské úspěchy svého otce. 
Oslavil jediné vítězství v bitvě u Custozza 
v roce 1866 proti italské armádě. Císař 
František Josef mu proto v roce 1899 
nechal vybudovat jezdeckou sochu, 
která byla umístěna symbolicky před 
vstupem do paláce na tzv. Albrechtově 
rampě. Z doby Albrechta se v paláci za-

choval jen rokokový salon, ostatní inte-
riéry byly později znova upraveny. 
V roce 1895 zdědil palác synovec arci-
knížete Albrechta, arcikníže Fridrich. 
Jako poslední majitel paláce obdivoval 
prosté ale elegantní nábytkové prvky ve 
stylu francouzského empíru zhotovené 
Danhauserem pro jeho dědečka Karla. 
V roce 1895 zahájil úpravy, které daly  vy-
niknout původnímu zařízení těchto míst-
ností. Podle původních návrhů Josefa 
Danhausera z roku 1822–1825 vyrobila 
vídeňská manufaktura Portois&Fixe pro 
Fridricha repliky původního mobiliáře. 
Palác byl zmodernizován zavedením 
elektrického osvětlení a vybudováním 
teplovzdušného vytápění. Z této posled-
ní rekonstrukce se ale zachoval jen tzv. 
španělský appartement.
V roce 1919 se rakouská šlechta uchýlila 
do exilu. Rakousko palác včetně sbírek 
vyvlastnilo a nazvalo ho „Graphische 
Sammlung Albertina“ (sbírka grafiky 
Albertina). Friedrich odešel do Maďarska 
a směl si vzít veškerý mobilní inventář, 
tedy i nábytek, což samozřejmě učinil. 
Uvolněný prostor byl využit jako studijní 
sály, knihovna, skladiště a kanceláře. 
Těžké chvíle budova zažila i během 2. 
světové války. Po bombových útocích 
z roku 1945 byla zbourána historická 
fasáda, zničeny některé reprezentační 
místnosti a zbourána příjezdová rampa 
k baště (zvýšenému přízemí).
V roce 2000 proběhla rozsáhlá přestav-
ba. Budova získala zpět svůj původní 
vzhled. Obnovena byla i kašna Danubius. 
V interiéru byly upraveny čtyři haly pro 
prezentaci umění v duchu současných 

výstavních technologií. Renomovaný 
architekt Hans Hollein se postaral 
o přestavbu vstupní části. Opatřil ji im-
pozantní 64 m dlouhou subtilní stříškou 
z titanu, která od roku 2004 nezaměni-
telně označuje vídeňský stánek umění.
Kromě rozsáhlých sbírek, které jsou ze 
značné části uloženy v depozitářích, lze 
tedy rovněž obdivovat i slavnostní kom-
naty vybavené nábytkem. I když se jed-
ná ve většině případů o kopie původních 
modelů, lze palác Albertinu považovat za 
malou učebnici vývoje slohového nábyt-
ku v Evropě 18. a 19. století.

Zdroj:	tiskové	materiály	Albertina

Replika klasicistního canapé z Laeken

Několik zrcadel z Laeken bezpečně do-
razilo do Vídně, zdobí např. audienční 
sál

Hodiny z roku 1820 ze zlaceného bron-
zu představují legendárního Lucula 
Quintuse Cininnatuse s pluhem

Nejslavnější zajíc – pastel Albrechta 
Dürera. V muzejním butiku funguje v růz-
ných podobách jako nejprodávanější 
suvenýr
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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 ná-

bytkového 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

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

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 vzduchového náradia DYNABRADE

ADLER Česko s.r.o.
Pražská 675/10

642 00 Brno – Bosonohy
tel.: +420 731 725 957

e-mail: info@adlercesko.cz
www.lakyadler.cz
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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

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.cech-cal.eu

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 ČRKOOPLAST, 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

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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příště, redakční servis

Výrobou dřevěných modelů automobilů 
se již více jak 20 let zabývá truhlář – 
nábytkář Petr Marek z Liptálu u Vsetína. 
Jím vyráběná dřevěná auta a v posled-
ních dvou letech i ohýbané židličky však 
nejsou určeny dětem, ale firmám jako 
originální dárky pro jejich významné 
partnery či návštěvy.

V prosincovém vydání Dřevařského 
magazínu se s vámi podělíme o několik 
zajímavých příkladů stolů a stolků, které 
nás na zahraničních nábytkových veletr-
zích zaujaly svým netypickým vzhledem, 
konstrukčním detailem anebo neob-
vyklým funkčním prvkem.

Foto: Radomír Čapka

Bezplatnou řádkovou inzerci (nekomerčního charakteru) v rubrice 

BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Zvýhodněné předplatné časopisu Dřevařský magazín si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Objednávka předplatného

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

Předplatné časopisu Dřevařský magazín 

@
web
fax

Bezplatná řádková inzerce – BURZA DM 

Bezplatné zveřejnění Vašeho požadavku na volná pracovní místa v rub-

rice BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Nabídka a poptávka volných pracovních míst – 
BURZA DM

Odborný časopis pro podporu dřevařské
a nábytkářské výroby 
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