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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Vážení čitatelia,

dovoľte mi, aby som začal veľmi osobne. Nedávno som bol na poslednej rozlúčke 
s jedným mojím učiteľom. Keď som sa dozvedel, že už nie je medzi nami, tak som 
začal na neho spomínať. Jeho spôsob komunikácie bolo mlčanie, pokyvovanie 
hlavou a pochybovačné hmkanie. Kto sa naučil dekódovať tento jeho špecifický 
binárny spôsob komunikácie, zrazu mohol začať objavovať množstvo podnetov. 
Bol to teda človek, ktorý veľa nehovoril, ale aj tak ovplyvnil veľkú časť generácie 
dizajnérov. 

Prečo spomínam takúto situáciu? Končí smutná zima a blíži sa jar. Toto obdobie 
sa u mňa, ale určite aj u veľkého množstva z vás, začína výstavou Nábytok 
a bývanie v Nitre. Je to veľtrh, ktorý má za sebou množstvo ročníkov. Zmyslom 
tohto podujatia je aj analógovo komunikovať s odbornou ale i laickou verejnosťou. 
Pre vystavujúcich je to skutočná tortúra spojená s nemalou investíciou času i zdrojov, čo všetci veľmi oceňujeme. A keďže 
ako člen a občas aj predseda medzinárodnej hodnotiacej komisie sa tejto výstavy zúčastňujem, chcem vás informovať 
o širšom kontexte, ktorý stojí za stanoviskami komisie. Tento rámec vlastne ani nie je formulovaný, ale je to tiež akási 
neverbálna komunikácia, ktorá má za cieľ trendy identifikovať, diania pozitívne ovplyvniť a posunúť ďalej. Je to akési vy-
značovanie kvalitných, nielen zaujímavých, konkrétnych produktov, ale i podpora nových prístupov, hľadanie vzorov, ako 
sa dá inovatívne existovať v tomto segmente trhu. Je to označenie toho, čo by mohlo byť správne pre trh. Aj keď sa to asi 
javí relatívne jednoduché, je to vcelku zložitý proces a komisia musí rozhodnúť vo veľmi krátkom čase a prebrať veľkú časť 
zodpovednosti. Nakoniec z jej rozhodnutí vzniká mozaika produktov, ktoré sú reprezentantmi svojej doby a stavu v oblasti 
obývaného prostredia. Určite bude pre budúcnosť zaujímavé tieto ocenenia konfrontovať a sledovať ich trend. 

Na záver prajem všetkým úspech, zaujímavé podnety a iba pozitívne smery rozvoja.

doc. akad.soch. René Baďura
predseda hodnotiacej komisie na NaB 2018
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materiály

Ratan – znovuobjevený materiál

Kdo by neznal pojem „ratanový nábytek“. Ještě v 80. letech minu-
lého století se nábytek, bytové doplňky a různé užitné předměty 
z tohoto exotického materiálu vyráběly i u nás. Po roce 1990 ale 
tyto dílny postupně ukončily svoji činnost a výrobky z ratanu se na 
náš trh začaly dostávat pouze z dovozu. A to buď z Asie, kde ratan 
dodnes tvoří tradiční materiál pro výrobu nábytku, anebo z některých 
zemí západní Evropy. S nástupem umělého ratanu – tzv. polyratanu, 
používaného pro svoji vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům 
hlavně pro outdoorový nábytek, ale obliba přírodního ratanu za po-
slední 20 let výrazně poklesla. A to i přesto, že se jedná o přírodní 
materiál s vysokým stupněm udržitelnosti a s možnostmi použití, 
které dříve byly nepředstavitelné.

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

Foto: autor

Výhody a nevýhody ratanu

Ratan nebo také rattan, rotan či rotang 
(Calamus rotang) roste téměř výhrad-
ně v deštných pralesích jihovýchodní 
Asie a 80 % světové produkce ratanu 
pochází z Indonésie. Jeho popínavý 
stonek dosahuje průměru až 100 mili-
metrů a délky více než 200 metrů, což 
z něj činí jednu z nejdelších rostlin na 
planetě.

Dřevo ratanové palmy je ve své vnitřní 
struktuře unikátní. Na rozdíl od jiných 
dřevin mají kapiláry ratanu podobu 
dlouhých trubic, které prochází celým 
stonkem rostliny a dodávají jí vodu. Díky 
tomu je ratan velmi elastický – když se 
namočí a ještě více, pokud je vystaven 
působení tepla nebo páry. To zvyšuje 
jeho pružnost a ohebnost. Další výho-
dou porézního ratanového dřeva je jeho 
nízká hmotnost.

Na druhé straně nevýhodou je, že nelze 
ošetřit povrch neopracovaného ratanu 
obvyklými způsoby, protože kyselina 
ortokřemičitá v jeho povrchové vrstvě 
brání adhezi. Povrchovou úpravu, jako 
je natření a barvení, je možné provést 
pouze po odstranění vnější vrstvy, ale 
i tak se barva časem „ztratí“ a ochrana 
proti povětrnostním vlivům a opotřebe-
ní je velmi omezená. To je způsobeno 
velkými póry materiálu, které zvyšují 
jeho náchylnost k vlhkosti a plísním. 
Elasticita a ohebnost, způsobená vy-
sokou porézností, rovněž omezuje ob-
last použití ratanu. Dokonce i silnější 
ratanové tyče o průměru více než 30 
mm, používané například pro nosnou 
konstrukci sedacího nábytku, vyžadují 
další vzpěry a výztuhy, které zvyšují je-
jich stabilitu.

Karuun® – ratan 21. století

Karuun je inovativní dřevěný materiál, 
který vznikne úpravou ratanu speciál-
ním patentovaným postupem. Tato nová 
technologie, vylepšující ratanové dřevo 
jak po technické, tak po estetické strán-
ce, je postavena na makroskopické 
stavbě ratanového dřeva připomínající 
svazek trubic. Využívá přitom jejich pri-
mární funkci, tj. dopravovat vodu v celé 
délce stonku. Jen místo vody se použijí 
jiné kapalné materiály, díky nimž se ratan 
přemění ze dřeva s omezeným použitím 

Ratan v přirozené symbióze s okolními stromy (foto: Dinesh Valke)
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na univerzální inovativní materiál. Je pev-
nější, tvrdší, odolnější vůči vlhkosti a po-
větrnostním vlivům a dokonce má nové 
charakteristické zbarvení. Představuje 
alternativu k jiným materiálům s možností 
aplikací v mnoha oblastech.
Karuun – masiv
Karuun na první pohled zaujme svým 
zvláštním barevným žíháním. Je to způ-
sobeno tím, že barva není aplikována na 
vnější plochu, ale je protlačována kapi-
lárami, na jejichž vnitřních stěnách ul-
pívá. Díky tomu jsou tyto stěny chráněny 
proti působení vlhkosti a materiál je na-
víc probarvený v celém svém průřezu.
Tato úprava, tedy probarvení materiá-
lu, se provádí před jeho dalším opra-
cováním. Karuun pak následně může 
být zpracován do podoby polotovarů, 
jako jsou výpletové materiály, dýhy, tyče 
nebo desky. Povrch polotovarů může 
být přebroušen, aniž by to mělo jaký-
koliv vliv na barevnou změnu materiálu. 
Možnost smíchat barvu s dalšími přísa-
dami, jako jsou přírodní vosky a oleje, 
zajišťuje jednoduchou povrchovou úpra-
vu a údržbu.
Důležité ale je, že karuun si i při ba-
revné úpravě zachovává hlavní výhodu 
ratanu, což je vysoký stupeň ohebnos-
ti. Za působení tepla a páry lze desky 
a tyče snadno tvarovat s velmi malou 
silou a energií.
Karuun – dýha
Homogenní povaha materiálu s cha-
rakteristickou lineární strukturou vláken 
umožňuje, že na rozdíl od konvenčních 
dýh nejsou při zhotovování sesazenek 
z dýhy karuun vytvářeny viditelné spo-
je. To představuje zcela nové možnosti 
z designového hlediska.
A nejen to. Přirozená struktura vláken 
propůjčuje materiálu důležitou elastici-
tu. Kombinace kapilární úpravy a spe-
ciální viskózní netkané textilie (nalepené 
na rubové straně dýhy) znamená, že 
inovativní dýha se může pochlubit nebý-
valou trojrozměrnou tvarovatelností. Na 
rozdíl od klasických dýh z ní lze snadno 
vylisovat také kulovité tvary.
„Kapilární“ strukturu upraveného ratanu 
– karuunu lze využít ještě jedním způso-
bem, a to v podobě příčně krájené dýhy. 
Plátky dřeva, které příčným krájením 
získáme, připomínají hustou síťovinu. 
Tento lehký materiál je prodyšný a prů-
svitný, zároveň je ale pevný a příjemný 
na dotek. Lze ho využít jako dekorační 
a zároveň funkční materiál všude tam, 
kde požadujeme průnik světla a/nebo 
vzduchu. Informační materiály o materiá-
lu to sice neuvádí, ale je pravděpodobně 
možné jeho využití i v oblasti akustiky.

Moritz Köhn z out for space GmbH pomocí ruční pumpy demonstruje funkci kapilár

Kombinace přírodního ratanu s probarveným karuunem

Vyměníme-li pumpu za vývěvu a vodu za barevný roztok, dostaneme základ tech-
nologie umožňující probarvení ratanu v celém jeho průřezu
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Udržitelnost

Za vznikem tohoto „zeleného“ materiálu 
stojí parta mladých nadšenců z jihoně-
meckého městečka Kißlegg, vyznáva-
jících přírodní produkty a ekologické 
principy, kteří se prezentují pod značkou 
„out for space“. Spojují výzkum a este-
tiku s cílem vytvořit zcela nový způsob 
vývoje a výroby udržitelných produktů. 

Inspirováni přírodou, tradičními řemesly 
a novými technologiemi nastavují nové 
standardy ve výrobě udržitelných ma-
teriálů a inovativních produktů. Do této 
jejich filozofie zapadá i ratan jakožto 
ryze přírodní obnovitelná surovina.
Ratan roste velmi rychle a má význam-
né výhody oproti jiným druhům dřeva. 
Ratan např. přirozeně vytváří symbio-
tický vztah se sousedními rostlinami 

v dešt ném pralese, jako jsou několik 
set let staré stromy Meranti. Deštný 
prales je pro ratan nezbytný – to zna-
mená, že pěstování ratanu by podpořilo 
ochranu deštného pralesa nebo dokon-
ce opětovné zalesňování, na rozdíl od 
rozšiřová ní monokultur. Kupování rata-
nových výrobků tak nepřímo přispívá ke 
zdraví a ochraně světových deštných 
pralesů.

Ukázka použití barevné dýhy karuun na parkety

Příčná dýha z ratanu je prodyšná a průsvitná

Karuun dýha je extrémně elastická a v kombinaci s nalepenou viskózní netkanou textilií na rubové straně umožňuje vytvářet 
i kulovité tvary

Ratanová dýha umožňuje i v podélném 
směru vláken vytvářet ohyby s extrémně 
malým poloměrem
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Tu kamenný vzor, tam drevený vzor, tu 
univerzálna plocha v matnom lesku, tam 
rovnaká plocha, ale v miernom lesku. 
Pri novom trendovom nábytku sa vese-
lo kombinuje. Na stavbu tohto nábytku 
potrebujeme vždy malé množstvá roz-
ličných hrán. Tieto sa musia dať rýchlo 
nájsť a dodať spoľahlivo „just in time“. 

Rýchle nájdenie vhodnej 
hrany

S praktickým 
rýchlym vy-
hľadávaním 
v  o n l i n e 
shope spo-
l o č n o s t i 
Ostermann 
nájdete po-
mocou iba 
n iekoľkých 

„kliknutí“ vhod-
né hrany k po-
vrchom viac 
ako 70 do-
dávateľov do-
siek. Existuje 
tu množstvo 
r o z l i č n ý c h 
univerzálnych 

hrán v počet-
ných rozličných 
stupňoch lesku 
a razeniach. 

Pod tým je možné nájsť 75 rozličných 
ABS hrán v červenej, 65 ABS hrán v žltej 
a neuveriteľných viac ako 160 ABS hrán 
v skupine farieb zelená. K tomu prichá-
dza množstvo melamínových hrán v tých 
istých farbách.

Hrany v každej dĺžke 
od jedného metra

Pri väčšine poskytovateľov hrá úlohu mi-
nimálne odberné množstvo hrán. Nie bez 
dôvodu, pretože výdaj malých množstiev 
znamená vysoké náklady na logistiku. 
Pritom stolár na presadenie nového ná-
bytkového trendu potrebuje práve malé 
množstvá rozličných hrán. V spoločnosti 
Ostermann sú preto k dispozícii hrany 
už od jedného metra. Logistiku na po-
trebné uskladnenie, resp. vyskladnenie 
hrán spoločnosť Ostermann perma-
nentne optimalizuje vďaka dlhoročným 
skúsenostiam. Výhody pre stolára sú 
celkom jasné: žiadne zvyškové množ-
stvá, menej zásob na sklade a tým menej 
viazaného kapitálu, ani nehovoriac o ča-
sovej úspore pri ročnej kontrole stavu 
zásob.

Hrany pre technológiu nulovej 
škáry od jedného kotúča

Ak sa majú hrany spracovať modernými 
technológiami s nulovou škárou, podľa 
možnosti sa požaduje minimálne od-
berné množstvo a rýchla dostupnosť. 
Spoločnosť Ostermann sa považuje 
za špecialistu na malé dodané množstvá 
a svoje hrany Lasertec, Airtec a Infratec 
zasiela už od jedného kotúča. A pretože 
remeselníkom to tiež musí ísť rýchlo, sú 
hrany pripravené na odoslanie najneskôr 
po 4 pracovných dňoch. 

2 % zľava na každú online 
objednávku

Zvlášť vyškolení zamestnanci predaja sa 
v spoločnosti Ostermann starajú o indi-
viduálne poradenstvo. Kto využíva inter-
net s radosťou ako nákupné médium, 
ten môže pri objednávke v online shope 
spoločnosti Ostermann alebo s apliká-
ciou Ostermann ušetriť ešte raz penia-
ze v hotovosti. Pretože na každú online 
objednávku – je jedno či v online shope 
alebo pomocou aplikácie – poskytne 
spoločnosť Ostermann vždy 2 % zľavu.
Pri nábytkových hranách v kontrast-
ných farbách sa oplatí vždy objednávka 
na metre, pretože takto sa dajú ušetriť 
nepotrebné zvyškové množstvá a dra-
hé náklady na skladovanie. Kto k tomu 
ešte nakupuje v spoločnosti Ostermann 
online, nájde hľadanú hranu nielen iba 
zvlášť rýchlo, ale profituje navyše z 2 % 
online zľavy!
Ďalšie informácie na webovej stránke 
www.ostermann.eu.

Kontrastné farby 
sa objednávajú väčšinou na metre

Nový nábytok bude pestrejší. Takto sa dajú zhrnúť aktuálne trendy. 
Nekombinujú sa odvážne navzájom iba rozličné materiály, ale aj 
rozličné povrchy a vzory. Pre nákup nábytkovej hrany to znamená: 
Budú potrebné malé množstvá rozličných hrán. Prípad pre špecia-
listu na hrany, spoločnosť Ostermann. 

Kontakt:

Ostermann Česko spol. s r. o.
Perucká 7
120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel.: 0800 143 142
fax: +420 255 717 373
e-mail: sales.cz@ostermann.eu

sales.sk@ostermann.eu
www.ostermann.eu

Spoločnosť Ostermann dodáva ABS hra-
ny vo viac ako 50 rozličných skupinách 
farieb. Pritom je veľká rozmanitosť hrán 
v univerzálnych farbách červená, žltá 
alebo zelená. Foto: archív Ostermann

10

http://www.ostermann.eu


http://www.hettich.com


DM 3/201812

technologie

Kmenová kotoučová pila s označením 
M10 je určena pro pořez kmenů do 
délky 6,1 m a průměru až 1500 mm, 
ležících přímo na zemi, nad kterými je 
instalována. Do místa pořezu se dopra-
vuje prostřednictvím většího dodávkové-
ho automobilu či pick-upu v kombinaci 
se speciální trailerovou soupravou, 
tvořenou jednoduchým dvoukolovým 
sedlovým přívěsem s externí na zaříze-
ní namontovanou (demontovatelnou) ojí 
s tažným kloubem pro zapřažení k taž-
nému zařízení. Zde pak díky důmyslné 
konstrukci může být zprovozněna jed-
nou osobou (tvořící obsluhu) během 
cca 10 minut bez použití jakéhokoliv 
zdvíhacího zařízení. Zařízení se skládá 
z ocelové pořezové stolice a posuvného 
pilového bloku, osazeného speciálním 
čtyřzubým pilovým kotoučem, který při 
posuvu vpřed řeže v horizontální po-
loze, po průchodu kmenem se auto-
maticky o 90° překlopí a při zpětném 
chodu řeže ve vertikální poloze. Tímto 
způsobem lze z kmenů řezat omítaná 
prkna, fošny a hranoly až do průřezu 
254x254 mm a v případě tzv. dvojité-
ho řezu (po přesunutí pilového bloku 
na protilehlý bok kmene) až do průřezu 
254x508 mm.

Pořezová stolice

Pořezovou stolici tvoří dvojice proti-
lehlých stojin s širokými a výškově 
upravitelnými základnami, které spojuje 

K pořezu i nadrozměrné kulatiny 
a navíc přímo v prostoru těžby

„Když nemůže Mohamed k hoře, musí jít hora k Mohamedovi.“ V pří-
mém kontextu s tímto starým lidovým rčením byla konstruována 
mobilní kmenová naklápěcí kotoučová pila novozélandské produkce, 
využitelná mimo jiných i výrobci se speciálními činnostmi, vyžadují-
cími z technologického hlediska řezivo vyráběné např. segmentovým 
nebo čtvrtkovým pořezem. K jeho výrobě umožňuje zpracovávat až 
6,1 m dlouhé kmeny do průměru 1,5 m, které se v případě ovocných 
nebo méně používaných dřevin nezřídka nacházejí na uzavřených 
pozemcích soukromých vlastníků, a je tak někdy problém je odsud 
vůbec dostat a odvést na místo dalšího zpracování.

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

Foto: autor

Kmenová kotoučová pila M10 s velkou variabilností pořezu zcela zpracuje na zemi 
ležící přesílené kmeny až do průměru 1500 mm
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mohutný výškově přestavitelný horizon-
tální nosník s instalovaným posuvným 
pilovým blokem. Svislé části stojin 
jsou přizpůsobené k posouvání se do 
stran (ve směru šířky stolice) a slouží 

k nastavení polohy pilového bloku ve 
vodorovném směru. Její konkrétní hod-
nota se vymezuje pomocí mechanicky 
ovládané posuvné měrky, která je upev-
něna na vodorovném prvku základny 

stojiny v místě obsluhy. Z tohoto místa 
se provádí také posuv stojin do stran, 
který probíhá současně na obou kon-
cích zařízení, pomocí zpřevodovaného 
článkového řetězu a propojovací hřídele  

Vlastní pořez zajišťuje pojezdový motoricky poháněný blok s výklopnou hřídelí osazenou speciálním čtyřzubým pilovým kotoučem

Základem zařízení je šířkově a výškově přestavitelná pořezová stolice s posuvy ovládanými z místa obsluhy

Poloha pilového vozíku ve vodorovném směru se nastavuje na základně stojiny, poloha ve svislém směru pomocí měrky na 
sloupu stojiny a posuvné zarážky na hnacím řetězu
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(ručně otáčením klikou nebo aku vrtač-
kou se speciálním šroubovacím bitem).
Podobným způsobem z místa obsluhy 
je ovládáno také zvedání či spouště-
ní horizontálního nosníku stolice a tím 
nastavování polohy pilového bloku ve 
svislém směru. Tato výšková nastavitel-
nost nosníku spolu se způsobem jejího 
ovládání je kromě toho využívána také 
při samotné instalaci celého zařízení nad 
zpracovávaný kmen a stejně tak i při jeho 
opětovném naložení na přepravní přívěs.

Pilový blok a průběh pořezu

Pilový blok, jehož základ tvoří motoricky 
poháněný pojezdový vozík, je osazen 
mechanicky ovládanou otáčivou hlavi-
cí s pilovým kotoučem o průměru 600 
mm, který je při pořezu chlazen vodou 
a olejem. Jeho pohon zajišťuje benzíno-
vý motor Honda s elektrickým spouště-
čem o výkonu 21 kW nebo dieselovým 
motorem Kubota s výkonem 31 kW. Od 
téhož motoru je odvozen i posuv pilové-
ho vozíku dopředu a zpět, který zpros-
tředkovává kladkové kolo v kombinaci 
s lanovou smyčkou. Posuv vozíku spou-
ští obsluha ručním nastavením ovládací 
páky (směrem od sebe nebo k sobě). 
Při pojezdu směrem vpřed je pilový blok 
s pilovým kotoučem v horizontální poloze 
posouván až ke koncové zarážce, kde se 
zastaví. (Polohu zarážky lze mechanicky 
přizpůsobit délce zpracovávaného kme-
ne, čímž se vytvoří optimální délka poře-
zové dráhy.) Na základě impulzu obsluhy 
se pilový kotouč prostřednictvím otoč-
né hlavice a za pomoci plynové vzpěry 
překlopí do vertikální polohy. Po ručním 
přenastavení výškové a šířkové polohy 
pilového bloku (dle požadovaných roz-
měrů řeziva) dá obsluha prostřednictvím 
spouštěcí páky pilovému vozíku pokyn 
ke zpětnému posuvu, během kterého 
kotouč provede svislý řez. Po návratu 
pilového vozíku do výchozí pozice je 
pak pilový kotouč obsluhou mechanicky 
překlopen zpět do horizontální polohy, 
kde je pomocí ruční páky zafixován.
Tímto způsobem lze podle výrobce 
nařezat za den kolem 6 kubíků řeziva.

Příslušenství

Spolu se strojem je dodávána také 
12voltová akumulátorová bruska, která 
umožňuje broušení pilového kotouče 
přímo na stroji bez demontáže. V rámci 
zvláštního příslušenství je možné na po-
jezdový vozík instalovat místo motoric-
ky hnaného bloku s pilovým kotoučem 
naopak ručně do řezu tlačený blok se 

Při pojezdu pilového vozíku vpřed pilový kotouč řeže v horizontální poloze…

…po najetí vozíku na přestavitelnou zarážku se na pokyn obsluhy automaticky překlo-
pí a při pojezdu zpět řeže vertikálně



speciální úpravou řetězové pily s více jak 1,5 m dlouhou vodicí 
lištou a dvojím chlazením (mazáním) pilového řetězu (vodním 
a olejovým). Je poháněná benzínovým motorem Honda o vý-
konu 10 kW a určená k pořezu minimálně dvou vedle sebe 
uložených kmenů (v celkové šířce do 1500 mm) na neomítané 
řezivo o max. tloušťce 200 mm.

Kontakt na vyžádání

Detail pohonu posuvu pilového vozíku po nosníku

Pilový vozík je možné opatřit i ručně tlačeným blokem se spe-
ciální úpravou řetězové pily

Ostření pilového kotouče lze provádět přímo na stroji pomocí 
speciální 12voltové akumulátorové brusky

http://www.bras.sk
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Pro všechny z výše uvedených cílových 
skupin by v souvislosti s vyřčenou otázkou 
mohl být zajímavý konstrukčně jednodu-
chý, ale důmyslně řešený přibližovací vo-

zík, s jehož pomocí je možné bezpečně 
vytahovat z lesa (v závislosti na čepovém 
průměru) jeden či více vytěžených kmenů 
najednou. Je určen pro použití v kombina-
ci s jakoukoliv na trhu nabízenou pracov-
ní čtyřkolkou, ale může být zapřažen i za 
malotraktor vybavený tažným zařízením 
s kulovým kloubem (tzv. koulí).
Vozík o rozměrech 1250x2220x1150 mm 
(šířka x délka x výška) a hmotnosti cca 

90 kg je řešen tak, aby oddenkovou část 
manipulovaného kmene bylo možné bez 
námahy upevnit a následně vyzvednout 
nad úroveň terénu (kvůli např. zabránění 
zachycení čela o vystouplé kořeny apod.) 
a poté kmen klouzáním po zadním konci 
dotáhnout na místo určení (odvozní místo).
Po konstrukční stránce se vozík skládá 
z podvozku, svařeného z lehkých oce-
lových profilů, který je v zadní části ote-

Provozně nenáročný a bezpečný pomocník 
nejen pro profi dřevorubce

Jak vytáhnout z lesa vytěžené kmeny k přístupové cestě, když nemám nikoho k ruce, bez větších 
finančních nákladů a újmy na zdraví? Hledání odpovědi na tuto otázku je v současné době aktuální 
nejen pro profesionální dřevorubce živící se jako OSVČ, ale také pro drobné vlastníky soukromých lesů, 
kteří si nezřídka vlastními silami likvidují následky kůrovcových či větrných kalamit, a v neposlední 
řadě i pro některé zpracovatele masivního dřeva, kteří si většinou z technologických důvodů sami 
připravují základní materiál, počínaje jeho výběrem v lese tzv. nastojato a následnou vlastní těžbou.

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

Speciální přívěsný vozík pro přibližování kmenů s pomocí tažné pracovní čtyřkolky založený na jednoduchém principu mecha-
nického zdvíhání čel nad terén a naopak případného nezbytného brždění při sjíždění prudkých svahů
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vřený, a vlastního upevňovacího a zdví-
hacího mechanismu. Rám podvozku je 
opatřen krátkou ojí se závěsnou chňap-
kou na kouli k tažnému zařízení a vzadu 
mohutnými asi 15palcovými koly. Před 
nimi jsou na bocích podvozku upevněny 
ochranné trubkové rámy pro zlepšení 
jeho průjezdnosti lesním terénem, za-
jišťující např. odklon vzrostlejších keřů 
od kol apod. Za koly jsou vodorovné 
prvky rámu podvozku spojené svislým 
trubkovým rámem ve tvaru obráceného 
písmene „U“. Mezi tímto rámem a ojí je 
v podélné ose vozíku umístěn upevňo-
vací a zdvíhací modul, fungující na prin-
cipu nakloněné roviny. Jeho základ tvoří 
šikmý zakrytovaný nosník o délce asi 
110 mm, opatřený posuvným suportem 
s hákem pro zavěšení upínacího řetězu 
manipulovaných kmenů.
Při vlastním přibližování se nejprve s vo-
zíkem zacouvá nad čelo kmene obep-
nuté řetězem, jenž obsluha zaklesne 
za hák, který se v této fázi nachází ve 
spodní úrovni nosníku. Pomalým popo-
jetím o cca 1 metr vpřed se hák přesune 
do horní úrovně, čímž se čelo kmene 
automaticky zvedne nad terén. Poté 
je možné kmen odtáhnou na odvozní 
místo, kde se opačným způsobem (za-

couváním vzad) položí celou délkou na 
zem a uvolní z řetězu. Přibližování přitom 
probíhá zcela bezpečně, neboť použitý 
způsob zvedání a pokládání čela má svůj 
význam také např. při sjíždění prudkých 
svahů, kdy kmeny velkých průměrů vli-
vem gravitace netlačí vozík na tažné vo-
zidlo, ale automaticky se sníží a třením 

o zem zpomalí jeho rychlost. Tažné vo-
zidlo pak podle výrobce není ohroženo 
ani při náhodném převrácení vozíku, a to 
díky upevnění závěsné chňapky tažného 
zařízení na oji podvozku, která je ve své 
ose plně otočná.

Kontakt na vyžádání

Detail umístění a provedení šikmého spojovacího nosníku s uložením posuvného suportu upínacího háku…

…a posuvný suport s kmenem v přepravní zdvihnuté poloze

Provedení přední části podvozku s celootočnou (v ose) ojí a zavěšení kol
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Na speciální operace – speciální nářadí

Truhlářské svěrky patří neodmyslitelně ke standardnímu vybavení každé truhlářské dílny. Existuje 
jen málo situací, kde by toto široce univerzální nářadí nešlo použít. Na druhou stranu ale v některých 
specifických situacích může být použití univerzálních svěrek poněkud problematické, a tak na jejich 
místo nastupují různé speciální pomůcky. Konkrétním příkladem může být třeba svěrka s označením 
FRZ, určená ke zrychlení a zjednodušení montáže sestav korpusového nábytku s čelními rámečky.

Skříně a skříňky s čelními rámečky, 
v nichž jsou nebo mohou být vsazené 
dveře, nepatří u nás k příliš rozšířenému 
sortimentu. Přesto se i s tímto typem 
korpusového nábytku mohou naši za-
kázkoví truhláři setkat. Např. v oblasti 
kuchyní. A právě pro tyto případy byla 
vyvinuta speciální svěrka, která by měla 
montáž spodních a horních skříňkových 
sestav výrazně zjednodušit a zrychlit. 
Jde o to, že sousední korpusy na sebe 
musí přesně navazovat, a to jak ve 
směru výšky, tak ve směru hloubky, to 
znamená, že čelní plochy rámečků musí 
být v jedné rovině a spojovací spára 
mezi nimi se nesmí „otevírat“. A vyladit 
oba sousední korpusy za pomoci stan-
dardní svěrky do ideální polohy předtím, 
než se definitivně zafixují spojovacími 
šrouby či vruty, není úplně jednoduché 
a zabere to nějaký čas.
Nová svěrka FRZ připomíná svým 
konstrukčním provedením malý ruční 
svěrák. Skládá se z pevné a posuv-
né čelisti a z nastavitelné vyrovnávací 

desky. Čelisti jsou vyrobeny z práškově 
lakovaného hliníku. Vodicí tyče, šrou-
by a vyrovnávací deska z poniklované 
oceli. Čelisti mají tvar L, mají tedy dvě 
opěrné plochy: boční a zadní. Na boční 
plochy působí hlavní síla při stahování 
rámečků k sobě. O zadní plochy se 
opírají rámečky svojí zadní plochou, 
zatímco na přední plochu rámečků pů-
sobí silou vyrovnávací deska, která má 
za úkol srovnat čelní plochy rámečků 
do jedné roviny.
Pevná čelist je na boční straně opatřena 
otvorem a otočnou vrtací průchodkou. 
Průchodka slouží k přesnému vedení vr-
táku při předvrtávání montážního otvoru 
do boční plochy rámečku pro spojovací 
vrut. Po dokončení vrtání se průchodka 
otočí a přes otevřený otvor ve svěrce 
se do předvrtaného otvoru zašroubuje 
vrut, kterým se oba rámečky vůči sobě 
zafixují. Upínací svěrka se odstraňuje 
až po dokončení všech operací, což 
eliminuje riziko posunutí skříněk vůči 
sobě během instalace. 

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

Svěrka FRZ určená pro montáž korpuso-
vého nábytku s čelními rámečky

Srovnání rámečků pomocí vyrovnávací deskyStažení rámečků k sobě pomocí čelistí



Nová svěrka FRZ má upínací šířku 80 
až 120 mm a upínací hloubku 30 mm. 
K ochraně povrchů náchylných na po-
škození jsou k dispozici samolepicí 

plstěné pásky pro nalepení na upínací 
čelisti a vyrovnávací desku.

Kontakt na vyžádání

Otočení průchodky a zašroubování spojovacího vrutu

Předvrtání otvoru pro spojovací vrut přes průchodku

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

kvalita v pravý čas

Zveme Vás na výstavu

HOLZ-HANDWERK

21.3. - 24.3. 2018

hala 10.0, stánek 100

Norimberk, Německo

http://www.aigner-werkzeuge.at
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Viac ako 2500 návštevníkov SCM Digital 
Days zo všetkých piatich kontinentov 
bolo zvedavých na softwarové a tech-
nologické novinky, ktorých funkčnosť si 
mohli vyskúšať a vidieť priamo na mieste.
V priestoroch tzv. DIGITAL HUB alias 
softwarovej arény, ktorá bola srdcom 
celého podujatia, bolo predstavených 
niekoľko prelomových noviniek, medzi 
ktoré patrí:

 posledná generácia operačného pa-
nela Eye-M s multidotykovým a multi-
funkčným 21,5´ displejom so špičko-
vými parametrami vhodným pre pou-
žívanie aj v náročných priemyselných 
podmienkach,

 Maestro Smartech – revolučný ná-
stroj pre servis a údržbu technológií, 
ktorý vďaka okuliarom s virtuálnou 
realitou, umožňuje mať pri sebe auto-
rizovaného SCM technika so všetký-
mi potrebnými znalosťami, schémami 
a návodmi vždy, keď použijeme toto 
nadčasové zariadenie,

 Maestro Suite – výkonná softwarová 
kolekcia aplikácií a podprogramov pre 
všetky typy zariadení (Maestro cnc, 
Maestro Beam&Wall, Maestro Cut, 
Maestro pro edge, Maestro pro sand, 
Maestro 4-side, Maestro Edge, ...),

 Maestro Xplore – systém pre 3D si-

muláciu a získanie reálnych výstupov 
výrobných liniek pomocou okuliarov 
Oculus 3D,

 Maestro Datalink – vysoko inovatívny 
systém, ktorý vďaka online diagnostike 
umožňuje reálnu analýzu stroja a pred-
chádzaniu možným problémom a pre-
stojom vo výrobe.

Taktiež medzi strojmi boli predstavené 
stovky noviniek, ktoré určite posilnia 
pozíciu technologického lídra SCM na 
svetovom trhu. V sekcii Morbidelli pútali 
najväčšiu pozornosť CNC centrá s ole-

povaním Author P200 a Author P800, 
ktoré vďaka dokonalému systému ole-
povania hrany a patentovaným He-Pod 
prísavkám a systému automatického po-
lohovania Flexmatic, po naložení tabule 
veľkého formátu kompletne opracujú 
a olepia všetky dielce bez zásahu ope-
rátora. Druhým lákadlom bol CNC stroj 
Morbidelli M220, ktorý vďaka dvom vŕta-
cím hlavám novej generácie a absolútne 
novému spôsobu optimalizácie vŕtania, 
dokáže urýchliť vŕtanie dielcov až o 60 % 
oproti štandardnému CNC. 
Ďalšiu nemalú sériu noviniek predstave-
ných na SCM Digital Days vám prinesie-
me už v budúcom čísle a už teraz mô-
žeme fanúšikom moderných technológií 
vo svete spracovania dreva sľúbiť, že 
sa majú na čo tešiť. Ak ste sa z akého-
koľvek dôvodu nemohli zúčastniť tejto 
akcie, môžete si to vynahradiť už počas 
výstav Holz-Handwerk v Norimbergu 
v marci, či Xylexpo, ktorá sa bude ko-
nať v Miláne v máji tohto roku. Počas 
oboch týchto podujatí vám po celý čas 
priamo na mieste budú k dispozícii všet-
ci obchodníci firmy ITALCOMMA.

V dňoch 25. – 27. januára 2018 otvoril výrobca SCM Group priestory svojho kompletne inovovaného 
technologického centra pre svojich zákazníkov priamo vo svojej centrále v Rimini. Počas jedinečnej 
akcie, nazvanej SCM DIGITAL DAYS, sa každý záujemca mohol presvedčiť, že obrovský technologický 
a industriálny vývoj uskutočnený SCM v posledných rokoch, prináša tento v súčasnosti najväčší 
svetový výrobca drevospracujúcich technológií do reality.

ITALCOMMA 
– novinky SCM DIGITAL DAYS 2018

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

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

3D okuliare SmartEyes s virtuálnou rea-
litou pre službu Maestro Smartech

Patentované He-Pod prísavky a systém 
automatického polohovania Flexmatic

Zdokonalený systém olepovania nábyt-
kových hrán

http://www.italcomma.sk


Termín na podanie prihlášok:

Odborné vzdelávanie – odbor drevárstvo a nábytkárstvo na 
SOŠ Drevárskej vo Zvolene čaká práve na Teba!

POĎ ŠTUDOVAŤ 
DO ZVOLENA!

do 10. apríla 2018

Neváhaj a využi možnosť byť priamo v centre drevárskeho priemyslu. 

SOŠ Drevárska Zvolen

Vo Zvolene máš množstvo príležitostí 
pre svoju budúcnosť. Kvalitné štúdium, 
zamestnanie aj šancu pokračovať na 
vysokej škole, ktorá má v tomto odbore 
dlhoročnú tradíciu.

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

Vystúp z davu a už dnes si podaj prihlášku 
na Strednú odbornú školu drevársku vo 
Zvolene.

SOŠ vo Zvolene a spoločnosť Bučina DDD, spol. s r.o. 
v spolupráci s nadáciou Kronospan (a tréningovým 
centrom Kronovision) pre teba pripravili zaujímavú 
príležitosť. Ak ťa baví práca s drevom a chceš sa 
v budúcnosti venovať výrobe nábytku a prvkov do 
interiéru, máš možnosť získať praktické zručnosti.

Ponúkame zaujímavú prax u svetového lídra výroby 
drevotrieskových dosiek, výučbu anglického jazyka 
a môžeš získať ubytovanie a stravu počas celého 
štúdia.

Čaká na teba zaujímavý finančný bonus vo forme 
výsledkového štipendia.

http://www.bucina-ddd.sk
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Společnost se sídlem v Blois u Orleans 
dodává velkoodběratelům i soukrom-
níkům dřevo a materiály vyrobené ze 
dřeva. Rostoucí poptávka vyžadovala 
stavbu nových skladovacích kapacit 
pro melaminem povrstvené a přírodní 
dřevěné desky. Protože společnost 
Laboissiere již byla vybavena regály 
OHRA, byla OHRA jako vedoucí spo-
lečnost na evropském trhu v oblasti kon-
zolových regálů pověřena také stavbou 
nových skladů pro skladování plošného 

materiálu. Přitom přesvědčil návrh reali-
zovat sklad jako regálovou halu. Stabilní 
regálové stojany z oceli válcované za 
tepla zde slouží současně jako nosná 
konstrukce pro pultovou střechu a stě-
ny. Díky tomu bylo možné rychle a za 
výhodnou cenu vytvořit specifický skla-
dovací prostor pro dřevěné desky, aniž 
by byl narušen pracovní procesy firmy.

Vznikla 38 metrů dlouhá hala, jejíž 
vnější stěny tvoří jednostranné konzo-

lové regály. Dále byl uprostřed těchto 
regálů instalován také oboustran-
ný konzolový regál. Vodicí kolejnice 
umožňují použití vícesměrového boč-
ního vysokozdvižného vozíku v úzkém 
prostoru. Prostřednictvím individuálně 
přizpůsobených regálů s výškou 5,5, 
6,3 a 7,1 m mohla být hala optimálně 
zasazena do prostředí. Každé konzolo-
vé rameno, dlouhé 1 850 mm, unese 
hmotnost až 600 kg. Konzolová rame-
na přitom nejsou přišroubována ani 
přivařena, ale jsou v regálovém stojanu 
flexibilně zavěšena v 100 mm rastru. Při 
posouvání tak lze tlumit nárazy. 

Souhrnně řečeno, společnost Gedimat 
Laboissiere mohla díky nové regálové 
hale značně zvýšit svou skladovací 
kapacitu a současně výrazně snížit 
škody na skladovaném zboží vzniklé 
při manipulaci. Zákazníci francouzské 
společnosti obchodující se dřevem tak 
mohou těžit z ještě větší nabídky vysoce 
kvalitních produktů.

Francouzská firma Gedimat Laboissiere obchodující se dřevem 
značně rozšířila své skladovací kapacity pro dřevěné desky díky 
nové regálové hale. Regály s konzolovými rameny společnosti OHRA 
slouží nejen jako podpěry pro konstrukci haly, ale díky zavěšeným 
konzolovým ramenům snižují poškození skladovaných dřevěných 
desek.

Regálová hala pro skladování 
dřevěných desek

Další informace:

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

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

Jako nosná konstrukce pro pultovou střechu a regálové stěny slouží stabilní regálové 
stojany konzolových regálů společnosti OHRA. Tyto stojany jsou zhotoveny z oceli 
válcované za tepla. Dostatečnou skladovací kapacitu pro zvýšenou poptávku po 
povrstvených a nepovrstvených dřevotřískových deskách poskytují celkem tři řady 
regálů s výškou od 5,5 do 7,1 m a délkou 38 a 29 m. Flexibilně zavěšená konzolová 
ramena regálů OHRA při nárazu pruží, proto mohou při manipulaci výrazně snížit 
míru poškození skladovaného zboží. Foto: archiv OHRA

http://www.ohra.cz


Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o.
Družstevní 56 | 594 01 Velké Meziříčí | Česká republika
info.cz@sherwin.com | www.sherwin-williams.eu
Kontaktní osoba pro distribuci - Ing. Libor Adámek
Tel.: +420 702 119 953 | libor.adamek@sherwin.com

Váš dodavatel povrchových úprav

Sherwin-Williams Czech Republic je díky své 
dlouhodobě rozvíjející se distributorské síti schopen 
být i nejmenším zákazníkům plně k dispozici.

Distributoři Sherwin-Williams využívají logistické 
a plně vybavené technické centrum ve Velkém 
Meziříčí k řešení technologických požadavků dle 
potřeb svých zákazníků. 

Distribuční síť je nepřetržitě podporována techniky 
Sherwin-Williams s dlouhodobými zkušenostmi 
v oboru dokončování  povrchových úprav.

Spoluprací s distributory Sherwin-Williams máte na 
dosah možnost využití nejmodernějších aplikačních 
technologií a nejnovějších materiálů povrchových 
úprav dřeva, kovů a plastů. Tak proč to nezkusit?

V následujících číslech vám představíme jednotlivé distributory 
spolupracující se společností Sherwin-Williams Czech Republic.

Sherwin-Williams

Využijte veškerých výhod spolupráce

http://www.sherwin-williams.eu
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Povrchová úprava dokonale ochráni 
vaše drevené okná len v prípade, že 
ostane neporušená. Ochranný film na 
povrchu vašich okien je však dennoden-
ne vystavený záťaži a môžu ho narušiť 
rôzne mechanické poškodenia alebo 
poveternostné vplyvy. Aby sme predĺžili 
životnosť, bezúdržbovosť a dokonalý 
vzhľad vašich drevených okien, vlastné 
vývojové laboratóriá spoločnosti ADLER 
vyvinuli novú samoliečebnú technológiu, 
ktorá preberá funkciu pomyselných krv-
ných doštičiek v lakovom filme a „zahojí“ 
mechanické poškodenia lakovej vrstvy. 
Základom tejto technológie so samo-
liečebným účinkom sú mikrokapsuly, 
ktoré pri poškodení lakovej vrstvy, napr. 
v dôsledku poškriabania alebo krupobi-
tia, prasknú. Popri tom sa z nich uvoľ-
ňuje bezfarebná vytvrdzujúca tekutina, 
ktorá trhliny uzatvára, a tým zabraňuje 
poškodeniu dreva. Nedochádza tak 
k žiadnemu olupovaniu farby ani k vý-
ronu extraktívnych látok.
Jedinečné vlastnosti:

 Prvá samoliečebná medzivrstva na 
drevené okná na svete

 Nie je potrebné žiadne medzibrúse-
nie

 Produkt sa vyznačuje dlhotrvajúcou 
elasticitou a vynikajúcou plnivosťou

 Produkt vykazuje optimálne izolačné 

vlastnosti a zabraňuje tak výronu ex-
traktívnych látok

Samoliečebná povrchová úprava dreva 
nie je jedinou inováciou, ktorú ADLER 
predstaví na Fensterbau Frontale 
v Norimbergu. Horúcimi želiezkami sú 
aj zaujímavé možnosti digitálnej tlače pri 
výrobe okien – jednej z najatraktívnej-
ších tém budúcnosti v oblasti povrcho-
vých úprav. Návrat k prírode stelesňuje 
nový produkt Aquawood Nativa, kto-
rý spája prirodzený vzhľad a dokonalú 
ochranu povrchu. Okrem toho sa môžu 
výrobcovia okien tešiť na Aquawood 
DSL Carat, inovatívnu lazúru na okná 
s elegantnými metalickými odleskami. 
Na svoje si prídu aj producenti vchodo-
vých dverí: ADLER predvedie rôznorodé 
možnosti stvárnenia overeného systému 
Protor: Od prirodzenej autentickosti až 
k betónovému efektu, od metalických 
odleskov až po absolútnu prirodzenosť 
– proti gustu žiaden dišputát!

Aquawood InterCare SH 
– hojivý zázrak vašich drevených okien

Boľavé pľuzgiere na vašich drevených oknách v podobe olupujú-
cej sa farby, praskajúcich vzduchových bublín či výronu extrak-
tívnych látok? Tieto starosti vám už viac na čele vrásky robiť 
nebudú. Nie, pokiaľ sa rozhodnete pre povrchovú úpravu vašich 
drevených okien od rakúskeho overeného producenta náterových 
systémov ADLER. Predstavujeme vám nový revolučný produkt 
Aquawood InterCare SH so samoliečebným účinkom.

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

Navštívte stánok ADLER v hale 5, 
miesto 241 na medzinárodnom 
veľtrhu Fensterbau Frontale 
v Norimbergu od 21. – 24. mar-
ca 2018 a objavujte nové inová-
cie a inšpirácie!

http://www.adler.sk


#fitforfuture 

INOVÁCIE VĎAKA 
INŠPIRÁCII.

Navštívte náš stánok na medzinárodnom 
veľtrhu Fensterbau Frontale 2018

Hala 5 | Miesto 241 | 21. – 24.03.2018 v Norimbergu

http://www.adler.sk
http://www.fklisty.cz
http://www.ohra.cz
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Inspirací pro navrhování nábytku a re-
alizaci interiéru je nová kolekce lami-
novaných desek DDL s 29 novinkami 
dekorů, které odráží současné aktuální 
trendy. Najdete v nich teplé i studené 
odstíny dřeva a samozřejmě dnes 
nepostradatelné odstíny bílé a šedé. 
Právě kombinace těchto dekorů umož-
ňují vytvářet velice vkusný a elegantní 
interiér. Trendem je též sjednocovat 
stylově více místností.
Kombinace dřeva, bílé a šedé vytváří 
decentní a přesto útulný interiér, kte-
rý i po zabydlení zůstává elegantní. 
Milovníci výraznějšího interiéru mo-
hou zvolit dekory s výraznou struktu-
rou dřeva a doplňovat interiér o prvky 
s barevnými akcenty v podobě velkých 
květináčů, váz či závěsů, aniž se ztrácí 
vkusnost řešení. Výhodou je, že obmě-
na doplňků je cenově méně náročná 
než obměna celého interiéru a můžete 
si ji tedy dopřát častěji. A konečné ře-
šení bude stále elegantní.
Nároční zákazníci mohou nové deko-
ry objednat také na deskách LAMINO 
Plus, pro jejichž výrobu se používá vý-
hradně čisté dřevo a mnoho truhlářů 

a zákazníků bude rovněž zajímat, že se 
jedná pouze o dřevo z českých lesů. 
Každá dodávka dřeva je pečlivě kon-
trolována, sledují se všechny základní 
parametry kvality dřeva, čímž je ga-
rantován trvalý a vysoký nadstandard 
materiálu.
Desky LAMINO Plus se mohou pochlu-
bit vyšší pevností v ohybu (+32 % opro-
ti normě) a výrazně vyšším modulem 
pružnosti (+68 % oproti normě) a stej-

ně dobře si vedou i v dalších sledova-
ných kategoriích, jako je rozlupčivost 
(+29 % oproti normě) nebo přídržnost 
(+31 % oproti normě).
Nová kolekce laminovaných desek stej-
ně tak jako její vzorník je k dispozici 
u obchodních partnerů výrobce.

Výrobce: 
Dřevozpracující družstvo, Lukavec

Nová kolekce laminovaných desek DDL s trendovými dezény

Neustále se zvyšující nároky na design 
a kvalitu provedení nábytkových dílců 
vyráběných z různých typů plošných 
materiálů (DTD, HPL, MDF a jiné) 
s moderními dekorativními povrchy (la-
mino, dýha, fólie, papír atd.) nutí výrob-
ce nábytku k pořizování přesných a vý-
konných strojů pro opracování hran, 
které musí být osazeny velmi přesnými 
nástroji, schopnými opracovat nábyt-
kový dílec bez sebemenšího vyštípnutí 
hrany tak, aby po jeho olepení hrano-
vací páskou vznikla tzv. nulová spára.
Na tyto požadavky reaguje největší svě-
tový výrobce nástrojů LEITZ nabídkou 
série nástrojů s diamantovými břity, 
konstruovanými s velkým úhlem sklo-
nu hlavní řezné hrany pod označením 
„LEITZ Diamaster EdgeExpert“, které 
konstrukčně zahrnují:

 Srovnávací frézovací hlavy 
Diamaster WhisperCut

 DP-břitové elementy jsou díky tva-
rovému zámku precizně osazeny do 
tělesa z hliníkové slitiny. Frézovací 

hlava je velmi přesně vyvážená a ga-
rantuje tichý a klidný proces obrábě-
ní. (Úspěch této konstrukce dokládá 
skutečnost, že všichni významní vý-
robci olepovaček – Homag, SCM, 
Biesse, Holz-Her, IMA, Ott a další – 
dodávají tyto nástroje jako základní 
osazení svých strojů)

 Stopkové frézy Diamaster Edge-
Expert

 Stopkové frézy s velkým úhlem 
sklonu hlavní řezné hrany DP-břitů 
v provedení Z2 i Z3 nabízejí kromě 
vysoké kvality také možnost vyšších 

posuvů a zlepšení produktivity výro-
by

 Srovnávací frézy s pevně napáje-
nými břity Diamaster Plus Edge-
Expert

 Pevně napájené DP-břity s velkým 
úhlem sklonu hlavní řezné hrany 
s možností až 15násobného pře-
ostření jsou nejhospodárnějším řeše-
ním pro průmyslovou velkosériovou 
výrobu

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

Série diamantových nástrojů LEITZ Diamaster EdgeExpert – speciální nástroje pro 
opracování hran v nejvyšší kvalitě

http://www.ddl.cz
http://www.leitz.org
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Ostermann vytvořil nové hrany speciál ně k dekoru 
„Houndstooth“ (u nás známého jako Kohoutí stopa), z barev
ného světa „Pink Houses“ nové kolekce Pfleiderer. S novým 
dekorem se tak tento tradiční „károvaný“ vzor ze světa módy 
dostává i do našich interiérů. Nová hrana je k dostání ve dvou 
trendových barvách – šedé a rezavé.
Ve světě módy zažívá tento vzor skutečnou renesanci. 
Zatímco na oblečení je k vidění povětšinou v intenzivní čer
nobílé kombinaci, nové hrany v šedé a rezavé barvě působí 
mnohem umírněněji a klidněji. Vzor záměrně vytváří kontrast 
a v místnosti jej lze úžasně kombinovat s dalšími UNI de
kory. V kombinaci s vhodnou deskou vytvářejí nové hrany 
Ostermann ideální zakončení. Nábytek působí nadčasově, 
elegantně, harmonicky a podtrhuje koncepci moderního 
uspořádání interiéru.
Ovšem nejen to. I jako výhradně designová hrana, použitá 
jako kontrast k nějaké UNI barvě, je tento nový dekor ideál
ní volbou. Pro šedé provedení se tu nabízí bílé nebo šedé 
dekory. Hrana „Houndstooth“ v rezavém provedení se zase 
skvěle hodí např. k hnědým odstínům.
Nová ABS hrana „Houndstooth“ od firmy Ostermann je k dis
pozici v rozměrech 23, 33, 43 a 100 x 2 mm a k dostání 
již od 1 metru. Výrobce a prodejce: Rudolf Ostermann GmbH

ABS hrana „Houndstooth“

Výjimečný design, perfektní propojení techniky a ergonomie 
sezení jsou jako obvykle silnou stránkou skupiny italských 
designérů a techniků z Massimo Costaglia Design Group. 
Pod hlavičkou RIM CZ vyvinuli kolekci tří pracovních a dvou 
konferenčních židlí s názvem TEA. 
Použitím exkluzivních materiálů vznikl výrobek spadající do 
kategorie židlí executive. Pracovní židle přichází na trh ve 
třech výškách zádové opěry, kdy vlajkovou lodí celé kolek
ce je model s integrovanou opěrkou hlavy. Pozice opěry 
a sedáku je definována hliníkovými područkami s možností 
kožené loketní podpěry. 
Při vývoji produktu byl kladen důraz na detail. Zákazník má 
možnost výběru ze dvou způsobů prošívání sedáku a opěry, 
použití kontrastních nití, případně lze židli doplnit o drobné 
chromové doplňky.

V roce 2107 získala kolekce TEA ocenění v národní sou
těži Nábytek roku 2017 a mezinárodní ocenění za design 
RedDot Design Award. 
Výrobce: RIM CZ s.r.o.

Manažerské a konferenční židle TEA

3.680 Kč bez DPH
1.360 Kč bez DPH

1.180 Kč bez DPH
3.120 Kč bez DPH

72
5 m

m

1350 - 1750 mm

PODNOŽ CENTRAL
VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

RIM CZ s.r.o., Dr. E. Beneše 1015, 765 02 Otrokovice

Kontakt:
Ivan Křemen | kremen@rim.cz | +420 777 136 368

http://www.ostermann.eu
http://www.rim.cz
http://www.rim.cz
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Konstrukce nábytku TAXTHO, který fir
ma do své výroby zavedla v roce 2012, 
je založena na systému mřížky a firma 
ji má patentovanou na všech hlavních 
evropských trzích.

Firma tímto systémem vyrábí židle, křes
la, lavice, stoly a lůžka. Každý nábytkový 
kus je složen z určitého množství žeber, 
zhotovených z březového multiplexu 
tloušťky 12 mm, který může být povr
chově upraven mořením, pigmentovým 
nátěrem nebo okrasnou dýhou. Hlavním 
konstrukčním spojem je tzv. přesunutí – 
ideální především pro spojování úzkých 
prkének – kdy v obou spojovaných díl
cích je proveden zářez o šířce odpoví
dající tloušťce dílce a délkově zasahují
cí do poloviny šířky dílce. V některých 
místech, jako např. v oblasti připojení 
podnože k sedáku, jsou přesunuté spoje 
kvůli zvýšení stranové stability posíleny 
drážkou, která plynule navazuje na zářez.
Hlavní předností nábytku je jeho snad
ná přeprava k zákazníkovi v rozloženém 
stavu v plošném kartonovém balení bez 
jakýchkoliv přídavných spojovacích prv
ků. Montáž se provádí pouhým sklá
dáním bez použití nářadí.

Nábytek žebrové konstrukce bez lepení

Rodinná truhlářská firma FINATZER FURNITURE z Jižního Tyrolska (Itálie) se specializuje na nety-
pický sortiment. Vyrábí nábytek, jehož konstrukce je složena z žeber bez lepení, šroubování či jiných 
fixačních prvků. Na kolínském veletrhu imm cologne letos v lednu nám ho detailně představil majitel 
firmy Theo Finatzer.

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

Nábytek TAXTHO, založený na systému mřížky
Systém TAXTHO nám na veletrhu imm co-
logne představil majitel firmy Theo Finatzer
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Základním prvkem konstrukce jsou 
dvě dvounohy v podobě obráceného 
„U“, které jsou jako jediný prvek z vý
roby slepeny vždy ze dvou identických 
dílů a boků tak, že nohy mají podobu 
kónického hranolu. Obě dvounohy se 
vzájemně spojí dvěma páry křížově pře
sunutých krajních latěk. Na ně se příčně 
nasunou další laťky, které vyplní celou 
plochu, a přes ně se příčně přesunou 
poslední díly, čímž plocha získá finální 
strukturu vzdušného roštu. V případě 
stolů či lavic se pro sestavení horní 
plochy použijí jednoduché laťky, u os
tatních výrobků, jako jsou židle, křesla 
a lůžka se zadním čelem, se jednodu
ché laťky kombinují s laťkami ve tvaru 

„L“ nebo „U“ pro vytvoření opěradla 
(respektive zadního čela) nebo podru
ček. U stolů se pak ještě používá tabule 
tvrzeného skla, která slouží jako horní 
plocha.
Výhodou této skládané konstrukce je 
její flexibilita, díky níž se nábytek snadno 
přizpůsobí nerovnostem podlahy. Díky 
tomu, že se nábytek sestavuje směrem 
odspodu nahoru, zvyšuje se zatížením 
(usednutím na židli apod.) jeho stabilita. 
Nábytek splňuje i základní hygienické 
požadavky: otevřená roštová konstruk
ce na židlích, křeslech a u lůžek zajišťu
je dostatečné odvětrání plochy.
Sedací nábytek může být opatřen ča
louněním.

Výhodou skládané konstrukce je její flexibilita, díky níž se nábytek při zatížení snadno 
přizpůsobí nerovnostem podlahy

Nábytek se sestavuje postupným příčným přesunutím jednotlivých segmentů bez 
použití lepidla či jiných spojovacích prvků a bez použití nářadí

Leitz       
pilový kotouč  
RazorCut
Řez načisto - tiše a bez vibrací 
pro nejvyšší nároky na kvalitu 
řezu

www.leitz.org
CZ: leitz@leitz.cz, SK: leitz@leitz.sk

Řešení v nových

dimenzích

Holzhandwerkmesse

Nürnberg

21.-24.3.2018

Hala 10.0, stánek č.206

Prodej - Servis - Poradenství

http://www.leitz.org
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Od návrhů a realizací 
k vlastní výrobě

Pražskou firmu JN Interier založil v roce 
1996 jeden ze současných tří společní
ků Jaroslav Nevrkla jako fyzickou osobu 

se zaměřením na navrhování a realizaci 
především bytového nábytku a zakázko
vých interiérů. Výrobu si zajišťovali přes 
několik spolupracujících truhlářských 
firem. V roce 2000 si v Praze otevřeli 
první studio a postupně pak další tři. 
S přibývajícími zakázkami ale začali stá
le více pociťovat nevýhody závislosti na 
externích dodavatelích, a tak se v roce 
2004 rozhodli spustit vlastní výrobu. 
Nejprve se jednalo pouze o ruční vý
robu – kompletaci nábytku – v areálu 

jednoho z jejich dodavatelů, kam si 
nechávali vozit opracované hotové 
dílce a komponenty. Toto „přechodné 
období“ ukončili v roce 2006, kdy se 
úplně osamostatnili od subdodavate
lů – pronajaté prostory vybavili novými 
technologiemi a přešli kompletně na 
vlastní výrobu. Současně s tím se firma 
transformovala na společnost s ručením 
omezeným.
„S výrobou jsme sice začínali v době, 
kdy na českém trhu již byla velmi silná 

Rok 2017 byl pro společnost JN interier 
rokem investic

Asociace českých nábytkářů vyhlásila začátkem září loňského roku první ročník Ocenění Investice 
roku 2017 ve výrobě nábytku ve dvou kategoriích: „Malé a drobné podniky“ a „Velké a střední podni-
ky“. V kategorii Malé a drobné podniky toto historicky první ocenění získala společnost JN Interier 
Česká republika, s.r.o. z Brandýsa nad Labem. Ocenění získala za investici do nové velkoplošné 
formátovací pily Schelling, olepovačky hran OTT a lakovací kabiny TETRIS. Štěpán Vondrášek, 
obchodní ředitel společnosti, při přebírání ocenění 30. října 2017 mj. uvedl: „Využíváme příznivou 
dobu pro investice do nových technologií, abychom našim zákazníkům mohli dodávat náš nábytek 
v ještě lepší kvalitě. Nákupem lakovací kabiny reagujeme na rostoucí podíl lakovaného nábytku.“ 
Společnost se zaměřuje hlavně na výrobu kuchyní.

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

Společnost JN Interier si pro svoji centrálu před sedmi lety zvolila historickou prů-
myslovou budovu z roku 1913 v Brandýse nad Labem

Výrobu společnosti JN Interier nám 
představil její obchodní ředitel Štěpán 
Vondrášek
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konkurence, avšak měli jsme velkou 
výhodu v tom, že jsme se během této 
doby naučili a zdokonalili obchodování 
a služby zákazníkům. A jak je známo, 
v našem byznysu platí, že není tako
vý problém něco vyrobit, ale prodat,“ 
okomentoval tehdejší situaci Štěpán 
Vondrášek.

Hopsa hejsa do Brandejsa

Důležitý „milník“ v historii firmy přišel 
v roce 2011 – v době probíhající hospo
dářské recese. Zatímco spousta jejích 
konkurentů „utahovala opasky“ a seškr
távala prakticky veškeré investice, maji
telé společnosti JN Interier se rozhodli jít 
zcela opačnou cestou. V Brandýse nad 
Labem zakoupili průmyslovou budovu 
pocházející ještě z první republiky, kam 
po téměř rok trvající rekonstrukci pře
sunuli celou svoji výrobu. Jak vysvětluje 
Štěpán Vondrášek, tato investice byla 
součástí jejich úsporných opatření, 

které si vynutila ekonomická situace, 
i když, jak sám říká, tehdejší „krize“ na 
ně zase až tak moc nedolehla: „Nám na 
rozdíl od některých jiných konkurenč
ních firem klesly tržby jen asi o 20 pro
cent. Samozřejmě jsme ale i my museli 
hledat různá úsporná opatření a jedním 
z nich byla paradoxně právě investice 
do nákupu této budovy1, protože už je
nom tím, že jsme začali splácet úvěr na 

rekonstrukci, jsme oproti nákladům na 
pronájem šetřili.“
Zároveň také vysvětluje, proč si místo 
staré nehospodárné budovy raději ne
zbudovali zcela novou provozovnu na 
zelené louce.
„Důležitou roli hrála nejen příznivá poři
zovací cena, ale i to, že považujeme za 
smysluplné vrátit život něčemu, co má 
nějakou svoji historii. A když se tady  

Výroba zakázkového nábytku začíná na velkoplošné formátovací pile, kde každý dílec dostane svůj štítek s čárovým kódem 
a celá zakázka, přehledně uložená na přepravních vozících, pak pokračuje na další pracoviště

Součástí nové lakovny je stříkací kabina s ručním stříkáním a sušárnou,...

1 Továrnu zaměřenou na uměleckou kovovýrobu 
postavil v roce 1913 Josef Pleva (1879–1949). 
Tento vyučený kovář a absolvent Umělecko
průmyslové školy v Hradci Králové a v Mnichově 
založil kolem roku 1905 spolu s Františkem 
Anýžem v Praze podnik umělecké kovovýro
by (při výrobě secesních mříží spolupracovali 
i s Alfonsem Muchou). Kolem roku 1910 se firma 
rozdělila, Anýž zůstal v Praze, Pleva se přestěho
val do Brandýsa nad Labem, kde si založil vlast
ní podnik. Továrna zaměstnávala kolem 70 lidí. 
V roce 1926 získal v Paříži na světové průmys
lové výstavě dvě ceny Grand Prix za své výrobky 
(portály, mříže), zúčastnil se budování význam
ných staveb v Praze (např. pasáž Alfa, Lucerna,  

obchodní dům Bílá labuť, prodejny obuvi Baťa na 
Václavském náměstí a v Celetné ulici, kino Atlas, 
Blaník, hotel Alcron, Barrandovské ateliéry, kavár
na Slavie a další) a v dalších městech tehdejšího 
Československa. V Itálii vybavil kováním pojišťovnu 
Riunione Adriatica di Sicurta. V roce 1938 dodal 
na průmyslovou výstavu v New Yorku velké vitríny 
a rámy na průmyslové fotografie. V roce 1945 
převzal továrnu jeho syn Čestmír. Po znárodnění 
v roce 1948 se továrna stala součástí pražského 
podniku ZUKOV (závody umělecké kovovýroby) 
a Čestmír Pleva byl do roku 1950 jejím správcem. 
Pod tímto názvem se podnik udržel až do začát
ku 90. let, kdy byl zprivatizován. (Zdroj: Knihovna 
Eduarda Petišky, Brandýs nad Labem)
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mohly vyrábět hezké řemeslné věci už 
za první republiky, proč by se tu ne
mohly vyrábět i dnes? Ta budova má 
něco jako genius loci ve smyslu pocti
vého řemesla.“

Rok investic

Svoji výrobní základnu v minulém roce 
rozšířili o další provozovnu v asi 3 km 
vzdálených Lázních Toušeň, kde zakou
pili další starou budovu a kompletní 
rekonstrukcí ji přebudovali na novou 
lakovnu s ručním stříkáním a leštěním 
(její technologie byla součástí oceně
ní Investice roku 2017) a sklenářskou 
dílnu. Ke stávajícím 2500 m2 výrobní 
plochy v Brandýse tak přidali dalších 
600 m2.

Zatímco v případě investice do velko
plošné pily a olepovačky hran se jedna
lo o obnovu a modernizaci stávajícího 
strojního parku, tj. původních zhruba 
10 let starých strojů, s cílem zdoko
nalit a zkvalitnit proces výroby, nákup 
lakovací kabiny byl podle Štěpána 
Vondráška reakcí na současný trend 
ve výrobě nábytku. „Reagujeme tím 
na zvýšený podíl lakovaných dílů ve vý
robě. Zatímco před třemi až čtyřmi lety 
jsme dělali 80 až 100 m2 lakovaných 
ploch měsíčně, dnes je to asi 300 m2. 
To je více něž trojnásobné množství. 
Nákup nové moderní lakovací kabiny 
s větší kapacitou nám umožňuje uspo
kojovat potřeby lakování pouze ve vlast
ní produkci.“

Kuchyně na vzestupu

Nárůst lakovaných ploch souvisí i s ná
růstem podílu kuchyní na celkové 
produkci firmy. V současné době tvoří 
kuchyně 55 % výroby, zbytek ostatní 
nábytek podle požadavků zákazníka – 
hlavně vestavěné skříně. V roce 2011 
přitom podíl kuchyní na celkové výrobě 
tvořil 40 %. Firma dnes vyrábí průměr
ně asi 2–3 kuchyně denně, tj. 40–50 
měsíčně. Průměrná cena nejběžněji 
realizovaných zakázek se pohybuje 
kolem 150–200 tis. Kč (včetně spo
třebičů), ze 70 % se jedná o kombina
ci bílé barvy s nějakou jinou barvou či 
dekorem. „Trendem v poslední době 
je v souladu s vývojem na evropském 
trhu příklon k antracitu nebo černým 
prvkům, z dřevin je to dub, zejména 
sukatý, rustikální,“ upřesňuje obchodní 
ředitel společnosti s tím, že bílá barva 
stále dominuje. „Je to klasika, která se 
drží na stabilní úrovni a zřejmě i nadále 

... a dále ruční pracoviště broušení a leštění lakovaných dílců

Ukázka z realizací firmy

Ukázka z realizací firmy



DM 3/2018 33

reportáž
bude. Je to nadčasová barva, která v in
teriéru nezmenšuje prostor a na rozdíl 
od jiných barev nepodléhá tolik módě,“ 
dodává.

Svůj prodej dnes realizují prostřednic
tvím šesti vlastních studií (z toho pěti 
v Praze a blízkém okolí a jedno v Brně) 
a cca 5 dalších obchodních partnerů.

Investice roku

A proč se vlastně firma rozhodla přihlásit 
do Ocenění Investice roku 2017?
„Líbila se nám myšlenka, s níž AČN 
ocenění vyhlašovala. Dnešní výroba 
nábytku je technologicky velmi nároč
ná. Aby tuzemští výrobci byli schopni 
se z dlouhodobého hlediska udržet 
na trhu, aby mohli zákazníkům nabí
zet tu nejvyšší kvalitu a byli schopni 
uspokojovat jejich očekávání, musí 
používat vedle kvalitních materiálů ty 
nejmodernější špičkové technologie 
a sofistikované softwary. A ty, jak zná
mo, nejsou nejlevnější. Tuto skutečnost 
značné procento zákazníků vůbec ne
vnímá, proto je třeba dostat ji více do 
povědomí. Jen tak si lidé začnou více 
uvědomovat spojitost mezi kvalitou 
a cenou nábytku. Ocenění Investice 
roku vnímám jako jeden z dalších mar
ketingových nástrojů, který může toto 
povědomí u zákazníků zvýšit,“ vysvětlu
je Štěpán Vondrášek a připomíná ještě 
jeden důležitý aspekt: zvýšení zájmu 
o nábytkářskou výrobu mezi potenciál
ními uchazeči o budoucí povolání, je
jichž nedostatkem v současné době 
náš obor velmi trpí.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: JN Interier Česká republika, 
s.r.o.
Místo: Brandýs nad Labem
Rok založení: 1996
Počet zaměstnanců: 50
Obrat: 60 mil. Kč
Web: www.jninterier.cz

● Brandýs 
   nad Labem

Ukázka z realizací firmy

Ukázka z realizací firmy

Ukázka z realizací firmy
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Od historických 
celoplátových zbrojí… 

Statutární osoba výše zmíněné v.o.s. 
KOLUMBUS 92, založené v roce 
1991 se sídlem v Přerově a sdružující 
několik místních živnostníků, pan Radim 
Zapletal (*1955) měl již na základní ško
le určité sklony k designu. Minulý re
žim mu však neumožnil, aby své vlohy 
v tomto oboru rozvíjel, a proto vystudoval 
SPŠ strojní a po ní až do roku 1990 byl 
zaměstnán v tehdejším národním podni
ku Přerovské strojírny. Ke svému oboru 

se však, byť určitou oklikou, nakonec 
dostal počátkem 90. let, když už jako 
živnostník začal kromě nejrůznějších 
uměleckých předmětů vyrábět spolu s 
několika dalšími řemeslníky také např. 
historickou zbroj, zbraně i dobývací 
stroje pro filmaře, jejichž prostřednic
tvím se postupně dostal až k opakované 
výrobě historických lodí. Nicméně s tou
to činností neoficiálně započal ještě při 
zaměstnání v roce 1981, kdy spolu s ně
kolika kamarády stál u zrodu přerovské 
skupiny historického šermu Markus M, 
která se začala specializovat na období 
13.–17. století. Jako první v republice 
vytvořila program, v němž v plné míře vy
užívala vlastnoručně zhotovenou funkční 
celoplátovou zbroj, která členům sku
piny umožňovala s minimálním rizikem 
realizovat iluzi skutečného boje. A to 

např. při rekonstrukcích tří velkých bitev 
a obléhání moravského hradu Helfštýna, 
které předvedli v letech 1985–1993 za 
účasti vždy až do té doby nevídaných 
400 bojovníků a několika tisícovek divá
ků. Při jedné z těchto akcí také postavili 
kopii středověkého metacího praku, kte
rý byl až do roku 2002 nedílnou součás
tí hradu Helfštýna.

…přes Kolumbovu karavelu…

„Koncem 80. let, kdy se pomalu blí
žilo 500. výročí první plavby Kryštofa 
Kolumba do domnělé Indie (3. srpna 
1492), nás s kamarády ze skupiny na
padlo, že bychom si naši šermířskou 
činnost mohli zpestřit postavením rep
liky jedné z karavel jeho flotily a v roce 
1992 se s ní připojit k připravovanému 

V Kolumbových vlnách nakonec nevypluli, 
ale zato si jich všimli filmaři

Přestože účinkují v celosvětově známých filmech a seriálech s rozpočty v miliónech dolarů – 
Vikingové, Hra o trůny, Tristan a Isolda či Letopisy Narnie, vznikají v nenápadné pronajaté dílně 
v Lipníku nad Bečvou. Jedná se o historické lodě vyráběné dvaašedesátiletým strojařem Radimem 
Zapletalem a jeho spolupracovníky z přerovské veřejné obchodní společnosti KOLUMBUS 92, které 
se jakožto filmové dekorace od skutečných lodí sice liší konstrukcí i materiálem, ale přesto jsou 
stabilní a schopné plavby.

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

Nejrůznější filmové lodě Radima Zapletala (např. koga do seriálu Konec Templářů či keltské kožené coracle) vznikají v Lipníku 
nad Bečvou za nemalého přispění Jana Buriana (vlevo) a Juraje Buzoganě
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oslavnému vyplutí regaty historických 
lodí ze Španělska do Ameriky. Tento 
nápad jsme záhy začali realizovat, a to 
i s podporou vedení Přerovských strojí
ren, nicméně představa postavit v našich 
podmínkách loď pro námořní plavbu byla 
poněkud naivní. Přesvědčila nás o tom 
Státní plavební správa, kde sice byli 
a stále jsou výborní lidé, ale jsou opatr
ní v tom smyslu, že nad čím se u moře 
lidově řečeno mávne rukou, tak u nás ne. 
Po jednání s nimi se totiž ukázalo, že je
dinou schůdnou cestou bude koupit ně
jakou starou loď s papíry a tu přestavět. 
Načež jsme vyrazili do Polska, kde jsme 
projeli celé Baltské pobřeží, odkud jsme 
nakonec dovezli dřevěný rybářský kutr 
z roku 1949, který jsme přestavěli do 
podoby jedné ze zmíněných karavel, jež 
jsme při příležitosti tehdejšího svatoře
čení Anežky České pojmenovali Sancta 
Agnes,“ vzpomíná Radim Zapletal na 
své „loďařské“ začátky, probíhající za 
přítomnosti najatého polského lodního 
konstruktéra, od něhož za 2 měsíce spo
lupráce nasbíral spolu s kolegy potřebné 

zkušenosti. Nicméně s příchodem sa
metové revoluce se bohužel vše, co bylo 
do té doby k zamýšlené plavbě nasmlou
vané, zbořilo a s přibývajícími problémy 
byli zhotovitelé nuceni loď prodat.

…až k lodím coby filmovým 
dekoracím

I když přerovští „loďaři“ tenkrát na moře 
nevypluli, hodně se o nich psalo jak v do
mácím, tak i zahraničním tisku. Koncem 
90. let, když na pražském Barrandově 
zahraniční produkce začínaly točit jeden 
velkofilm za druhým, si na příběh Radima 
Zapletala a lidí kolem něj vzpomněl produ
cent filmu Mlhy Avalonu s poptávkou na 
zhotovení historického dřevěného člunu. 
Bezprostředně po jeho úspěšném zvlád
nutí a transportu do Barrandovských 
ateliérů se R. Zapletalovi začaly ozývat 
i další zahraniční produkce, pro které se 
svými kolegy během následujících cca 
šesti let stavěl lodě např. do americko
českého fantasy filmu Van Helsing, kop
rodukčního velkofilmu Tristan a Isolda 

(16 m dlouhý vikingský drakar) či do 
Letopisů Narnie, pro jejichž filmové 
zpracování kromě lodi vytvářeli i zbroj 
pro 300 bojovníků.
Říká se, že po tučných letech obvykle 
přichází léta hubená. Nejinak tomu bylo 
i u R. Zapletala v případě jeho lodí poté, 
co zahraniční filmaři po stopnutí finanč
ních pobídek od českého státu přestali 
u nás natáčet a kdy se řemeslník věnoval 
různým menším zakázkám z oblasti his
torického zbrojního vybavení. Opětovný 
návrat do lepších časů přišel v roce 
2012 po telefonátu z Irska v souvislosti 
s natáčením nového seriálu Vikingové. 
„Potřebovali velmi rychle postavit něko
lik drakarů neboli nejznámějších viking
ských lodí s dračí hlavou zdobící příď. 
Někdo ze štábu si vzpomněl, že před 
léty byla tato loď stavěna někde v Česku 
a tak se nakonec objevili u nás a bylo 
z toho celkem pět lodí,“ pochvaluje si 
Radim Zapletal s tím, že Vikingové od
startovali novou éru jeho filmových zaká
zek, která díky dobrým referencím trvá 
dodnes.

Radim Zapletal (vlevo) s kolegou Buzogaňem při stavbě člunů do seriálu Hra o trůny

V roce 2012 započatou novou éru filmových zakázek odstartovaly drakary do irského seriálu Vikingové
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Konstrukčně sice jiné, 
ale přesto bezpečně plují

S požadavkem na další 4 lodě se totiž 
bezprostředně po Vikinzích moravským 
řemeslníkům ozvala např. produkce se
riálu Hra o trůny, dále např. produkce 
seriálu Konec Templářů, pro který zho
tovovali středověkou loď typu koga, a po 
nich přišly na řadu mezi jinými i záchran
né čluny typu Titanic do filmu Wonder 
Woman, kopie tisíce let staré starořecké 
lodi diéra pro skupinu historického šer
mu Bludní rytieri z Trenčína či zakázky 
spojené s natáčením filmových pohá
dek (např. vory pro vánoční pohádku 
ČT Svatojánský věneček), reklam apod. 
Na přelomu října a listopadu loňského 
roku, kdy jsme Radima Zapletala na
vštívili, měl na svém kontě již celkem asi 
50 různých plavidel, na kterých se spolu 
s ním podílí i pětice jeho přátel s nema
lými zkušenostmi v oboru zpracování 
dřeva Robert Gattnar, Radomír Haluska, 
Martin Svatoň, Jan Burian a řemeslně 
velmi zručný Juraj Buzogaň (původem 

z východního Slovenska), kteří jak sám 
říká, jsou jeho velkým životním štěstím. 
Jejich filmové lodě, vznikající od zmíně
ného roku 2012 v pronajaté dílně SŠ 
elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, 
jsou vzhledově zhotovovány podle his
torických předloh a návrhů filmových 
výtvarníků. Od skutečných lodí se vět
šinou liší svojí konstrukcí, materiálem 
a v neposlední řadě i rozměry. 
„Kromě výtvarného návrhu, který např. 
u vikingských lodí dělal známý filmový 
designér Tom Conroy, který měl určitou 
svoji představu, jež jsme pak společně 
s ohledem na výrobní proces sladili do 
optimální formy, dostáváme většinou jen 
rozměrové parametry a případně nějaké 
údaje týkající se speciálních scén. Třeba 
to, že tam někde potřebují mít přístup 
s kamerou apod. Vlastní průběh stavby 
pak pro potřeby produkce průběžně 
dokumentujeme, abychom mohli včas 
reagovat na případné změny z jejich stra
ny. V některých případech dostáváme 
i technickou výkresovou dokumentaci, 
což bývá dost nešťastná záležitost, pro

tože ji často zpracovávají lidé mimo lod
ní průmysl bez praktických zkušeností,“ 
přibližuje nám R. Zapletal specifika stav
by filmových lodí, pro niž si řemeslníci 
během své činnosti vytvořili vlastní tech
nologii, která je plně funkční a dá se s ní 
pracovat velmi rychle a přitom levně. To 
je podle R. Zapletala důležité jak pro 
stihnutí termínu natáčecích dnů, které 
jsou nekompromisní, tak také při zpra
covávání nabídek ve veřejných soutěžích 
na jednotlivé zakázky. Vytvořená techno
logie je postavena na rozpočtových ná
kladech producentů, na výše zmíněných 
rozměrových a speciálních požadavcích 
filmařů a v nepolední řadě na živostnosti 
lodí tak, aby bez relativně větší údržby 
sloužily cca 10 let, což filmařům stačí 
i pro natáčení několika řad uvedených 
seriálů. 
„Co se rozměrů týče, tam jsme limito
váni délkou dílny a průchodností vrat 
3,5x3,5 m. S ohledem na to jsme 
schopni dělat lodě dlouhé až 16 metrů 
a široké tak, abychom je dostali z díl
ny, tedy s rezervou cca 2 cm na každé 
straně. Výška vrat nám zatím vyhovuje, 
neboť lodě se přepravují bez takeláže1 
či přístřešků u některých typů, které se 
instalují až po spuštění na vodní hladi
nu,“ upřesňuje výrobce s tím, že pro 
zhotovení nosné konstrukce respekti
ve kostry filmových lodí včetně podlah 
jsou používány smrkové hranoly a prk
na a pro tzv. obšívku (vnější opláštění 
kostry) vodovzdorná překližka. Spojení 
jednotlivých prvků kostry je prováděno 
na přeplátování v kombinaci s ocelo

Smrkový materiál pro konstrukci koster, výrobu palub a takeláže lodí je vybírán v lesích v katastru obce Spálov a na míru 
zpracováván na pile ve Skocích

Tvůrci vikingských lodí se zástupci irské produkce při stavbě posledního drakaru 
v roce 2016 zleva Martin Svatoň, John Beer, Juraj Buzogaň, Jan Burian, Radim 
Zapletal a Alistair Rumball

1 Takeláž je soustava vybavení plachetnice, která 
slouží k přenosu síly větru na trup plavidla a její 
přeměnu v pohyb vpřed. Zpravidla se skládá ze 
stěžňů, ráhen, plachet, lanoví a příslušenství pro 
manipulaci s oplachtěním. Zdroj: Wikipedie
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vými šrouby a vruty. Šroubované (ke 
kostře) jsou také překládané překližko
vé pásy tvořící obšívku, které jsou navíc 
ve styčných místech lepeny speciální 
epoxidovou směsí pro zamezení průniku 
vody. Takto zhotovené lodě (s trupem 
na bázi samonosné karoserie), dopl
něné potřebnou dřevořezbou, takeláží, 
případně vesly a dalšími nezbytnými či 
produkcí požadovanými prvky, jsou před 
transportem pouze naimpregnovány. 
Konečnou povrchovou úpravu, obvykle 
spojenou s patřičnou patinací, dostávají 
až v prostorách dílen filmových studií či 
v místech natáčení. „Takeláž se montuje 
až po spuštění lodě na vodní hladinu, 
u kterého jsme dříve museli být a montáž 
provést. Dnes už nám produkce natolik 
věří, že stačí loď transportovat jen v do
provodu řidiče a zprávu o tom, jak to vše 
dopadlo, pošlou po něm nebo, a to ve 
většině případech, se ozvou emailem, 
k němuž připojí i autentické fotografie 
lodi ve finální podobě,“ konstatoval Radim 
Zapletal v závěru naší návštěvy.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: KOLUMBUS 92 v.o.s. – 
Radim Zapletal
Místo: Přerov, Lazníčky
Rok založení: 1991
Počet pracovníků: 6
Web: www.kolumbus92.com

Lazníčky ●

K plavidlům postaveným v.o.s. KOLUMBUS 92 patří také starořecká diéra pro tren-
čínské šermíře

…a její konečná podoba pro natáčení

Průběh stavby královské bárky do seriálu Hra o trůny…
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twd SK, s.r.o.

Firma Trendwood – twd má sídlo v centrálnej časti Slovenska 
v Banskej Bystrici. Bola založená 1. 1. 1993, od tých čias 
sa úspešne rozvíja. V súčasnosti zamestnáva 70 zamest
nancov. Firma je postavená na rodinnom základe a princípe 
spolupodnikania. Od roku 2001 postupne rozšírila svoje pô
sobenie do ďalších miest, Bánovce nad Bebravou (2001), 
Bratislava (2005), Košice (2008) a Přerov (2010). V tomto 
roku, pri príležitosti 25. výročia firmy, bude v Banskej Bystrici 
dokončená výstavba nového výrobnoobchodného areálu 
twdFachcentrum na celkovej ploche cca 18 tisíc m2. 

Hlavný predmet činnosti

Obchodné aktivity: 
 predaj nábytkového kovania značiek Blum, Häfele, Voga, 
Hailo,...  

 predaj okenného kovania značky Siegenia a materiálov na 
výrobu okien a dverí: KFV, Geze, Simonswerk, Hoppe, 
Schlegel,... 

 predaj elektronáradia DeWalt, Narex, Protool, Festool a veľ
koplošných materiálov Pfleiderer, Fundermax.

Výrobné aktivity: výroba nábytkových dielcov – formátova
nie, hranovanie, vŕtanie, frézovanie.

Vydavateľské aktivity: od roku 2000 vydáva časopis Stolár
sky magazín – na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby 
na Slovensku a od roku 2004 aj v Českej republike. Časopis 
so širším záberom na celé odvetvie spracovania dreva má 
od roku 2011 názov Drevársky/Dřevařský magazín, ktorý je 
k dispozícii na všetkých twd pobočkách.
Firma twd prezentuje obchodné produkty pre stolárov a vý
robcov nábytku na odborných veľtrhoch v Čechách a na 
Slovensku. Bližšie informácie: www.twd.sk. 

Výstavba nového výrobno-obchodného areálu twd-Fach-cen-
trum v Banskej Bystrici Šalkovej

Král s.r.o. Žilina
Spoločnosť Král, s.r.o. so sídlom v Žiline bola založená v roku 
1992 a je na trhu už viac ako 25 rokov. Hlavným obchodným 
zameraním je predaj a servis drevoobrábacích a nábytkár
skych technológií od špičkových svetových výrobcov. Sme 
autorizovaným partnerom skupiny WEINIG, ktorá je svetovým 
lídrom v oblasti technológií na opracovanie masívneho dreva 
a výrobcov HOLZHER, MARTIN a ROBLAND, dodávateľov 
strojov na spracovanie veľkoplošných materiálov. Portfólio 
technológií pre opracovanie masívneho dreva dopĺňajú spo
ločnosti Katres, Friulmac, Bruks, Ruf, Untha.
Poskytujeme pokrokové a efektívne riešenia pre drevospra
cujúce firmy. Pomáhame zavádzať automatizáciu a mecha
nizáciu do výrobných procesov. Uplatňujeme aktívny prístup 
k servisným službám, ktoré umožňujú našim klientom prijímať 
efektívne rozhodnutia, pomáhajú im presadiť sa na domácich 
aj svetových trhoch a chránia výrobu pred možnými stratami.
Od firmy KRÁL dostanete všetko, čo robí vašu výrobu efek
tívnejšou a hospodárnejšou. A všetko bezchybne zladené. 
Na to stavíme našu česť. 
Príďte sa na nás pozrieť na veľtrh HOLZ-HANDWERK v No-
rimbergu od 21. do 24. 3. 2018. 
Firma Král s.r.o. ponúka kompletné riešenia v týchto oblastiach:

 Spracovanie odrezkov, kôry alebo pilín – lisovanie syp
kých materiálov z drevovýroby do pevnej brikety

 Veľký výber z technológií mechanizácie a softvérových riešení 
pre okná, dvere, nábytok alebo výrobu ich komponentov 

 Všetko pre drevostavby
 Lepené drevo – stroje, s ktorými zo zvyškov vyrobíte prvo
triedny produkt

 Technológie pre vybavenie malej stolárskej dielne až po 
priemyselnú výrobu

 Inovácie v obalovom priemysle – palety a obaly
 Prírezovne, hobľovanie a profilovanie – najvyššia výťaž 
z dreva produkuje vyššiu hospodárnosť vašej výroby

 Základným kameňom kvality vašich výrobkov je správne 
vysušené alebo sterilizované drevo a my vám ponúkame 
najmodernejšie trendy v oblasti sušenia

 Customer care – vzdelávanie našich zákazníkov v oblasti 
produktov, technologických riešení alebo vzdelávanie ob
služného personálu

 Ponúkame riešenia na opracovanie plastov a hliníka
Viac informácií na www.kral-zilina.sk alebo nás kontaktujte 
priamo na info@kral-zilina.sk.

http://www.twd.sk
http://www.kral-zilina.sk
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PRIMEBOARD

XG  
EXTRÉMNÍ LESK

XT  
EXTRÉMNÍ MAT

Nová technologie úpravy
povrchu laminovaných desek 
do extrémního lesku XG 
a extrémního matu XT lakováním.

   
 www.drevoobchod.cz

 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov  - Oldřichov 227, tel. 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 602 233 371

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Tovární 5954, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda), tel. 378 139 135

http://www.hastretail.cz
http://www.drevoobchod.cz
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Kam zmizely LivingInteriéry?

Od roku 2011 se souběžně s imm 
colog ne v pravidelných dvouletých in
tervalech střídaly dvě souběžné výstavy 
– LivingKitchen, zaměřená na kuchyně 
a LivingInteriors, zaměřená na osvětlení, 
koupelny a interiérové vybavení. Druhé 
z obou témat tak bylo opět po dvou le
tech součástí i letošního ročníku. Avšak 
nikoli ve formě samostatné výstavy 
LivingInteriors, kterou organizátoři v ti
chosti zrušili, ale v podobě nového seg
mentu Pure Architects začleněného do 
veletrhu imm cologne. Rozšíření veletrhu 
o „nový formát“ je jednoznačně positiv
ní argument nahrávající organizátorům. 
Na zrušení samostatné, leč zřejmě ne
úspěšné výstavy je proto lépe příliš ne
upozorňovat.

Více návštěvníků 
i vystavovatelů

Organizátoři ve své předběžné závěreč
né zprávě zveřejněné den po skončení 
veletrhu vyzdvihují především velmi silnou 
návštěvnost. Ta představovala 125 000 
návštěvníků ze 138 zemí. Pokud to 
srovnáme s minulou akcí v roce 2016, 
jednalo se o nárůst o 4,2 %. Tehdy to
tiž pořadatelé uvedli údaj 120 000 lidí 
ze 128 zemí. A zatímco v roce 2016 
tvořil podíl zahraničních hostů – bě

imm cologne 2018: 
Dynamický začátek nábytkářského roku

V neděli 21. ledna 2018 skončil mezinárodní veletrh nábytku a interiérů 
imm cologne. Letošní ročník byl po dvou letech vedle hlavního tématu opět zaměřen 
i na osvětlení, koupelny a inteligentní domácnost (smart home). Organizátoři akci 
vyhodnotili jako úspěšnou. Vyzdvihují především silnou návštěvnost, zejména 
zahraniční. Nárůst byl zaznamenán také v počtu prezentujících se firem. I zde 
hrála důležitou roli zahraniční účast – zvláště čínská. Ostatně při současné kondici 
evropské ekonomiky se jiný výsledek ani neočekával…

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

Nový styl Boho připomíná turecký bazar. Je protestem proti výstavní kultuře steril-
ních nablýskaných showroomů

Nový minimalismus vychází ze scandinávského stylu (Muuto)



DM 3/2018 41

výstavy

hem prvních pěti dnů určených pouze 
odborné veřejnosti – 46 %, letos tento 
podíl vzrostl na přibližně 50 %. Z evrop
ských zemí se zvýšil počet návštěvníků 
hlavně ze Španělska (+31 %), Belgie 
(+16 %), Francie (+11 %), Nizozemska 
(+1 %) a východní Evropy (+54 %), a ob
zvláště pak z Ruska (+69 %). Výrazný 
nárůst byl zaznamenán u návštěvníků 
z Asie (+50 %), zejména z Číny (+82 %) 
a Japonska (+63 %), z Blízkého výcho
du (+15 %), Austrálie/Oceánie (+51 %), 
Severní Ameriky (+12 %) a Střední 
Ameriky (+21 %).
Těchto dobrých výsledků bylo dosaženo 
navzdory ne zrovna příznivému počasí, 
zejména pak orkánu Friederike, který se 
během čtvrtku 18. ledna přehnal západ
ní a střední Evropou a kromě značných 
materiálních škod způsobil i kolaps v do
pravě.
Organizátoři ale ve své předběžné zá
věrečné zprávě opět opomněli zmínit 
údaje ohledně vystavovatelů, a tak jsme 
si, podobně jako v minulosti, vypo
mohli vlastními statistikami založenými 
na dlouhodobém sledování oficiálních 
seznamů vystavovatelů. Podle letošní
ho seznamu vystavovatelů zveřejněného 
na webových stránkách veletrhu www.
imm-cologne.com se na kolínském 
výstavišti prezentovalo 1286 firem z 55 
zemí. V roce 2016 to bylo 1185 firem 
z 50 zemí. Letos tak počet vystavova
telů vzrostl o 8,5 %, což je velmi dobrý 
výsledek. Jen pro zajímavost, v roce 
2014 se na obou akcích (imm colog
ne + LivingInteriors) představilo 1209 
vystavovatelů z 52 zemí a v roce 2012 
to bylo 1179 vystavovatelů ze 49 zemí. 
Letošní akce tak z tohoto pohledu byla 
nejúspěšnější od roku 2012, kdy se imm 
cologne společně s LivingInteriors konal 
poprvé, a přiblížila se lichým ročníkům 
s prezentací kuchyní, kterých se účastní 
cca 1300 vystavovatelů. Je proto otáz
kou, proč se těmito daty organizátoři 
zapomněli pochlubit.

Vývoj účasti vybraných zemí za poslední dva roky. Počty vystavovatelů jsou převzaty 
ze seznamů vystavovatelů 2016 a 2018

Země 2016 2018
Srovnání 
[počet]

Srovnání 
[%]

Německo 382 372 10 2,62

Itálie 112 100 12 10,71

Dánsko 62 78 16 25,81

Nizozemsko 49 60 11 22,45

Belgie 41 40 1 2,44

Švýcarsko 35 33 2 5,71

Španělsko 23 29 6 26,09

Rakousko 18 24 6 33,33

Francie 13 18 5 38,46

Portugalsko 10 10 0 0,00

Velká Británie 14 7 7 50,00

Polsko 13 44 31 238,46

Rumunsko 31 30 1 3,23

Bulharsko 24 23 1 4,17

Bosna a Hercegovina 13 17 4 30,77

Estonsko 6 15 9 150,00

Rusko 2 15 13 650,00

Lotyšsko 3 10 7 233,33

Slovinsko 3 8 5 166,67

Ukrajina 9 7 2 22,22

Česká republika 6 5 1 16,67

Slovensko 1 1 0 0,00

Čína 70 110 40 57,14

Hong Kong 25 42 17 68,00

Turecko 17 25 8 47,06

Indie 22 24 2 9,09

Tchajwan 18 17 1 5,56

Indonésie 31 13 18 -58,06

Struktura vystavovatelů podle zemí na 
imm cologne 2018

Trendové barvy pro čalouněný nábytek nalezneme na barevné škále mezi modrou 
a zelenou. Letošní novinkou je olivová zeleň (Soft Line)
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Roste mezinárodní význam

Detailnější rozbor vystavovatelů a srov
nání s minulým ročníkem ukazuje na 
rostoucí význam veletrhu v mezinárod
ním kontextu. Zahraniční účast vystavo
vatelů opět změnila svůj poměr vůči do
mácím firmám. Zatímco v roce 2016 se 
na obou akcích prezentovalo 382 do
mácích firem, na letošním sjednoceném 
veletrhu to bylo 372 firem. Zahraničních 
bylo předloni 803, letos 914. Pohledem 
relativních čísel to znamená, že v roce 
2016 tvořila zahraniční účast 67,7 %, 
zatímco letos 71,1 %.
Vývoj v účasti vybraných zemí je přeh
ledně uveden v tabulce, rozdělené 
na 3 části: západní Evropa, východní 
Evropa a Asie. Rozdíly v počtech vysta
vovatelů mezi roky 2016 a 2018 nejsou 
nijak zvlášť výrazné – až na několik výji
mek: Německo 10, Itálie 12, Dánsko 
+16, Nizozemsko +11. Největším „sko
kanem“ je Čína. Tu letos zastupovalo 

rekordních 110 firem – předloni 70, což 
je nárůst o 40 firem (57 %)! Podařilo se 
jí tak přeskočit Itálii se 100 vystavovateli 
(předloni 112) a po sedmi letech se opět 
dostat na druhou pozici za Německo.
Další výrazný posun z hlediska absolut
ních čísel zaznamenalo Polsko. To letos 
zastupovalo 44 firem, což oproti minulé 
účasti se 13 firmami znamená nárůst 
o 31 firem (238 %) a umístění na první 
pozici mezi zeměmi z bývalého „východ
ního bloku“, z níž sesadilo Rumunsko. 
Zajímavé je rovněž několikanásobné po
sílení účasti tří „postsovětských“ zemí – 
Rusko (+13), Estonsko (+9) a Lotyšsko 
(+7).
Česká a Slovenská republika dlouho
době vykazují poměrně stabilní účast – 
5 vystavovatelů z ČR a 1 ze SR. Českou 
republiku reprezentovali ARTURE Art & 
Nature s.r.o., BROKIS s.r.o., Dřevotvar 
družstvo, H + H výroba a obchod spol. 
s.r.o. (Todus) a TON a.s. Za Slovensko 
se zúčastnila firma ÁČKO a.s.

Nový minimalismus

Pravidelní návštěvníci kolínského veletr
hu ví, že hlavní trendy v bydlení se mění 
jen velmi pomalu. A tak většinu toho, co 
jsme zde viděli loni a předloni, jsme pot
kali i letos. Hlavním rysem současných 
trendů je snaha o dosažení maximálního 
komfortu při respektování životního stylu 
a nároků zákazníka.
Podle Asociace německého nábytkář
ského průmyslu VDM dvě třetiny Němců 
chtějí, aby z jejich domova vyzařovala 
útulnost. „Domov představuje soukro
mí, útočiště a idylický svět. Většina lidí 
zjišťuje, že toho snadněji dosáhnou tzv. 
organickým (ekologickým) designem, 
autentickými materiály a teplými barvami 
než chladným, hranatým a minimalistic
kým designem. Proto jsou populární pes
trobarevné kombinace nábytku, barvy 
stěn, tapety, dekorace a doplňky, proto
že pomáhají vyjadřovat požadovaný pocit 
individuality,“ říká Ursula Geismann, tis

Kombinace světle šedé a antracitové barvy s přírodním dřevem. Pro zdůraznění ekologičnosti výrobku jsou používány i detaily 
dřeva s příčným řezem (Venjakob, Hartmann)

Příčný řez představuje důležitý detail na bocích umyvadlové skříňky v podobě dřevěného „koryta“. Nová kolekce koupelnového 
nábytku firmy Voglauer obdržela ocenění Iconic Awards 2018
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ková mluvčí a analytička trendů z VDM.
Dokonalý domov by měl být jednodu
chý, ale ne nepříjemný. Zdá se, že tyto 
požadavky dokonale splňuje současný 
nábytek ve skandinávském stylu (tzv. 
scandy style). Ne příliš křiklavý, ale na
opak diskrétní, tradiční – ale v novém 
pojetí, z větší části malý a praktický ná
bytek s půvabem v příjemných barvách. 
A skandinávský styl již dávno přestal být 
čistě skandinávským fenoménem. Na 
imm cologne i řada tradičních společ
ností nebo značek mimo Skandinávii 
představila kolekce i individuální produk
ty, které mohou být velmi dobře kom
binovány se skandinávským životním 
stylem. Tato tendence se už několik let 
projevuje v designu bytových doplňků 
a osvětlení. Mnoho lidí si svůj domov 
představuje jako prostory, které jsou 
esteticky vyvážené, uspořádané a ne
vyžadují permanentní úklid a práci.
Zmíněný styl, označovaný též jako nový 
minimalismus, se vyznačuje měkce za
oblenými tvary a čistými liniemi s tep
lejšími tóny. Jako materiály dominují 
masivní dřevo, doprovázené vhodnými 
přírodními materiály, jako jsou kámen, 
vlna nebo vlněné textilie, proutí, kůže 
a kovy. Poznávacím rysem vyznavačů 
tohoto stylu již nejsou peníze, ale zna
lost. V době mixu a kombinací už ne
jsou požadovány kompletní sety – nákup 
a vybavování spočívá v tom, co člověk 
zrovna najde a/nebo může si to dovolit. 
A žádný jiný styl vybavování nevstupuje 
do tak blízkého vztahu s architekturou 
jako právě „nový minimalismus“.

Nový hippy styl

Přesným opakem střídmého a jasného 
scandy stylu resp. nového minimalismu 

Aktuální trendy v oblasti dřevin a barev v kategorii „laminonábytku“ zhruba odpovídají 
současným trendům v ostatních nábytkových kategoriích

Technologie fototisku umožňuje vytvářet zajímavé vzory i na dýhovaných plochách nebo na dřevodekorech laminodesek. 
Populární jsou zvláště etnické vzory, různé ornamenty nebo abstraktní motivy. Za pozornost stojí fototisk napodobující tech-
nologii vypalování (gravírování) do dřeva

Retro styl i nadále vychází z elegantního designu 50. a 60. let minulého století (Tvilum)
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je Boho styl, který naopak dává napros
tou volnost ve výběru nábytku, bytových 
doplňků a dekorací bez ohledu na jejich 
původ, charakter a vzhled. Dovoluje vzá
jemně kombinovat věci, které se na první 
pohled k sobě vůbec nehodí. Barevné 
etnické vzory vedle moderního grafic
kého designu, hrubé vlny a nejjemnější 
kůže, černobílé fotografie hollywood
ských hvězd na stěně vedle černobí
lých krav, proutěný stůl z blešího trhu. 
Styl, připomínající spíše turecký bazar, 
vychází z filozofie novodobého „volno
myšlenkářství“ a odkazů hnutí hippies 
a je to v podstatě směsice několika růz
ných stylů. 

Barvy, barvy, barvičky

Barvami roku 2018 byly vyhlášeny ul
trafialová (Ultra Violet) a jádrové dřevo 
(Heart Wood). Tyto barvy na veletrhu 

sice byly vidět, rozhodně ale nedomi
novaly. Tzv. držákem z dlouhodobější
ho hlediska jsou šedá a zelená. Šedá 
barva je klasika a vyskytuje se ve všech 
odstínech, a to zejména u čalouněného 
nábytku. U čelních ploch korpusového 
nábytku se oproti loňskému roku vy
skytovala o něco méně. Tam naopak 
převládala bílá až smetanová, většinou 
s matným povrchem (stejně jako šedá), 
často v kombinaci s přírodním dřevem.
Odstíny zelené perfektně fungují se 
současným sílícím trendem „zeleného 
bydlení“. Zelená odráží větší environ
mentální povědomí a dokonale funguje 
s rostlinami a jejich přirozeným dekora
tivním charakterem.
Letošní novinkou na paletě zelených 
tónů je olivová zeleň, která představuje 
přírodu, jaro, naději, zdraví, mládí, pří
rodu a vegetaci. Není křiklavá – šedý 
aspekt v ní ji činí klidnou a nenápadnou.

Populární zůstává také modré barevné 
spektrum – od evropské modré a světle 
modré až po tyrkysovou a petrolejovou. 
Modrá představuje harmonii, dodává 
pocit spolehlivosti a má příjemný uklid
ňující účinek.

Materiály a dezény

Po několika letech se v rámci „zeleného 
bydlení“ ve větší míře vrací na scénu také 
linoleum. Tento materiál byl vynalezen 
v roce 1860 a sestává převážně z lně
ného oleje, mleté korkové drtě a jutové 
tkaniny. Původně byl určen k použití jako 
elastická podlahová krytina a dodnes 
se k tomuto účelu využívá. Nábytkářský 
průmysl používá linoleum na pracovní 
plochy stolů, čelní plochy skříní apod. 
Setkali jsme se i s výrobcem policových 
systémů z linolea.
Svoji dřívější silnou pozici dále upevňuje 
masivní dřevo, hlavně dub. Mezi stálice, 
zejména u některých tradičních výrob
ců, jako je Team 7 apod., patří rovněž 
ořech a třešeň. Neutuchá zatím ani obli
ba strukturovaného dřeva s „vymývaným“ 
či drásaným povrchem. Na scéně nadá
le zůstává i dřevo s příčnou strukturou 
(příčným řezem), používané hlavně pro 
detaily v kombinaci s podélným dřevem 
nebo jinými materiály. Časté jsou kombi
nace dřeva s dalšími přírodními materiály, 
jako je sklo a kov.
Samostatnou kategorii představuje tzv. 
smart nábytek, což je moderní nábytek 
pro mladé distribuovaný přes obchod
ní řetězce v nesmontovaném stavu. 
Hlavním konstrukčním materiálem jsou 
laminované dřevotřískové nebo dřevo

Německá firma prezentující se pod značkou Sit-Möbel vyrábí nábytek z materiálu, 
který získává na autovrakovištích

Belgická firma Kleo Europe vyrábí nový 
nábytek ze starého dřeva, které získává 
z vyřazených lodí

Jedním z dekorativních trendů, který se u deskových nábytkových materiálů objevil 
již na loňském veletrhu Interzum, je patchwork. Výrobci zkouší, zda se na trhu ujme
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vláknité desky. Díky moderním výrobním 
technologiím ale povrchy těchto mate
riálů získávají stále vyšší kvalitu a svým 
vzhledem se již téměř neliší od skuteč
ných materiálů, které napodobují. To se 
týká nejen imitací dřeva, ale i kamene, 
mramoru, betonu, různých kovových 
povrchů aj. Důležitou roli zde hrají také 
hrany (boční plochy) desek, kdy výrobce 
může použít hranovací pásky s podélným 
nebo příčným dřevem, imitace multiple
xu, třívrstvých lepených biodesek apod. 
Vizuální kvalita nábytku ve všech ceno
vých kategoriích se díky tomu zlepšuje. 
Nábytek, který na první pohled vypadá 
levně, se tak v budoucnu bude prodávat 
čím dál hůř.
Trendy v použitých dezénech a barvách 
v tomto nábytkovém segmentu zhruba 
kopírují trendy v ostatních nábytkových 
segmentech.

Retro, Etno, Upcycling

Mezi styly retro, etno a upcycling mů
žeme vidět poměrně úzkou spojitost. 
Všechny tři jsou založeny na odkazu 
minulosti či tradice.
Nábytek v kategorii retro stylu je stále 
ovlivňován hlavně designem z polo
viny minulého století, tj. 50. a 60. let. 
Charakteristické pro tento nábytek jsou 
lehkost, subtilnost, jednoduché elegant
ní tvary a zejména podnoží se šikmými 
nožičkami. Tento nábytek svým charak
terem vyhovuje i výše zmíněnému zaři
zovacímu Scandi stylu.
Etnické prvky a vzory můžeme vidět 
v různých kategoriích nábytku, v různých 
kombinacích a v různých podobách od 
autentických vzorů až po nové prvky, 
které jsou etnickými vzory pouze inspi

rovány. Zajímavé je z tohoto pohledu 
využití technologie fototisku, kdy dříve 
oblíbené realistické fotografie výrazně 
ustupují právě různým abstraktním nebo 
etnickým vzorům. Oblíbený je např. tisk 
na dýhu nebo lamino s dřevěným deko
rem imitující vypalování.
Upcycling je novodobý fenomén, kte
rý zaznamenává vzestupnou tendenci. 
V podstatě se jedná o využití starých 
materiálů nebo věcí novým způsobem. 
Od vyřazených palet a transportních be
den až po staré lodě nebo jiné dopravní 
prostředky.

Na prvním místě je komfort

Pokud bychom chtěli najít nějaký sjed
nocující prvek mezi všemi výše uvede
nými styly a trendy, tak je to pohodlí. 
Komfort je to, o co se výrobci nábytku 
snaží na prvním místě. Ze stovek no
vinek, které na imm cologne byly pre
zentovány, zmíním alespoň dvě: jídelní 
židli Stressless německé společnosti 
Ekornes a křeslo Alba společnosti TON.

Čalouněná židle Stressless je první jí
delní židle s integrovaným synchronním 
mechanismem BalanceAdapt, který 
umožňuje automatické přizpůsobení 
úhlu sedadla jakémukoliv pohybu těla. 
Synchronně se sedadlem se pohybuje 
(naklápí) i opěradlo. Při jídle, kdy sedí
me ve vzpřímené poloze nebo v mírném 
předklonu, se sedák i opěrák naklopí 
lehce dopředu. Tím se zmírní tlak na 
spodní stranu stehen, přičemž záda jsou 
stále opřena. Když se po jídle chceme 
protáhnout a uvolnit, stačí se jen trochu 
více opřít o opěrák, který se mírně zaklo
ní dozadu a současně s ním se zakloní 
i sedák, který se zároveň mírně posune 
dopředu.
Křeslo Alba je první celočalouněnou 
kolekcí značky TON a svým designem, 
jehož autorem je Alex Gufler, zapadá do 
konceptu „nový minimalismus“. Ačkoli 
se to na první pohled nemusí zdát, nabí
zí velmi pohodlné a kvalitní sezení. O vy
soký komfort při sezení se stará nejen 
kvalitní zpracování, ale také taštičkové 
pružiny, použité v sedáku.

Celočalouněná židle a polokřeslo Alba (TON)

Komfortní sezení u jídelního stolu nabízí jídelní židle Stressless se zabudovaným synchronním mechanismem (Ekornes)
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Projekt Let´s be smart předkládá nej
různější inovace z oblasti digitalizace 
celé domácnosti, což je jeden z vývo
jových trendů bydlení. Integrace těchto 
prvků v interiéru je přesvědčující i pro 
ty, pro něž je virtuální svět značně ne
uchopitelný, i když cítí, že v budoucnu 
bez jeho pomoci budou schopni jen 
s obtížemi zvládat každodenní rituály.
Druhý projekt das Haus naopak zkoumá 
procesy bydlení z jiného úhlu pohledu: 
bere v úvahu emocionální stránku a so
ciologické vazby. Tento projekt vzniklý 

v roce 2012 svěřuje pořadatel akce těm 
nejlepším designérům s úspěšnými re
alizacemi nejen v oblasti produktové
ho designu. Novináři i laická veřejnost 
zpravidla vnímají das Haus jako atrak
tivní přídavnou hodnotu salonu IMM. 
Svoje názory na bydlení budoucnosti 
zde již předvedla řada designérů zvuč
ných jmen, jako Doshi Levien, Luca 
Nichetto nebo Todd Bracher. Některé 
projekty časem v přemíře dalších in
formací zapadly, zatímco jiné zůstávají 
stále v paměti (např. projekt dánské 

designérky Louise Campbellové v roce 
2014 nebo dům Sebastiena Herknera 
v roce 2016). Návštěva domu za účasti 
jeho autora bývá atraktivním zpestřením 
kolínského maratónu.
Letošní das Haus předčil všechna oče
kávání. Nejen že byl po letech zase 
svěřen ženě, ale zejména proto, že šlo 
o ženu velmi půvabnou a navíc Češku. 
Nebyl to nikdo jiný než Lucie Koldová, 
„Designérka roku 2012“ a šéfdesignér
ka společnosti Brokis. Nosným téma
tem letošního IMM bylo totiž osvětlení 

Das Haus Lucie Koldové

Kolínský nábytkový salon IMM předkládá vedle 
komerčním způsobem pojednaných firemních 
expozic také další vizionářské a konceptuální 
projekty. V oblasti bydlení je totiž nutné brát 
v úvahu možný vývoj už jenom vzhledem k tomu, 
že „vypiplání“ nábytkového produktu do finální 

podoby trvá několik let a zavádění do výroby s sebou nese význam-
né finanční náklady. Proto jsou už několik let magnetem IMM dva 
zajímavé projekty: das Haus a Let́ s be smart. 

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Lucie Koldová a autorka článku. Foto: 
Ing. Helena Prokopová Pohled na das Haus zvenčí – kontrast světla a stínu
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a jeho význam v poloze kreativního za
řizovacího prvku. 
Lucie Koldová je známá především 
jako designérka svítidel. Umí mistrně 
kombinovat materiály, má smysl pro de
tail. Její objekty jsou elegantní, prosté, 
s jasnými konturami, neopakovatelné. 
Je fascinována hlučnou a špinavou vý
robní technologií a také složitým proce
sem dělnických rukou, na jehož konci 
vznikne krásný objekt. Za ním však ne
lze vidět jen design, ale i 200 let tradice 
a poctivé práce. Ve svých 34 letech má 
Lucie za sebou řadu realizací a úspěšně 
propaguje české sklářství jako tradiční 
řemeslo, které v porevolučních letech 
zažilo výrazný útlum. Není divu, že její 
svítidla vyfoukaná na samé hranici tech
nických možností přesvědčila i kreativ
ního ředitele IMM Dicka Spierenburga 
svěřit tento ambiciózní projekt právě jí.
Z tohoto pohledu lze Lucii Koldovou po
važovat za ambasadorku české kultury. 
Díky její účasti v projektu das Haus se 
naše země dostala skutečně do nejlepší 
společnosti producentů nábytku a by
tových doplňků. 
Lucie Koldová vidí svůj dům jako místo 
setkávání rodiny. Sama už řadu let nemá 
ani televizor a digitálních technologií si 
užije dost ve svém studiu. Svůj volný čas 
chce trávit se svojí rodinou. Její dům je 
minimalistický, ale smyslný. Je to místo 
lásky, pozitivních emocí a účinného 
boje proti stresu. Každý by se zde měl 
dobře cítit, být sám sebou.
Svítidla jako nositelé energie ovlivňu
jí podle Lucie Koldové lidské pocity, 
proto původně hodlala postavit celý 
projekt výlučně na osvětlení. Energie ji 
fascinuje. Vždy ji zajímalo, co se skrývá 
pod povrchem. Původní vizi ale opustila 
a v duchu zaměření salonu IMM obo
hatila svoje světelné objekty také vlast
ními nábytkovými produkty a použila 
i některé „designové“ objekty českých 
i evropských producentů. 
Světlo hraje v jejím domě hlavní roli. Je 
použito k reprezentaci, kreativitě, oblé
kání, líčení, zve lidi k návštěvě, působí 
v různých úrovních.

Dispozice domu

Dispozičně je dům rozdělen do šesti 
zón. Na centrální obytnou zónu nava
zuje šatna, duchovní zóna, relaxační 
zóna, terasa a inspirační zóna. Různá 
atmosféra v každé části podporuje 
její funkčnost. Každý obyvatel domu 
si může pro svůj pobyt zvolit právě tu 
nejvhodnější zónu podle okamžité chuti 
a nálady v duchu světového megatren

Obytná zóna, pohovky Link (Prostoria), svítidlo – krb Puro – Fire (Brokis), svítidla 
Macaron (Brokis), design Lucie Koldová. Foto: Radomír Čapka

Šatna: svítidla Puro (Brokis), stůl Pli Table (Classicon), design Victoria Wilmotte

Relaxační zóna – vana Dune (Antonio Lupi), design Mario Ferrarini, svítidla Ivy 
(Brokis), design Lucie Koldová
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du „individualizace“. Dům je vymezen 
stěnami, ale člověk vnímá světelné 
zdroje, které v každé jeho části vytváře
jí zvláštní náladu. Jsou nositeli emocí. 
To je podle autorky jejich klíčová role. 
Samotný nábytek není akcentem, ale 
spíše doplňkem a nositelem funkce. 
Dalším znakem je hra s kontrasty: hra
natý/kulatý, měkký/tvrdý, světlý/tmavý. 
To je aplikováno i na svítidlech, vznikají 
tak optické protiklady vybízející k pobytu 
v libovolné zóně. 

Centrálnímu prostoru domu domi
nuje „ohniště“ Puro – Fire s trubico
vým osvětlením Puro Sparkles (Lucie 
Koldová pro Brokis) a vybízí už z dálky 
návštěvní ky ke vstupu. Zóna je vyba
vena pohovkami Link chorvatské firmy 
Prostoria. Raketový start této firmy na 
designérské scéně tak trochu připomí
ná začátky tvorby Lucie Koldové. 
Odpočivná zóna obsahuje ložnici a kou
pelnu se zapuštěnou vanou od Antonia 
Lupiho. Ložnice v nice je vybavena po
stelí s nebesy. Nad ní se vznáší svítidla 
Ivy, která připomínají bobule na větvič
kách jmelí (Lucie Koldová pro Brokis). 
Originální kolébka Nut kombinuje pře
dozadní houpání s pravolevým (Lucie 
Koldová). V domě jsou i nové prvky, kte
ré Lucie navrhla pro TON. Je to křeslo 
Chips, umístěné v tzv. inspirační zóně, 
nebo křesla a stolek Cocoon umístěná 
na terase. Vybavení tzv. duchovní zóny 
tvoří kulaté sofa Blossom navržené pro 
německou firmu Käfer und Hummel. 
Nesmíme zapomenout ani na šatnu 
osvětlenou trubicovou lampou Puro 
(Lucie Koldová pro Brokis). Kontrastem 
objektů umístěných na podlaze jsou ob
jekty levitující.
„Ideální obytný prostor nabízí širokou 
škálu úrovní nálad, protože jeho míst
nosti uzavírají kruh mezi myšlenkami 
v našem emocionálním světě a poža
davky reálného života,“ říká autorka 
v jednom z četných rozhovorů.

Vnímavý návštěvník si ale nemůže ne
všimnout, že zde není kuchyně. Důvod 
je prostý: Lucie nevaří. Je téměř stále 
ve studiu, vaření tak přenechala svému 
muži. Nerada totiž provozuje činnost, ke 
které nemá vřelý vztah. To však projektu 
nijak neublížilo. Jeho cíl – podtrhnout 
význam světla v procesu zařizování obyt
ného prostoru – byl beze zbytku napl
něn. Expozice obsypaná návštěvníky 
od otevření areálu až po jeho uzavření 
je toho dokladem.

Zdroj: tiskové materiály IMM

Relaxační zóna – dominantním prvkem ložnice je „postel s nebesy“ v podobě niky se 
zapuštěným lůžkem a s osvětlením Ivy (Brokis), design Lucie Koldová. Foto: Radomír 
Čapka

Terasa s novými křesly a stolkem Cocoon (TON), design Lucie Koldová. Foto: Radomír 
Čapka

Inspirační zóna s novým lounge křeslami Chips (TON) a stolkem Wrap (Lugi), design 
Lucie Koldová
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Organizátori prispôsobili zameranie hál 
podľa objednávok vystavovateľov:

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

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

 F – Nábytok do obývacích izieb a spál
ní

 M1 – Okná, dvere, podlahy, krby, 
doplnky interiérov

 M2 – Bytový nábytok
 M3 – Fórum dizajnu a expozície 
výrobcov so zvýrazneným dizajnom

 M4 – Kuchyne, spotrebiče, nábytko
vé kovanie, bytový nábytok

 S – predaj bytových doplnkov interié
ru

 Voľná plocha – Záhradný a bytový 
nábytok

Sprievodný odborný 
program

Vyvrcholením úsilia vystavovateľov o vý
razné ovplyvnenie spotrebiteľov bude 
každoročná súťaž o Cenu veľtrhu 
Nábytok a Bývanie 2018. Prihlásené 
exponáty a expozície zaradia do nomi
nácií v 6 kategóriách. Odborná hodno
titeľská komisia z nich vyberie nábytok 
podľa náročných kritérií konštrukcie 
a dizajnu. Uzávierka prihlášok je 13. 3. 
2018 (do 8:00).
Diskusné fórum členských spoločnos
tí ZSD SR a ostatných výrobcov nábyt
ku, dizajnérov a obchodníkov má tému 
„Podpora zvýšenej spotreby sloven-
ských výrobkov z dreva“. Uskutoční 
sa v auditóriu Zväzu spracovateľov dreva 
SR (súčasť stánku ZSD SR v pavilóne N) 
13. marca 2018 v čase 13:00 – 15:00.

Odborný program organizátora veľtrhu 
je zameraný na 100. výročie vzniku 
Československej republiky a rozdele
ný na Český deň a Slovenský deň. 
Obidva národné dni odborníkov sa budú 
konať v konferenčnej miestnosti (me
dzi pavilónmi A a B) od 9:00 do 12:00, 
vstup je zadarmo pre vystavovateľov 
a žiakov odborných škôl. Český deň 
bude 13. marca 2018, Slovenský deň 
15. marca 2018.

Paralelná prehliadka 
Fórum dizajnu 

Minuloročný retrospektívny charakter 
výstavy Fórum dizajnu uzatváral 20 ro
kov existencie podujatia. V tomto roku 

Uvoľnenie a pohoda v bývaní

Veľtrh Nábytok a Bývanie 2018 v Nitre (13. – 
18. 3. 2018) pokračuje v trendoch z minulých 
rokov a 28. ročník v areáli agrokomplex Národné 
výstavisko privíta 450 vystavovateľov na ploche 
40 tisíc m2. Vystavovatelia obsadili všetky pavi-
lóny a voľnú plochu.

PANTONE 7502

C      M      Y      K
6     14     35     7

PANTONE 137

C      M      Y      K
0      46   100    0

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

Foto: autor
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sa stáva výlučne študentským fórom, 
na ktorom sa svojimi kolekciami pre
zentujú vysoké školy s výučbou dizaj
nu so zameraním na tvorbu nábytku 
a bývania. Priestor je rozdelený na štyri 
Ko.Lekcie:

 VŠVU – Kurz dizajnu a Laboratórium 
interiérového dizajnu, Katedra dizajnu

 STU – Ústav interiéru a výstavníctva, 
Ústav dizajnu, Fakulta architektúry

 TUZVO – Katedra Dizajn nábytku a in
teriéru, Drevárska fakulta

 Cena prof. Halabalu – finalisti a víťazi 
13. ročníka súťaže

Hlavnou myšlienkou je iniciatíva komuni
kácie medzi školami a výrobcami. 

Aktivity Zväzu spracovateľov 
dreva SR

Pavilónu N s ná
zvom „Pavilón 
slovenských vý-
robcov nábytku 
a moderných 
dre vodomov “ 
t v o r í  s t á n o k 
ZSD SR so zá

zemím pre členské spoločnosti, pred
stavením odborných drevárskych škôl, 
pre vystavovateľov a ich obchodných 
partnerov – členov zväzu.
Súčasťou je auditórium a panely s pro
jektmi 7. ročníka „Drevostavba roka 
2017“, do súťaže sú prihlásené reali
zácie drevostavieb členských spoloč
ností Sekcie drevostavieb ZSD SR. 
Návštevníci veľtrhu môžu hlasovať za 
„svoju“ sympatickú drevostavbu. Budú 
zároveň zaradení do tomboly, kto
rú vyžrebujú v posledný deň veľtrhu. 
Hlasovanie bude aj na veľtrhu CONECO 
2018 (11. – 14. 4. 2018) v Bratislave.
V pavilóne N bude umiestnené aj žrebo
vacie osudie vstupeniek – návštevníci 
môžu do neho vkladať žrebovaciu časť 
svojich vstupeniek, žrebovanie bude 
tiež v záverečný deň. Ceny pre vyžre
bovaných návštevníkov venujú členské 
spoločnosti ZSD SR.
Uverejňujeme vstupenku odborníka. 
Po vystrihnutí z časopisu ju treba vyplniť 
a cez vstup – registračné centrum v pa-
vilóne F, dostanete vstupenku zadar
mo. Cena vstupenky návštevníka je 7 €. 
Brány výstaviska budú otvorené denne 
od 9:00 do 18:00. Parkovať možno 
pred výstaviskom (4 €) alebo priamo 
v areáli (40 €).

Spoločnosť WHC s.r.o., Bratislava je dlhoročným aktívnym členom Sekcie drevosta-
vieb ZSD SR a vystavovateľom v Pavilóne slovenských výrobcov nábytku a moder-
ných drevodomov
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Veletrh představí trendy a inovace v oboru, od elektrického 
nářadí až po dřevoobráběcí stroje, což HOLZ-HANDWERK 
dělá jedním z nejdůležitějších veletrhů pro truhláře a tesaře 
v Evropě. Veletrh pořádá Asociace výrobců dřevoobráběcích 
strojů v rámci VDMA a NürnbergMesse GmbH.

Aplikace HOLZ-HANDWERK

Pomocí aplikace HOLZ-HANDWERK se návštěvníci mohou 
předem seznámit s vystavovateli a jejich produkty a uložit si je 
do vlastního seznamu. Na návštěvu veletrhu tak budou opti-
málně připraveni. Na místě pak aplikace usnadní orientaci díky 
dynamickému plánu hal. Ke stažení na www.holz-handwerk.
de/en/app.

Vnímejte ducha prostoru

Partnerem veletrhu je Sdružení truhlářů v Bavorsku (Fach-
verband Schreinerhandwerk Bayern), které zde bude orga-
nizovat speciální přehlídku „DesignObjekt – ObjektDesign“ 
s mottem „Vnímat ducha prostoru – holistické ztvárnění pros-
toru“. Předseda sdružení FSH dr. Christian Wenzler vysvětluje: 
„Poté co byl v truhlářském řemesle dlouho ve středu pozornosti 

design jednotlivých předmětů a výrobků, pozorujeme v sou-
časné době při realizaci budov, místností, nábytku a perifer-
ního vybavení návrat k holistickému přístupu. Naše speciální 
přehlídka představí mimořádné způsoby ztvárnění a vysvětlí 
základní myšlenky designu, které pomáhají vnímat ducha vy-
tvořeného uspořádání prostoru. Ukazuje také příležitosti, které 
se kreativnímu a holisticky orientovanému truhlářství otevírají. 
Duch prostoru vzniká, když všechno takříkajíc sedí. Prostor 
vyvolává emoce, vyvolává zájem pozorovatele, stimuluje jeho 
reakce. Každý člověk prostor cítí jinak a často se jedná o po-
cit velmi intuitivní, který má racionálně nevysvětlitelný účinek. 
Ještě obtížnější je zjistit, jak a proč k této reakci dochází. Ve 
skutečnosti však lze mnohé z toho velmi přesně ovlivnit. Jak, 
to ukážeme na speciální přehlídce v předsálí vstupu střed.“

Rychlá doprava bez kolon a čekání

Už při minulém ročníku veletrhů HOLZ-HANDWERK 
a FENSTERBAU FRONTALE v roce 2016 byla kvůli snížení 
hustoty dopravy posunuta otevírací doba veletrhů. Z hodnoce-
ní vyplynulo, že vystavovatelé a návštěvníci se tak snáz vyhnou 
ranní dopravní špičce. Veletrhy tak budou i letos začínat každý 
den v 10:00 a končit v 18:00 (v sobotu v 17:00).

Vstupenky jako jízdenky

Spolu s novým systémem turniketů zavedla společnost 
NürnbergMesse pro návštěvníky také mobilní vstupenky, 
což usnadní přístup do areálu výstaviště. Zvýhodněné jízdné 
a posílení spojů ve špičkách dále umožní pohodlnou cestu 
na výstaviště městskou hromadnou dopravou. Vstupenky 
zakoupené v předprodeji i průkazy vystavovatelů umožňují 
využití MHD na území Norimberku/Fürthu/Steinu. Německé 
dráhy opět přichystaly akční nabídku v podobě speciální jíz-
denky na spoje ICE.
Dřevařský magazín, coby mediální partner veletrhu 
HOLZ-HANDWERK, nabízí svým čtenářům možnost získat 
BEZPLATNOU VSTUPENKU na webové stránce www.
holz-handwerk.de/voucher. Po vložení speciálního kódu 
HHW18Drewa a po registraci obdržíte na uvedený e-mail 
elektronickou vstupenku, kterou si vytisknete. Ušetřit tak 
můžete až 45 EUR!

HOLZ-HANDWERK se blíží. 
Využijte volnou vstupenku!

Od 21. do 24. března 2018 bude Norimberk znovu 
místem setkávání pro dřevozpracující řemesla. 
HOLZ-HANDWERK, evropský veletrh strojních 

technologií, vybavení a dodavatelů pro dřevozpracující řemesla, ve spojení s veletrhem FENSTERBAU 
FRONTALE, opět po dvou letech přivítá více než 100 000 odborných návštěvníků. Na obou akcích 
se bude prezentovat více než 1300 vystavovatelů, z toho 500 na HOLZ-HANDWERK.

Autor: Radomír Čapka, kontakt: radomir.capka@gmail.com

Z veletrhu HOLZ-HANDWERK 2016. Foto: autor
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Nábytkári, obchodníci s nábytkom, ale 
i drevostavbári či výrobcovia a dodá-
vatelia technológií spolu s ostatnými 
spracovateľmi dreva – to sú naši. Stačí 
povedať: naši. A všetci vedia, koho tým 
máme na mysli. Okrem podnikateľov 
aj akademikov či študentov a žiakov. 
Najviac sa však tešíme na návštevníkov 
veľtrhu, ktorí nás často zamestnávajú 
aj – zdanlivo – nezodpovedateľnými 
otázkami. 
ZSD SR a jeho aktivity sú na veľtrhu, 
ktorý každoročne navštívi viac ako 80 
tisíc spotrebiteľov, v pavilóne N nepre-
hliadnuteľné. Sme v dobrej spoločnosti. 
A ak prídete k nám, ocitnete sa v nej tiež. 
Slovenských výrobcov nábytku spolu so 
stavebnými firmami, ktoré sa venujú vý-
stavbe moderných drevostavieb na vý-
stave „Moderné drevodomy“, návštev-
níci nájdu predovšetkým v spoločnom 

pavilóne N pod názvom „Pavilón slo-
venských výrobcov nábytku a moder-
ných drevodomov“. Dynamický a konti-
nuálny rozvoj výstavby rodinných domov 
na báze konštrukcií z dreva dáva jedineč-
nú príležitosť spojiť svoje sily a využiť sy-
nergický efekt spolupráce Nábytkárskej 
sekcie a Sekcie drevostavieb ZSD SR. 

Nebude to však len obyčajný pavilón 
s vystavovateľmi. Jeho návštevník získa 
bližší pohľad a informácie na fungovanie 
nábytkárskeho i drevostavbárskeho prie-
myslu na Slovensku, bude mať možnosť 
oboznámiť sa s príbehmi úspešných mla-
dých ľudí, študentov a budúcich dizaj-
nérov, alebo úspešných nábytkárskych 
či drevostavbárskych firiem. V tomto 
pavilóne bude umiestnené aj žrebova-
cie osudie spotrebiteľskej tomboly, 
do ktorej členské spoločnosti ZSD SR 
opäť ponúknu atraktívne ceny pre dr-
žiteľov zlosovateľných vstupeniek. Aby 
ste získali predstavu o tom, o čo môžete 
obohatiť svoju domácnosť, prinášame 
vám prehľad cien, ktoré do súťaže veno-
vali členské spoločnosti ZSD SR:
1. cena: zariadenie do dvojizbového 
bytu – D-nábytok, Lučenec
2. cena: sedacia súprava – GKT, s.r.o., 
Topoľčany
3. cena: sedacia súprava – MOLITEX, 
Krajné
4. cena: manželská posteľ ADELA 
s roštom a matrace – WE-TEC, Bratislava 
a MATERASSO, Oravské Veselé
5. cena: praktické vybavenie do ku-
chynských zásuviek – twd SK, Banská 
Bystrica
6. cena: stôl a 4 stoličky do kuchyne – 
Domov združenie, Topoľčany

Súčasťou expozície ZSD SR bude aj 7. 
ročník súťaže DREVOSTAVBA ROKA 
2017, v rámci ktorej sa budú môcť náv-
števníci zapojiť do hlasovania a tým aj 
do súťaže o hodnotné ceny. 

Príďte nás navštíviť na veľtrhu v Nitre: 
Nábytok a Bývanie 2018 (13. – 18. 3. 2018)

Určite nás nájdete a určite a to oplatí. 
Nechceme vás podplácať planými sľubmi, 
ale tradícia kontaktného miesta Zväzu spra-
covateľov dreva SR v rámci najprestížnejšieho 
veľtržného podujatia na Slovensku pre ZSD SR 
potvrdzuje, že sme otvorení pre všetkých. 

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR

Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: autor

Stánok Zväzu spracovateľov dreva SR je súčasťou Pavilónu slovenských výrobcov 
nábytku a moderných drevodomov
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Tradičné štvrtkové (15. 3. 2018) sprie-
vodné odborné podujatie „Diskusné 
fórum“ sa v tomto roku bude venovať 
téme: „Podpora zvýšenej spotre-
by slovenských výrobkov z dreva“ 
Zúčastnia sa na ňom poprední odbor-
níci z praxe, ale aj z akademickej obce, 
ktorí sa budú zamýšľať nad otázkou, ako 
sa môžu presadiť naši dizajnéri a ako 
z toho môže profitovať podnikateľské 
prostredie. Sme presvedčení, že zákla-
dom oživenia pre nábytkárov musí byť aj 

oživenie stavebníctva – napríklad rozvoj 
drevostavieb, zlepšenie podnikateľské-
ho prostredia a obrat v spotrebiteľskej 
nálade obyvateľstva. Dôležité je pritom 
upriamenie pozornosti spotrebiteľa na 
produkty domácej výroby.
Spolupráca so strednými odbornými 
školami a členskými spoločnosťami 
ZSD SR, ktoré pre svoju prax potrebu-
jú z roka na rok viac odborných kvali-
fikovaných mladých ľudí, vyústila do 
spoločnej prezentácie SOŠ drevárskej 

v Topoľčanoch, SOŠ drevárskej vo 
Zvolene a SOŠ drevárskej v Spišskej 
Novej Vsi v rámci stánku ZSD SR. 
Remeslo má dnes opäť zlaté dno a prá-
ca v nábytkárskom priemysle už dávno 
nie je len práca s hoblíkom a dlátom. 
Uspokojí aj náročných a po špičko-
vej technike túžiacich mladých ľudí. 
Odzrkadľuje sa, napríklad, aj v projekte 
duálneho vzdelávania, do ktorého sú 
zapojené aj prezentujúce sa školy. Ich 
súčasní žiaci už majú, takpovediac, isté 
pracovné miesta v konkrétnych nábyt-
kárskych, či drevostavbárskych firmách. 
Podnikatelia aj v nábytkárskom a dre-
vospracujúcom priemysle nevyhnutne 
potrebujú kvalitnú a odborne dokonale 
vzdelanú pracovnú silu. K rozvoju dre-
várskeho a tým aj nábytkárskeho prie-
myslu na Slovensku je však v prvom 
rade potrebné, aby sme potenciál, ktorý 
sa v našich lesoch v podobe dreva skrý-
va, využili ešte lepšie, ako doteraz. Aby 
sme nevyvážali nespracovanú guľatinu, 
pretože s ňou si vyvážame aj pracovné 
príležitosti a budúce výrobky s vysokou 
kvalitou a tým aj pridanou hodnotou pre 
všetkých, ktorí ich potrebujú. Aj v nábyt-
ku. Príďte nás navštíviť. Porozprávame 
sa, zoznámime sa, uvidíme sa. Budeme 
radi.

Hodnotené ceny do spotrebiteľskej tomboly venovali členské spoločnosti ZSD SR

>  Cena přístroje: 9 423 Kč 
Spotřební materiál v ceně  
2 166 Kč zdarma: 
celkem 4 000 ks hřebíků  
D34–31 × 90 mm,  
4 plynové náplně

>  Akční cena 9 423 Kč platí v ČR, 
do 31. 3. 2018 nebo  
do vyprodání zásob

> Ceny jsou uvedeny bez DPH

Plynová hřebíkovačka  
KMR 3890

+ 2 plastové boxy s hřebíky  
+ 4 plynové náplně

hřebíky a plyn v ceně  

2 166 Kč zdarma

www.kmr-cs.cz
>  Více informací:

http://www.okentes.cz
http://www.kmr-cs.cz
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Drevostavba roka 2017

Pre členské spoločnosti Sekcie drevostavieb Zväzu spracova-
teľov dreva SR vyhlásili 7. ročník súťaže Drevostavba roka. 
Do súťaže Drevostavba roka 2017 nominovali nasledujúcich 
13 objektov zrealizovaných v uplynulom roku.

Súťaž bude – tak ako v predchádzajúcich rokoch – odborná 
i laická. Laická verejnosť môže hlasovať nielen na internete, 
ale aj priamo na veľtrhu Nábytok a Bývanie 2018 v Nitre 
(13. – 18. 3. 2018) v pavilóne N, ktorý bude aj v tomto roku 
koncipovaný ako Pavilón slovenských výrobcov nábytku 
a moderných drevodomov. 

Hlasovanie bude možné aj na veľtrhu CONECO – RACIO-
ENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 
2018 v dňoch 11. – 14. 4. 2018 v bratislavskej Inchebe.

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

1. ATRIUM SK s. r. o., Banská Bystrica

 Názov stavby: Rodinný dom Pollux 130
 Autor projektu: Ing. arch. Roman Kutiš
 Zastavaná plocha: 173,00 m2

 Úžitková plocha: 130,00 m2

 Vykurovaná plocha: 130,00 m2

2. Drevodom Orava s. r. o., Podbiel

 Názov stavby: Zrubový dom Smažík
 Autor projektu: Ing. Tatiana Magerčáková
 Zastavaná plocha: 117,00 m2

 Úžitková plocha: 200,00 m2

 Vykurovaná plocha: 175,40 m2

3. DREVSTAV SLOVAKIA s. r. o., Žarnovica

 Názov stavby: Drevostavba s dvomi bytovými jednotkami
 Autor projektu: Ing. arch. Pavol Pokorný
  Pokorny architekti s.r.o.
 Zastavaná plocha: Dom: 190,62 m2; garáž: 122,53 m2

 Úžitková plocha: Dom: 297,90 m2; garáž: 100,69 m2

 Vykurovaná plocha: 320,00 m2

Nominácie na získanie ocenenia Drevostavba roka 2017
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4. Gold House Slovakia s. r. o., Bratislava

 Názov stavby: Rodinný dom Levice
 Autor projektu: Ing. Lukáš Michalčák
 Zastavaná plocha: 172,00 m2

 Úžitková plocha: 147,38 m2

 Vykurovaná plocha: 126,00 m2

5. HolzHaus s. r. o., Detva

 Názov stavby: Rodinný dom Sekerešovcov
 Autor projektu: Ing. Roman Vaľo
 Zastavaná plocha: 144,15 m2

 Úžitková plocha: 94,79 m2

 Vykurovaná plocha: 75,10 m2

6. JK Slovakia s. r. o., Lipany

 Názov stavby: Rodinný dom s ambulanciami 
  MUDr. Gurský Ján
 Autori projektu: Ing. Marián Viazanko, Kokinda Tomáš
 Zastavaná plocha: 195,00 m2

 Úžitková plocha: 299,01 m2

 Vykurovaná plocha: 299,01 m2

7. Kontrakting krov hrou s. r. o., Kontrakting stavebné 
montáže s. r. o., Žilina

 Názov stavby: Vila v Záhorských sadoch
 Autor projektu: Ing. arch. Pavol Pokorný, 
  Pokorny architekti s.r.o.
 Zastavaná plocha: 310,00 m2

 Úžitková plocha: 320,00 m2

 Vykurovaná plocha: neuvedené

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

 Názov stavby: Rodinný dom Ratkovce
 Autor projektu: Ing. arch. Zuzana Kramárová
 Zastavaná plocha: 173,90 m2

 Úžitková plocha: 145,60 m2

 Vykurovaná plocha: 145,60 m2
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9. ModerneDomy.sk, zastúpenie RD Rýmařov na Slovensku, 
Lozorno

 Názov stavby: Tradičný bungalov Largo 122
 Autor projektu: ModerneDomy.sk
 Zastavaná plocha: 201,00 m2

 Úžitková plocha: Dom: 135,00 m2; garáž: 26,50 m2

 Vykurovaná plocha: neuvedené

10. ModerneDomy.sk, zastúpenie RD Rýmařov na Slovensku, 
Lozorno

 Názov stavby: Kubis 88 – inteligentný dom
 Autor projektu: ModerneDomy.sk
 Zastavaná plocha: 92,00 m2

 Úžitková plocha: 150,00 m2

 Vykurovaná plocha: 158,00 m2

11. RAJ BÝVANIA s. r. o., Levice

 Názov stavby: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami 
 a prevádzkou

 Autori projektu: Ing. Ján Franko, Patrik Marton
 Zastavaná plocha: 266,37 m2

 Úžitková plocha: 435,76 m2

 Vykurovaná plocha: 435,76 m2

12. Vida domy s. r. o., Bratislava

 Názov stavby: Rodinný dom Chovanec
 Autor projektu: Ing. Csolley Július
 Zastavaná plocha: 179,96 m2

 Úžitková plocha: 138,58 m2

 Vykurovaná plocha: 134,32 m2

13. WHC s. r. o., Bratislava

 Názov stavby: Rodinný dom Javorová alej
 Autor projektu: Ing. arch. Martin Bujna
 Zastavaná plocha: 110,00 m2

 Úžitková plocha: 182,17 m2

 Vykurovaná plocha: 179,28 m2
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DOVOZCI - VÍTE OPRAVDU CO DOVÁŽÍTE? 

Veškeré výrobky ze dřeva dovážené ze zemí mimo EU podléhají legisla�vě 
týkající se legální těžby dřeva, která musí být doložena patřičnými dokumenty.

Polínko....
Řezivo, MDF desky, 
překližky, papír.....

I pokud se nejedná jednoznačně o dřevěné výrobky a dřevo, 
může vaše zboží dřevo obsahovat, aniž tušíte. 

A může se jednat o výrobky z nelegální těžby dřeva. 
Informujte se včas o vašich legisla�vních povinnostech. 

Předejdete �m případným pos�hům při kontrole.

EU č. 995/2010 - Nařízení EU pro� obchodu s nezákonně vytěženým dřevem
 a s výrobky ze dřeva

www.uhul.cz

http://www.imaczech.cz
http://www.uhul.cz
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Výše zmíněným výsledkem byl student 
Jan Rázek také automaticky nominován 
na XII. ročník Mistrovství Evropy parke-

tářů – juniorů, které se bude konat letos 
v květnu v běloruském Minsku. 
„Mezinárodní mistrovství Polska bylo 
skutečně prestižní a vyrovnanou sou-
těží.“ říká letošní juniorský parketářský 
mistr Jan Rázek. „Vůbec jsem nečekal, 
že bych mohl vyhrát. Po vyhlášení vý-
sledků to byl pro mne šok, který ale vzá-
pětí vystřídala radost a nesmírné štěstí,“ 

dodává s úsměvem student a pokračuje 
s tím, že po příjezdu do Poznaně 30.1. 
ve večerních hodinách obdržel zadání 
s výkresovou dokumentací. Nad tou si 
pak spolu s mistrem odborného výcviku 
Václavem Kulhánkem, který jej doprová-
zel, sedli a důkladně spočítali všechny 
důležité rozměry a úhly jednotlivých 
parketových vlysů zadaného obrazce, 

Mezinárodním parketářským mistrem Polska 
je Jan Rázek ze Školy Kateřinky

Na mezinárodním Mistrovství Polska parketářů – juniorů, které proběhlo na přelomu ledna a února 
při příležitosti konání mezinárodního stavebního veletrhu BUDMA v Poznani (30. 1.–2. 2. 2018), 
zvítězil po krátkém parketářském zácviku Jan Rázek, student 3. ročníku učebního oboru Truhlář ze 
SOU nábytkářského a SOŠ, s.r.o. Liberec – Kateřinky. V soutěži profesionálních parketářů do 25 
let z Polska, Běloruska, Ukrajiny, Ruska a České republiky bylo jeho dílo vyhodnoceno porotou jako 
nejlepší z celkem 11 dokončených pokládek „parketových podlah“.

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

Druhý soutěžní den se povrch modelu parketové podlahy nejprve přebrousil, po vyluxování naolejoval…

Parketové vlysy po důkladném rozměření a nařezání bylo nutné sestavit a nalepit přesně podle zadání tak, aby nedošlo k zá-
měně dřevin
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vytvořeného z europarket zhotovených 
z několika různých dřevin.
Při vlastním dvoudenním soutěžním klání 
si první den během osmihodinového ča-
sového limitu nejprve převzal materiál, 
který dle předchozích výpočtů rozměřil 
a nařezal v požadovaných dimenzích. 
Takto připravené parketové vlysy pak 
při skládání do obrazce postupně lepil 
na podkladovou OSB desku. 
„V této fázi soutěže musel Honzík kromě 
řemeslné zručnosti prokázat i patřičnou 
znalost dřevin. Jedním z hodnotících kri-
térií totiž bylo i to, zda to či ono místo 
v obrazci je zaplněno parketovým vly-
sem z dřeviny stanovené v zadání. Zde 
řada jeho soutěžících kolegů ztrácela 
cenné body tím, že např. prohodili ja-
san s jilmem apod.,“ doplnil na adresu 
svého svěřence Václav Kulhánek s do-
větkem, že druhý soutěžní den měli 
účastníci čas již pouze na vybroušení 
povrchu sestaveného modelu podlahy, 
její povrchovou úpravu olejováním a ko-
nečné vyleštění.
„Od roku 2004, kdy jsme se jako par-
ketáři začali zúčastňovat mezinárod-
ních soutěží, jsme poprvé získali nej-
vyšší ocenění. Je to pro nás všechny 
obrovský úspěch. Uznání patří nejen 
vítězi Honzovi Rázkovi a jeho učitelům 
z liberecké školy, ale též celému rea-
lizačnímu týmu, bez jehož pomoci by 
se nepodařilo dosáhnout takovéhoto 
úspěchu,“ říká místopředseda Cechu 
parketářů a podlahové techniky ČR Ing. 
Jiří Dvořák, který účast české výpravy 
v Polsku organizačně zajišťoval.

…a v závěrečné fázi důkladně vyleštil

Nejlepší mezi 11 dokončenými parketovými obrazci byla „podlaha“ studenta Jana 
Rázka z liberecké Školy Kateřinky, kterou zhotovil za odborné a morální podpory 
svého mistra Václava Kulhánka

Slavnostního dekorování nového parketářského mezinárodního mistra Polska Jana Rázka byli účastni také (zprava) Ing. Jiří 
Odvárka coby zástupce sponzorující společnosti MAFELL, místopředseda Cechu parketářů a podlahové techniky ČR Ing. Jiří 
Dvořák a hlavní cenu předávající místoředitel poznaňského výstaviště Tomasz Kobierski
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Nositeľka Ceny ZSD SR 
a odborného časopisu Drevársky magazín

Moje meno je Jana Kamenská a som študentkou 2. ročníka SOŠ drevárskej vo 
Zvolene, odbor Tvorba nábytku a interiéru. Výber strednej školy som dlho zvažovala. 
Nakoniec som rada, že som si vybrala práve túto školu. Štúdium v tomto odbore mi 
ponúka veľa nových možností, ako niečo vymýšľať a tvoriť. Jednou z príležitostí bol 
aj XIX. ročník súťaže „Etudy z dreva“, ktorej sa naša škola pravidelne zúčastňuje.

Keď nám oznámili tému súťaže „Úžitkový 
predmet a šperk“, popustila som uzdu 
fantázie a za objekt záujmu som si vy-
brala nohavicové traky. Začala som vša-
de hľadať a zisťovať, či náhodou niečo 
také ako drevené traky existuje, ale nič 
som nenašla.
Tak som sa pustila do práce. Najprv 
som si prezerala rôzne obrázky a hľadala 
možnosť, ako zakomponovať drevo do 
mojich trakov. Našla som jeden obrázok 
náramku, ktorým som sa nechala inšpi-
rovať pri tvorbe trakov. Tou inšpiráciou 
boli drevené koráliky, ktoré som chcela 
použiť na výrobu trakov. Farebnosť ko-
rálikov som vyberala tak, aby ich mohli 

využiť nielen muži. Ďalším rébusom, kto-
rý som musela vyriešiť, bolo, ako a čím 
budú koráliky prepletané. Najprv som sa 
zamýšľala nad nylonom, ale to by nebolo 
praktické ani estetické. Išla som preto 
do galantérie a hľadala vhodný materiál. 
Tam ma zaujala tenká koženka, ale mala 
som pochybnosti, či by bola dosť silná. 
Rozhodla som sa, že ju vyskúšam a otes-
tujem so spolužiakmi, ktorí ju poriadne 
naťahovali. Koženka sa neroztrhla a tak 
som ju použila na výplet trakov. Keď som 
doplietla obidve časti trakov, začala som 
riešiť ich uchytenie o nohavice. Pán učiteľ 
mi poradil, že by mohlo byť zaujímavé dať 
na ne štipce na bielizeň. Tak sa začala 
tretia časť úlohy, ako uchytiť traky o štip-
ce. Napadlo mi, že by som mohla štipce 
prevŕtať, čo vyzeralo byť najjednoduchším 
riešením. Poslednou a pre mňa najťažšie 
riešiteľnou súčasťou mojich trakov, aj keď 
sa to nezdá, bola práve guma, ktorá je 

umiestnená vzadu a má svoje praktické 
využitie. Problémy s ňou boli nesmierne 
vyčerpávajúce, keď že nebola farebne zla-
dená s korálikmi. Netušila som, že je také 
ťažké zohnať práve dokonalú farebnosť. 
Obehala som všetky galantérie v meste, 
ale všade som počula to isté: „Máme len 
bielu alebo čiernu“. Rozmýšľala som, že 
ju zafarbím farbou na textil, nuž ani to som 
nemohla spraviť, lebo guma nesmie ísť 
do vriacej vody. Už som si myslela, že 
traky nikdy nedokončím a to len pre takú 
triviálnu vec. Potom mi však navrhla spo-
lužiačka, aby som nechala vodu vychlad-
núť a až potom ponorila gumu do roztoku. 
A vyšlo to!
Po pospájaní boli traky hotové a už iba 
ostávalo ich nafotiť, spracovať poster, vy-
plniť prihlášku a poslať na súťaž. V ško-
le mi oznámili, že vyhlásenie výsledkov 
bude 15. 2. 2018 v Lesníckom a drevár-
skom múzeu vo Zvolene. Bola som rada 

Autor: Jana Kamenská
SOŠ drevárska vo Zvolene
Foto: autorka a Dr. Anton Mrník

Jana Kamenská, študentka 2. ročníka 
SOŠ drevárskej vo Zvolene

Cenu Zväzu spracovateľov dreva SR odovzdal Jane Kamenskej počas vernisáže 
výstavy „Etudy z dreva 2017“ generálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter Zemaník
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už len z toho, že moje traky budú vystavené v múzeu. Vo sne by 
mi nenapadlo, že by som mohla vyhrať nejaké ocenenie. Keď 
som sa dozvedela výsledok, skoro som sa rozplakala. Cítila 
som nesmiernu radosť, že môj súťažný výrobok sa páčil. Cenu, 
ktorej súčasťou je aj ročné predplatné časopisu Drevársky 
magazín, mi udelil Zväz spracovateľov dreva SR.
Účasť v súťaži „Etudy z dreva“ bola neuveriteľným prínosom 
do môjho života. Oceňujem, že dáva priestor mladým ľu-
ďom neskúseným v oblasti dizajnu. Presne tak ako ja. Veľké 
poďakovanie patrí môjmu učiteľovi, Mgr. Jiřímu Dvořáčkovi, 
ktorý mi bol poradcom na tejto mojej prvej „súťažnej“ ceste.
Ocenenie ma síce potešilo, ale rozhodne nechcem zaspať 
na vavrínoch. Už teraz rozmýšľam, ako moje drevené traky 
vylepšiť.

Poster k ocenenej práci

Detail drevených trakov Jany Kamenskej

http://www.italcomma.sk
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Názov obchodu IKEA vyjadroval iniciály 
jeho mena Ingvar Kamprad, názvu far-
my Elmtaryd, na ktorej vyrastal a obec, 
v ktorej sa farma nachádza Agunnaryd. 
Učaroval mu nábytok a švédsky (škandi-
návsky) životný štýl, ktorý chcel rozšíriť 
do celého sveta. Srdcom jeho podnika-
teľského úsilia zostal Ȁlmhult – mesteč-
ko uprostred lesov južného Švédska.
Kampradova firma vznikla v roku 1943 
ako obchod s domácimi potrebami. Od 
roku 1950 podnikal aj s predajom nábyt-

ku. Vydal prvý katalóg svojich obchod-
ných ponúk. Prvú predajňu otvoril ne-
ďaleko svojho rodiska v meste Ȁlmhult. 
Na výstavných plochách sprístupnil aj 
nábytok. To bol základ prvého obchod-
ného domu IKEA, ktorý tu otvoril v roku 
1958 a mal rozlohu 13 tisíc m2. Za hra-
nicami Švédska otvoril prvý obchodný 
dom v hlavnom meste Nórska – v Oslo 
v roku 1963. V hlavnom meste Švédska 
v Štokholme otvoril najväčší obchodný 
dom v roku 1965. Pri ďalšej expanzii pu-
toval mimo územia Škandinávie – prvý 
obchodný dom pribudol vo Švajčiarsku 
v roku 1973 v meste Spreitenbach. 
S otvorenou náručou ho prijímali krajiny 
na celom svete. Najviac obchodných 
domov IKEA je v Nemecku. Obchodný 

gigant má 365 obchodných domov v 29 
krajinách. Ročne ich navštevuje 817 mi-
liónov návštevníkov.
Ingvar Kamprad prestal byť riadite-
ľom svojho impéria IKEA v roku 1966. 
Sústredil sa viac na vývoj a inováciu 
výrobkov a svoje miesto prenechal 
Andersovi Mobergovi. V roku 1986 re-
zignoval aj na funkciu predsedu predsta-
venstva, firmu dal do vlastníctva nadácie 
v Holandsku. V roku 2013 odišiel aj z do-
zornej rady IKEA a nechal v nej miesto 
pre svojho syna Mathiasa. Sám sa usadil 
vo Švajčiarsku a žil veľmi skromne.
Zaviedol filozofiu firmy „Vytvárať lepší 
každodenný život pre väčšinu ľudí“. 
Rozvíjal ju v celej sieti obchodných do-
mov. „IKEA chce ponúknuť široký sor-
timent funkčného bytového zariadenia 
za také ceny, aby si ho čo najviac ľudí 
mohlo dovoliť kúpiť“. Pri realizácii tejto 
myšlienky redukoval náklady aj tým, že 
umiestňoval obchodné domy na lacnej-
ších pozemkoch mimo centier miest, 
v blízkosti príjazdových komunikácií. 
Ingvar Kamprad tvrdil, že „väčšina ľudí 
má viac času ako peňazí“. Zjednodušil 
distribúciu nábytku k spotrebiteľovi jeho 
predajom v rozloženom stave. Nábytok 
začal predávať samoobslužným systé-
mom: zákazník sa inšpiroval katalógom 
nábytku, vyhľadal si výrobok, sám si vy-
bral potrebný druh v regáli a sám si ho 
vyzdvihol v sklade, sám si tovar dopravil 
domov (najčastejšie v osobnom aute) 
a sám si nábytok doma aj zmontoval.
Pôvodne nemala IKEA výrobné závody. 
Jej nákupcovia cestovali po celom svete, 
nadväzovali kontakty a získavali výrob-
cov, ktorým odporúčali aj základný prin-
cíp demontovateľnosti, čo umožňovalo 
zabaliť nábytok do plochých kartónových 
obalov. Dôraz pri výrobe spotrebných to-
varov orientovali na prírodné materiály so 

Zomrel zakladateľ IKEA. 
Podnikateľom v obchode s nábytkom bol trištvrte storočia

Vo veku 91 rokov zomrel 27. januára 2018 zakladateľ ikonického švédskeho nábytkového obchod-
ného reťazca IKEA Ingvar Kamprad. Podnikať v obchode začal ako 17-ročný formou zasielateľských 
ponúk jednoduchých spotrebných predmetov a rôzneho tovaru. Bol švédskym vlastencom a veľkým 
lokálpatriotom. 

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

Ingvar Kamprad (* 30. marec 1926 – † 27. január 2018)
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širokou možnosťou kombinácie a dopl-
ňovania zariadenia podľa meniacich sa 
potrieb rodín alebo kancelárií.

Československá stopa

Prvé kontakty mal Ingvar Kamprad 
s československými výrobcami v roku 
1956. Osobne k nám chodil nakupovať 
tovar – nábytok, koberce, sklo, porce-
lán a lustre. Už v roku 1957 plánoval 
vybudovanie obchodného domu IKEA 
v Prahe. Vtedajšia politická situácia to 
však neumožňovala. Československí 
výrobcovia postupne dodávali do siete 
IKEA 200 rozličných výrobkov zo 120 
závodov prostredníctvom 15 podnikov 
zahraničného obchodu. 
Prvý obchodný dom vo vtedajšom 
Československu otvorili až v roku 1991 
v Prahe.
Slovensko spolupracovalo najskôr ako 
výrobca nábytku. Podpísanie zakladajú-
cej zmluvy pre priame kooperačné vzťa-
hy sa uskutočnilo 7. septembra 1989. 
Prvým výrobcom nábytku v skupine 
Swedwood bol SPARTAN a.s. Trnava 
(1991), ďalším bol Swedwood Slovakia 
– odštepný závod JASNÁ v Závažnej 
Porube pri Liptovskom Mikuláši (1994). 
Treťou významnou investíciou IKEA je 

závod Swedwood Malacky na výrobu 
DTD dosiek a produkciu kuchýň (1999). 
Samostatným bol závod MODUL Servis 
zameraný na kompletovanie nábytkové-
ho kovania. Do koncernu IKEA pribu-
dol v roku 2006 závod IKEA Industry 
Majcichov pri Trnave s produkciou dyhy 
a dyhových zosadeniek.
V Bratislave otvorili prvú predajňu IKEA 
v roku 1992 s plochou 2000 m2. Nový 
obchodný dom IKEA Bratislava otvorili 
1. júna 1995, mal plochu 21 500 m2 na 

dvoch podlažiach. Ďalšie zväčšovanie 
obchodného domu realizovali počas 
prevádzky v roku 2012. S rozšírenou 
plochou na 36 700 m2 je najväčší 
v strednej Európe. 
V záujme operatívnejšieho a kvalifi-
kovanejšieho riadenia regionálneho 
stredoeurópskeho trhu (CZ/HU/SK) 
má IKEA centrálu v Prahe a stará sa 
o osem obchodných domov – v Prahe 
(2), Brne a Ostrave, v Budapešti (3) 
a v Bratislave.

Vývoj loga IKEA

http://www.lakovna-nabytku.cz
http://www.drevmag.com
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Mezi firmy, které patří k evropské špič-
ce v nabídce vybavení pro veřejné i do-
mácí sauny a wellness, patří i německá 
společnost KLAFS. Letos v lednu na 
veletrhu imm cologne představila jako 
novinku houpací lehátko Sway, určené 
pro krátkodobou relaxaci – tzv. posilující 
zdřímnutí. 
Lehátko je vybaveno elektromotorickým 
mechanismem, který s lehací plochou 
pohybuje po obloukové dráze do stran 
v přesně stanovených výchylkách a inter-
valech. Boční pohyb vychází z historicky 
ověřeného, ale i vědeckým výzkumem 
podloženého poznatku, že stranové hou-
pání či kolébání má blahodárný účinek 
na kvalitu spánku.
Např. autoři výzkumu z neurofyziolo-
gického centra a spánkové laboratoře 
Ženevské univerzity dospěli před časem 
k poznatkům o prospěšnosti houpání na 
základě sledování krátkého spánku ně-
kolika dospělých mužů. (Ženy byly z po-

kusu vyloučeny, protože jejich spánek 
ovlivňuje menstruační cyklus a přípravu 
pokusu by to komplikovalo.)
Pokusní spáči spali dvakrát ve střídavém 
pořadí buď na stabilním lůžku, nebo na 
pomalu se houpající posteli. Jen pro zají-
mavost: vědcům i subjektům vyhovovala 
výchylka zhruba 10 centimetrů na kaž-
dou stranu a 15 zhoupnutí za minutu. 
Sledování mozkových funkcí dobrovolní-
ků ukázalo, že při kolébání muži usnuli 
rychleji. Také se jim prodlou žilo trvání 
hlubšího spánku (dvě stadia spánku 
NREM) na úkor povrchního, „lehkého“ 
spaní. Přibylo také pomalých vln, které 
jsou typické pro hluboká spánková stádia.
Některé teorie také uvádí, že stranové 
houpání napomáhá uvolnit svalovou 
ztuhlost a stimuluje mozkové centrum, 
které uvolňuje látku dopamin, což vy-
volává pocity pohody a vnitřního klidu.
V některých zemích, jako jsou USA nebo 
Japonsko, se běžnou praxí stalo krátké 
posilující zdřímnutí během pracovní doby, 
které zvyšuje výkonnost. Tento „ener-
getický“ spánek, který je oddělený od 
hlavního spánku v noci, by měl trvat nej-
méně 15 minut a nejvýše 30 minut, aby 
se adekvátně regenerovalo tělo: ať už je 

to výkon, který zvyšuje krátký spánek při 
přestávce na oběd, nebo vypnutí každo-
denního stresu v co nejkratším čase.
„Lehátko Sway simuluje pohyb závěsné 
houpací sítě, přičemž poloměr oblouko-
vé dráhy houpání (délka pomyslného zá-
věsu) byl na základě vědeckého výzkumu 
stanoven na 7,5 metru. Stejným způso-
bem byla stanovena i frekvence houpání, 
při níž dochází k optimální synchronizaci 
mozkových vln s pohybem. Během krát-
ké doby pohyb, čas a prostor splynou 
dohromady. Uživatel přestane pohyb vní-
mat – jeho mozkové vlny se přirozeně 
synchronizovaly s houpavým pohybem 
a harmonicky se přizpůsobily vnějším fak-
torům. V tomto okamžiku se dech a puls 
uklidní a svalové napětí se uvolní,“ vy-
světluje princip houpacího lehátka Mark 
Böttger ze společnosti KLAFS a dodává, 
že díky houpavému pohybu umožňuje 
lehátko Sway dosáhnout během krátké 
doby kvalitnějšího spánku, a tím lepší re-
laxace a revitalizace těla i ducha.
Kromě motoricky řízeného houpavého 
pohybu je lehátko vybaveno také elek-
tronicky nastavitelným sklonem zádové 
a hlavové části lehací plochy pro vyšší 
uživatelský komfort.

Boční houpání zvyšuje kvalitu odpočinku

Nejdříve bazény, poté domácí sauny a dnes již nejlépe kompletní soukromé wellness. To je jeden ze 
současných trendů v bydlení, který by zaměstnaným a pracovně vytíženým lidem měl poskytnout 
maximální relaxaci jako protiváhu každodennímu stresu v zaměstnání nebo podnikání. K zavádění 
různých relaxačních prostředků v rámci boje proti stresu ale dochází i přímo na pracovištích.

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

Poloměr houpání byl na základě vědec-
kého výzkumu stanoven na 7,5 metru

Relaxační lehátko Sway díky inovativní funkci houpání nabízí kvalitnější odpočinek, 
zlepšuje koncentraci a výkonnost
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Práve riadenie podniku a riadenie vý
roby musí byť nastavené tak, aby firma 
vyhovela zákazníkovi dizajnom svojho 
nábytku a bytových doplnkov, aby spl
nila jeho požiadavky, ktoré sa týkajú do
dania, montáže a inštalovania výrobku. 
Výrobné podniky, predovšetkým veľké 
a stredné, sa zameriavajú najmä na 
dodanie správneho sortimentu v stano
venom čase pre obchodné prevádzky 
(predajne nábytku). Ďalšie služby za
bezpečuje predajňa nábytku. Veľké 
nábytkárske podniky majú výhodu pre
dovšetkým v efektívnosti produkcie, 
a tým aj v nižších cenách pre zákazní
ka, avšak chýba im priama komunikácia 
so zákazníkom, pretože do logistického 
reťazca vstupuje sprostredkovateľ – veľ
koobchod alebo maloobchod. Preto aj 
ich reakcie na požiadavky zákazníkov 
môžu byť oneskorené.
Ďalšou nevýhodou je, že firmy vyrábajú 
prevažne na sklad. Veľké a stredné zá
vody nábytkárskeho priemyslu preto re
agujú na túto situáciu a menia riadenie 
výroby a distribúcie tak, aby rýchlejšie 
reagovali na požiadavky trhu na základe 
svetových trendov alebo individuálnych 
požiadaviek zákazníkov. Menia svoj cha
rakter výroby zo skladového na zákazko

vú výrobu. Aby proces dodania nábytku 
bol čo najrýchlejší a najvýhodnejší pre 
obe strany, podniky uplatňujú v riade
ní tzv. logistický „ypsilon“, podstatou 
ktorého je kombinácia štandardizácie 
a individuálnych požiadaviek zákazníka. 
Práve tento prístup v logistike podniku, 
ktorý má charakter zákazkovej výroby 
s využitím merania a hodnotenia výkon
nosti procesov, prinesie pre podnik zvý
šenie jeho efektívnosti. A pre zákazníka 
vyššiu spokojnosť, čo sa odrazí na jeho 
lojalite a pozitívnych referenciách, kto
ré prispejú k rastu hodnoty podniku na 
trhu. 
Zákazková výroba v oblasti nábytku sa 
musí uplatňovať vo všetkých typoch vý
roby. Môže ísť o kusovú výrobu – táto 
forma sa uplatňuje v menšej miere, 
pretože je veľmi náročná z viacerých 
hľadísk (zásobovacie, organizačné, 
finančné), vyžaduje si veľmi úzku spo
luprácu so zákazníkom. Dizajnové vý
robky, v mnohých prípadoch môžeme 
hovoriť aj o umeleckých dielach, často 
neslúžia bežnému užívateľovi – radové
mu zákazníkovi, ale skôr na dotvorenie 
náročnejších interiérov.

Vplyv globalizácie

Globalizácia vnáša do interiéru pestrosť. 
Vzhľadom k zvýšenej mobilite ľudí ako 
dôsledku globalizácie a urbanizácie 
sa zvyšujú požiadavky, predovšetkým 
mladšej generácie, na mobilitu a viac
funkčnosť nábytku. Ľudia menia svoje 
miesto pobytu a menia aj nábytok. Preto 
sa zvyšujú požiadavky na jeho funkč
nosť a prijateľnosť ceny vo vzťahu ku 

kvalite. Zároveň sa zvyšujú individuálne 
požiadavky na nábytok ovplyvnené tra
díciami, vlastnou kultúrou, megatrendmi 
a dostupnými informáciami. Dôležitá je 
aj cena, ktorú je zákazník ochotný za
platiť. 

Štandardizácia výroby 
nábytku

Vhodné riešenie pre podnik je štandar
dizácia výroby nábytku, ktorá prináša 
pre organizáciu a riadenie podniku 
množstvo výhod. Vo výrobe skrinkové
ho a úložného nábytku sa uplatňuje sta
vebnicový systém konštrukcií. Vyžaduje 
normalizáciu materiálovej a súčiastko
vej základne, kde stupeň štandardi
zácie postupne klesá od jednotlivých 
dielov, podzostáv a zostáv k finálnym 
výrobkom. Kombináciou jednotlivých 
štandardizovaných častí možno vytvá
rať varianty podľa požiadaviek zákazní
kov s väčšou možnosťou kombinácie 
výrobných dávok. Z hľadiska marketin
gu tento spôsob prináša určitý stupeň 
predvýroby, čo predstavuje skrátenie 
času dodávky k zákazníkovi a zníženie 
nákladov na výrobu. 
Modularita umožňuje rýchle prispôso
benie sa novým požiadavkám a zmenám 
trendov na trhu, ale aj tvorby súčasných 
interiérov s možnosť aplikácie viacerých 
variantov. Vzťah štandardizácie a ino
vácie je v protiklade. Štandardizácia 
postupuje podľa predpisov, noriem, 
predpísaných metód a technológií, jej 
cieľom je kvalita a efektívnosť. Inovácie 
prinášajú voľnosť kreativity a inovatív
nosti. 

Zákazková výroba nábytku 
v kontexte globalizácie

Nábytkársky priemysel je oblasť s veľkým finančným obratom. Pre firmy je veľmi nákladné zavádzanie 
inovácií na trh. Proces končí vystavením príslušnej novinky na prestížnej nábytkárskej výstave, s oča-
kávaním pozitívnej odozvy zákazníkov. Medzinárodné salóny nábytku určujú trendy a smery, ktoré sa 
prejavujú najvýraznejšie na farbách, tvaroch a materiáloch. Globalizáciu cítiť nielen v hospodárstve 
a s ním súvisiacim financovaním, objavuje sa v politike, životnom prostredí, komunikácii a výrazne 
najmä v dizajne. Globalizačné trendy sa dostávajú do „obehu“ prostredníctvom medzinárodných 
výstav, informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré umožňujú ich šírenie po celom svete.

Autori: Doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.
 Ing. Jarmila Klementová, PhD.
 Ing. Silvia Lorincová, PhD.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene
Kontakt: sedliacikova@tuzvo.sk
 klementova@tuzvo.sk
 lorincova@tuzvo.sk
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Východiskom riešenia problému, ako 
vyhovieť individuálnym požiadavkám 
zákazníkov, je predovšetkým štandardi
zácia jednotlivých častí výrobkov, ktorá 
vedie k dokonalému uplatneniu staveb
nicovosti výroby, ktorej výsledkom je 
potom možnosť ponuky malosériovo až 
zákazkovo vyrábaných finálnych výrob
kov založených na sériovo až hromadne 
vyrábaných častiach a dielcoch, ktoré 
si zákazník vyberá na základe svojich 
individuálnych potrieb pri zariaďovaní 
interiéru.
Aj súčasné nábytkárske výrobné pod
niky využívajú skutočnosť, že plnenie 
individuálnych požiadaviek zákazníkov 
je možné a môže viesť firmu k získaniu 

konkurenčnej výhody. Individualizácia 
nachádza svoj význam v hromadnej vý
robe tak, že zvyšuje z hľadiska zákaz
níkov počet:

 štandardných produktov so špecific
kými variantmi podľa zákazníkov,

 štandardných produktov so špecific
kými variantmi ponuky.

Cieľom riadenia výroby je potom roz
deliť výrobný hmotný tok na dve časti 
– výrobu neutrálnej zákazky a výrobu 
špecifickej zákazky podľa požiadaviek 
zákazníkov. 
Kompromisné riešenie je založené 
na pohybe bodu „P“, ktorý je bodom 
rozpojenia výrobného toku s ohľadom 

na hromadnú a individuálnu výrobu. 
Štandardizácia umožňuje jeho posun 
smerom k zákazníkovi. Príklad využitia 
bodu „P“, je pri tzv. logistickom riešení 
„ypsilon“, ktoré prezentuje obrázok 1. 
Výroba neutrálnej zákazky (diely, podzo
stavy, zostavy), tvorí základ stavebnice 
finálnych výrobkov a využíva všetky vý
hody modernej výroby vo veľkých dáv
kach – na obrázku ju predstavuje oblasť 
„P1“. Rieši sa optimálne umiestnenie 
bodu rozpojenia tohto reťazca, ktorý 
predstavuje časť vyrábanú bez ohľadu 
na konečného zákazníka a časť výro
by na základe požiadaviek zákazníka. 
V priestore umiestnenia bodu rozpo
jenia na úsečke materiálového toku 
sa napája úsečka informačného toku, 
ktorá predstavuje individuálne požiadav
ky zo strany zákazníka. Tieto vstupujú 
do výrobného procesu. Ide o stretnutie 
so zákazníkom, kde sa na základe po
nuky a vzájomnej komunikácie špecifi
kujú jeho požiadavky. Nasleduje spra
covanie ponuky až do konštrukčného 
a technologického výstupu. Výrobu 
špecifickej časti predstavuje predo
všetkým uzol montáže, kde dochádza 
k tvorbe finálneho nábytku alebo ná
bytkovej zostavy. Zákazník si volí na 
základe svojich požiadaviek z ponuky 
firmy, predovšetkým materiál na výro
bu nábytku, farebnú povrchovú úpravu 
v  prípade skrinkového nábytku, kvalitu 
a farebnosť poťahového materiálu pri 
čalúnenom nábytku. Veľmi dôležitý je 
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Obrázok 1: Logistické riešenie „ypsilon“

 
a) Výroba neutrálnej zákazky - hľadisko kvality a procesov b) Marketing 

  1a) Identifikácia cieľov kvality a definovanie ukazovateľov 

I. Univerzálne ukazovatele merania 
a hodnotenie výrobných procesov  

 

 

 

 

1b) Sledovanie (mega) trendov, v nábytku a interiéroch 

2a) Identifikácia procesov (subprocesov  a činností) a ich vlastníkov 2b) Sledovanie regionálnej kultúrny a tradícii 
Zavedenie systému manažérstva kvality 

podľa STN ISO EN 9001:2008 
3a) Zostavenie mapy procesov 3b) Sledovanie trendov v ostatných oblastiach – bytová 

technika, elektronika, IKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Ukazovatele merania a hodnotenie 
výrobných a nevýrobných procesov 

Meranie výkonnosti procesov pomocou 
odchýlok, index výkonnosti procesov, 

benchmarking

Základné nástroje manažérstva kvality 

Moderné nástroje manažérstva kvality 

Interné preskúmanie kvality 

Tvorba prognóz, inovácií, návrh variant 

Externé preskúmanie kvality (analýza sťažností, dopytovanie,...) 

Komunikácia so zákazníkom 

a) Výber z ponúkaných variantov 

NÁPRAVNÉ OPATRENIA 

PDCA CYKLUS  

priebežná doba procesu, efektívne 
využitie doby procesu, celkové náklady 
na proces, počet nezhôd na jednotku 

↑ KVALITA ↑ spokojnosť / lojalita zákazníkov ↑ HODNOTA PODNIKU 

4a) Stanovenie ukazovateľov merania a hodnotenie kvality procesov 
4b) Komunikácia so zákazníkmi (súčasní, budúci) – 

prieskumy požiadaviek, názorov, potrieb  
5a) Klasifikácia nákladov na kvalitu na báze procesného prístupu  

 (náklady na zhodu a nezhodu) 5b) Prezentácia ponuky (reklamy, veľtrhy, výstavy)  

po
nu
ka 

 produktivita pracovníka a stroja, pomer 
vstupov k výstupom, plnenie 
kvalitatívnych noriem, index 
spôsobilosti strojov a procesov, podiel 
nezhodných výrobkov k výstupom 

 
 
 
 

Výroba 
špecific

kej 
zákazky 

b)    Návrh finálneho výrobku, zostavy na základe individuálnych 
požiadaviek (rozmery, farba, materiál, štýl, doplnky, kovanie a i.) - predvýrobná etapa: sledovanie 

procesov návrhu a vývoja produktu,  
- výrobná etapa: sledovanie procesov 

údržby a opráv, c)    Montáž finálneho výrobku 
- povýrobná etapa: sledovanie procesov 

servisu
d)   Ostatné služby pre zákazníka (doprava, servis, informácie) 

 

Obrázok 2: Implementácia systému manažérstva kvality pre nábytkárske podniky zákazkovej výroby
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odborné témy
správny výber nábytku a zostáv na zá
klade rozmerov zariaďovaného interié
ru. Zákazník si môže zvoliť typ kovaní 
(aj v závislosti od cenových relácií), typ 
a farbu úchytiek, ďalšie detaily úpravy 
a doplnkov (typ a farbu hranovacej pás
ky, lišty a iné).

Manažérstvo kvality 
v zákazkovej výrobe nábytku

Model pre zavedenie systému manažér
stva kvality do nábytkárskych podnikov, 
ktoré pracujú na princípe zákazkovej vý
roby, spája v sebe výhody veľkosério
vej výroby, ktorá na základe využívania 
metód merania a hodnotenia výkonnosti 
procesov (obrázok 2), prináša podniku 
výhody nielen z oblasti kvality, ale celko
vej efektívnosti. Efektívnosť hospodáre
nia podniku sa môže pozitívne prejaviť 
na cenách výrobkov na trhu, čo je spolu 
s kvalitou základným predpokladom lo
jality zákazníkov. Pri návrhu modelu sa 
vychádzalo z logistického „ypsilonu“, 
kde do procesu výroby vstupuje v bode 
„P“ zákazník, so svojimi individuálnymi 
požiadavkami na nábytok. Tomuto pred
chádza marketingová činnosť podniku, 
ktorá prichádza na trh s ponukou, na zá
klade ktorej si zákazník vyberie nábytok 
presne podľa svojich potrieb a predstáv 
o zariadení interiéru. V tejto časti je dô
ležitá komunikácia so zákazníkom, tu 
sa bude rozhodovať o budúcom finál
nom nábytku alebo nábytkovej zostave 
pre zákazníka (rozmery a počet častí 
stavebnice, materiál, farba, kovania, 
ostatné voliteľné doplnky).
Zákazníkovi sú poskytnuté konzultačné 
a poradenské služby pri návrhu interié
ru v programoch s 3D vizualizáciou, 
aby si budúci užívateľ vedel predstaviť 
celkový vzhľad interiéru s kombináciou 
zvolených dielcov, zostáv a doplnkov 
v interiéri. Význam komunikácie a kva
lity služieb pre zákazníka je zobrazený 
v pravej časti modelu. Poskytované 
služby pre zákazníka v procese prípravy 
finálneho produktu, počas distribúcie, 
v prípade požiadavky na jeho inšta
láciu a tiež služby po jeho odovzdaní 
zákazníkovi, sú súčasťou vnímania kva
lity firmy (podniku) zo strany zákazníka 
a jeho lojality. Vo všetkých procesoch 
je potrebné neustále komunikovať so 
zákazníkom, v prípade nepredvídanej 
zmeny (konštrukčnej, technologickej, 
materiálovej, logistickej) každú odsúhla
siť zákazníkom. 
V systéme zákazkovej výroby je veľmi 
podstatná marketingová činnosť, a to 
pre zónu „P1“, ktoré vychádza z vý

skumných metód zameraných na bu
dúce a súčasné potreby zákazníkov so 
zohľadnením trendov v oblasti nábytku 
a zariaďovania interiérov. Ide o výrobu 
neutrálnej zákazky vyrábanej na základe 
prognóz.
Aby bola dosiahnutá výsledná spokoj
nosť na strane zákazníka a spokojnosť 
na strane firmy, je potrebné zaistiť kvalitu 
vo všetkých procesoch a na všetkých 
úrovniach. A tak bola v modeli prepojená 
kvalita hromadného výrobného procesu 
na základe princípu „pull systém“, cez 
kvalitnú komunikáciu so zákazníkom, 
pre splnenie jeho individuálnych požia
daviek na tvorbu jeho finálneho produktu 
(„push systém“). Východiskom a cieľom 
je komunikáciou s trhom (marketingo
vá činnosť), pre vytvorenie správnych 
prognóz vo výrobe nábytku na základe 
megatrendov v kombinácii s danou kul
túrnou úrovňou trhových segmentov.
Prínosy navrhovaného modelu:

 zavedenie systému manažmentu kva
lity a možnosť komplexného riadenia 
kvality,

 detailné poznanie procesov, subpro
cesov a činností vykonávaných v pod
niku,

 kvalita v kvantifikovateľnej podobe po
mocou ukazovateľov merania a hod
notenia výkonnosti procesov,

 racionalizácia organizovania výroby, 
technickej, obchodnej a ekonomickej 
činnosti,

 zjednotenie informácií a zaistenie ich 
jednoznačnej vypovedacej schop
nosti,

 zvyšovanie technickej úrovne výrob
kov, 

 efektívne využitie zdrojov všetkých 
procesov,

 rešpektovanie požiadaviek trhu a zá
kazníkov, komunikácia so zákazníkmi,

 skrátenie dodacích termínov, 
 zvýšenie spokojnosti a lojality zákaz
níkov, 

 efektívnejšia realizácia nápravných 
opatrení na základe využitia odporú
čaných metód a nástrojov.

Využívanie zákazkového systému výro
by, nielen v oblasti nábytku, sa v posled
ných rokoch uplatňuje čoraz častejšie. 
Prináša to výhody pre podnik z hľadiska 
zvýšenia efektívnosti. Pre zákazníka je 
prednosťou výber finálnych produktov 
podľa jeho potrieb a želaní. Tento sys
tém umožňuje v plnej miere využívať 
systém manažérstva kvality, analyzo
vať požiadavky zákazníka, definovať 
procesy, ktoré prispievajú k vytvoreniu 
produktu prijateľného pre zákazníka 
a udržiavať tieto procesy pod kontro
lou, pretože efektívne procesy patria 
medzi najcennejšie aktíva každej orga
nizácie. Ich správne riadenie zabezpečí 
poskytovanie mimoriadnej hodnoty zá
kazníkovi, vytvára priestor na realizáciu 
zmeny a predstavuje základ pre budúci 
rast a inovácie. Dôležité postavenie má 
aj marketing, ktorý prostredníctvom sle
dovania trendov a prieskumov vytvára 
pre podnik prognózy pre zavádzanie 
inovácií. Podniky by mali pochopiť, že 
investovaním do zavedenia týchto me
tód a sledovaním procesov a ich ne
ustálym zlepšovaním, zvyšujú kvalitu 
svojich ponúkaných výrobkov a služieb. 
Prináša to spokojnosť zákazníkov, ktorí 
sú pre podnik hlavným predpokladom 
hospodárskeho úspechu a dlhodobé
ho rastu.

Vybrané state sú z publikácie ako 
čiastkový výsledok riešenia granto-
vých úloh: VEGA MŠ SR č. 1/0010/17 
a APVV-14-0506.

Zákazková výroba v oblasti nábytku sa musí uplatňovať vo všetkých typoch výroby. 
Foto: archív DM
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Slovensko bude mať zákon o dreve
Chce sa nám povedať – konečne (?)

Celý názov pripravovanej legislatívnej úpravy je Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na 
vnútorný trh. Treba povedať, že návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva v skutočnosti 
implementuje až štyri nariadenia EÚ, pričom nosným je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov 
uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (ďalej len „nariadenie“). Aktívne do prípravy návrhu 
zákona vstupoval aj Zväz spracovateľov dreva SR, ako zamestnávateľská organizácia, reprezentant 
drevospracujúceho priemyslu a partner štátu v sociálnom i legislatívnom dialógu.

Podľa predloženého paragrafového 
znenia, ktoré musí ešte prejsť schvaľo
vacím procesom v NR SR, tento návrh 
zákona upravuje:
a) práva a povinnosti hospodárskeho 

subjektu, ktorý uvádza drevo a výrob
ky z dreva na vnútorný trh, 

b) práva a povinnosti obchodníka, 
c) práva a povinnosti prepravcu dreva 

a výrobkov z dreva (ďalej len „pre
pravca“),

d) povinnosti monitorovacej organizá
cie, 

e) pôsobnosť orgánov štátnej správy 
v oblasti uvádzania dreva a výrobkov 
z dreva na vnútorný trh,

f) priestupky a iné správne delikty v ob
lasti uvádzania dreva a výrobkov z dre
va na vnútorný trh.

Návrh zákona sa nevzťahuje na 
a) drevo, na ktoré sa vzťahuje medziná

rodná zmluva, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, 

b) výrobok z dreva, ktorého životný cyk
lus je ukončený a ďalej možno s ním 
nakladať len ako s odpadom. 

Donedávna sme sa na Slovensku tvá
rili, že sa nás nariadenia EÚ „netýka
jú“, pretože sme boli presvedčení, že 
naše právne úpravy idú dokonca nad 
rámec európskych nariadení. Práve to, 
že v predchádzajúcom období prevlá
dal názor, že týmto nariadením u nás 
na Slovensku nejde o „nič nové“, nás 

dostalo do situácie, v ktorej sa nachá
dzame 4 roky, počas ktorých sme ich 
nedokázali implementovať. Veď našu 
legislatívu upravujúcu podmienky ťažby 
v lesoch, ale aj výrobu stromov rastú
cich mimo lesa máme vypracovanú na 
európskej úrovni. Akosi sme zabudli na 
to, že nariadenie sa týka aj kontroly uvá
dzania dreva na trh, kontroly dovozcov 
a obchodníkov s drevom a tiež stanovi
lo povinnosť hospodárskych subjektov, 
ktorými sa rozumejú ako domáci obhos
podarovatelia a osoby s právom ťažby vo 
všeobecnosti, tak i dovozcovia dreva, 
viesť systém náležitej starostlivosti. 
Na účely tohto zákona sa rozumie:
a) dovozcom hospodársky subjekt, 

ktorý uvádza drevo a výrobky z dreva 
na vnútorný trh, zo štátu, ktorý nie je 
členským štátom Európskej únie, 

b) prepravou premiestňovanie dreva 
a výrobkov z dreva dopravným pro
striedkom alebo bez dopravného 
prostriedku. 

Je logické, že každá zmena legislatívy 
so sebou nesie i nové povinnosti, ale 
predovšetkým nevyhnutnosť obozná
miť sa s právnym predpisom. Napríklad 
v tomto prípade sa dotknuté subjekty 
musia vysporiadať s archivovaním nevy
hnutných dokumentov, ktoré potvrdzujú 
pôvod i kvalitu dreva, resp. dreveného 
výrobku z neho. Čo sa týka povinnosti 
archivovania niektorých dokladov, tá je 
iba jedna z povinností, ktoré majú hospo
dárske subjekty a obchodníci plniť podľa 
nariadenia aj v súčasnej dobe, pribudla 
však povinnosť archivovať doklady pre 
prepravcov dreva a výrobkov z dreva na 
päť rokov. Majú sa teda subjekty, ktorých 

sa nový zákon bude týkať obávať nielen 
zvýšenej administratívy, ale – a to pre
dovšetkým – sankcií za nedodržiavanie 
nariadenia? Citujme z vyjadrenia Ing. 
Jaroslava Regeca, generálneho tajomní
ka služobného úradu Ministerstva pôdo
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré 
poskytol pre časopis Lesník 1/2018: 
„Myslím, že zavedenie akejkoľvek novej 
normy nutne vo vedomí ľudí vyvoláva 
obavy bez ohľadu na to, či sú opodstat
nené alebo nie. Vidíme to aj na príklade 
niektorých mediálnych vyhlásení, ktorým 
však často chýba znalosť samotného na
riadenia, ako aj podmienok, ktoré musí 
zákon, ak sa nariadenie implementuje, 
spĺňať po legislatívnej stránke. V každom 
prípade, firmy a obhospodarovatelia le
sov, pokiaľ poriadne vykonávajú činnosti 
v súlade s príslušnými zákonmi, nemu
sia sa obávať žiadnych postihov. K tomu 
smeruje aj činnosť Slovenskej lesnícko
drevárskej inšpekcie, ktorá už začala 
vykonávať sériu školení a poskytuje in
formácie každému, kto prejaví o tému 
nariadenia a návrhu zákona záujem.“

Slovenská lesnícko
drevárska inšpekcia

Návrh zákona totiž definuje aj vznik 
nového kontrolného orgánu, ktorý 
bude dohliadať nad dodržiavaním pra
vidiel, ktoré zo zákona budú vyplývať. 
Slovenská lesníckodrevárska inšpek
cia bude mať jasne definované poslanie 
i právomoci. ZSD SR sa kladne postavil 
k tomuto návrhu, pretože už roky volá 
po dôslednej kontrole prepravovaného 
dreva na Slovensku. Alarmujúci stav vo 

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
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vývoze ihličnatých piliarskych výrezov zo 
Slovenska, ktorý už niekoľko rokov po 
sebe dosahuje úroveň 50 % sa, podľa 
názoru ZSD SR, dá zvrátiť jedine dôsled
nou kontrolou kvality, prepravy a obje
mu prepravovaného dreva od ťažby až 
k spracovateľom. Zopár medializova
ných „lastovičiek“ – v podobe kontroly 
kamiónov s drevom – naozaj leto neu
robí. Ako je v návrhu zákona definovaná?
(1) Slovenská lesníckodrevárska inšpek

cia (ďalej len „inšpekcia“) je pred
davkovou organizáciou ministerstva 
pôdohospodárstva a vykonáva pô
sobnosť pre celé územie Slovenskej 
republiky.

(2) Inšpekciu riadi a za jej činnosť zod
povedá riaditeľ, ktorého vymenúva 
a odvoláva minister pôdohospodár
stva a rozvoja vidieka Slovenskej re
publiky.

(3) Inšpekcia má spôsobilosť byť účast
níkom súdneho konania alebo ko
nania pred orgánom verejnej správy 
a samostatne konať pred súdom 
alebo pred orgánom verejnej správy 
v rámci svojej pôsobnosti. Za inšpek
ciu koná riaditeľ alebo ním poverený 
zamestnanec.

(4) Inšpekcia 
a) vykonáva dozor nad hospodársky

mi subjektmi, obchodníkmi a pre
pravcami,

b) ukladá opatrenia hospodárskym 
subjektom, obchodníkom a pre
pravcom,

c) rozhoduje o priestupkoch a iných 
správnych deliktoch podľa § 16 
a 17, ktorých sa dopustili hos
podársky subjekt, obchodník 
a prepravca; ak ide o dovozcu 
dreva a výrobkov z dreva zo štátu, 
s ktorým Európska únia uzatvorila 
dobrovoľnú partnerskú dohodu, 
rozhoduje o priestupkoch a iných 
správnych deliktoch podľa § 17 
ods. 4 písm. c), 

d) vykonáva bezodplatne poraden
skú činnosť v oblasti uvádzania 
dreva na vnútorný trh a systémov 
náležitej starostlivosti,

e) spolupracuje s orgánmi pri po
skytovaní a kontrole prostriedkov 
z verejných zdrojov, 

f) spolupracuje s ostatnými orgán
mi verejnej správy, orgánmi po
licajného zboru a organizáciami 
podľa osobitného predpisu v ob
lasti uvádzania dreva a výrobkov 
z dreva na vnútorný trh,

g) poskytuje súčinnosť colným or
gánom a iným orgánom štátnej 
správy pri pochybnostiach o dru
hu, množstve a pôvode dreva a vý
robkov z dreva.

K tomu Ing. Jaroslav Regec uvádza: 
„Kontrola prepravovaného dreva pred
stavuje dôležitý spojovací článok medzi 
hospodárskymi subjektmi, obchodníkmi 
a spotrebiteľmi dreva. Nebolo ho po
chopiteľne možné vynechať z pôsob
nosti zákona, veď samotné nariadenie 
je svojou podstatou zamerané na za
medzenie nelegálnej ťažby dreva, jeho 
uvádzaniu na trh a vystopovateľnosti 
pôvodu dreva. Je pochopiteľné, že pri 
zložených dodávkach od viacerých do
dávateľov, pôjde o zložité kontroly, ale 
ako je to už aj v súčasnej dobe, každé 
prepravované drevo musia sprevádzať 
príslušné doklady preukazujúce legál
nosť jeho nadobudnutia a prepravy. Tu 
práve očakávame neoceniteľný prínos 
Slovenskej lesníckodrevárskej inšpek
cie, ktorá sa bude špecializovať na čin
nosť štátnych dozorov, čím zabezpečí 
vlastne chýbajúcu dozornú činnosť 
existujúcich okresných úradov, ktoré 
práve pre stále pribúdajúcu administra
tívnu záťaž a náročnosť výkonu štátnej 
správy vídame v teréne čoraz zriedkavej
šie. Z hľadiska kompetencií Slovenskej 
lesníckodrevárskej inšpekcie, tá bude 
najmä vykonávať štátny dozor nad hos
podárskymi subjektmi, obchodníkmi 
a prepravcami, ukladať opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov, roz
hodovať o priestupkoch a iných správ
nych deliktoch, vykonávať bezodplatne 
poradenskú činnosť v oblasti uvádza
nia dreva na vnútorný trh a systémov 

náležitej starostlivosti, spolupracovať 
pri poskytovaní a kontrole prostriedkov 
z verejných zdrojov, ako aj spolupraco
vať s ostatnými orgánmi verejnej správy, 
orgánmi policajného zboru, poskytovať 
súčinnosť colným orgánom a iným orgá
nom štátnej správy pri pochybnostiach 
o druhu, množstve a pôvode dreva a vý
robkov z dreva.“
Podľa informácií z februára tohto roka 
Európska komisia začala verejné pripo
mienkovanie k výrobkom z dreva, ktoré 
podliehajú nariadeniu Európskeho par
lamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. 
októbra 2010, ktorým sa ustanovujú po
vinnosti hospodárskych subjektov uvá
dzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva. 
Ide práve o nariadenie, ku ktorému je 
v slovenskom parlamente v súčasnej 
dobe predložený na rokovanie návrh zá
kona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva 
na trh, pričom samotný zákon bude slúžiť 
iba ako vykonávací predpis k nariadeniu 
č. 995/2010 a nemá možnosť určovať 
a teda ani meniť výrobky z dreva, ktoré 
uvádza nariadenie.
Aj keď je zoznam výrobkov z dreva, kto
ré sú predmetom nariadenia a teda aj 
návrhu zákona mimoriadne komplexný, 
je viac ako pravdepodobné, že nariade
nie, najmä u kombinovaných výrobkov 
z dreva, ktoré sú vyrobené z dodávok 
od rôznych dodávateľov a drevín, je 
z hľadiska kontroly nevykonateľné. Ide 
o to, že prakticky je nemožné vystopovať 
pôvod kombinovaných výrobkov z dreva, 
maximálne sa dajú určiť dreviny, samo
zrejme iba laboratórnymi testami (napr. 
papier, ale platí to určite už od vláknitých 
a drevotrieskových dosiek, atď.) Tu zrej
me neexistuje možnosť reálnej kontro
ly, výrobcovia veľkoplošných materiálov 
a nábytku z neho sa musia spoľahnúť 
na preukazovanie pôvodu dreva z do
dávateľských krajín. Oveľa viac si však 
môžeme sľubovať od zákonom zakotve
nej možnosti kontrolovať pôvod a pohyb 
dreva vyťaženého na Slovensku. 
Návrh zákona teda vyvoláva istú mieru 
optimizmu, že sa situácia s nelegálny
mi ťažbami a špekuláciami pri predaji 
dreva spracovateľom zlepší. Že sa na 
Slovensku prestane kšeftovať a hľadieť 
na krátkodobé záujmy v mene rýchleho 
zisku, ale že sa k drevu začneme koneč
ne správať ako k strategickej surovine. 
Tak, aby sme využili jeho – ešte stále 
dobre skrývaný – potenciál, ktorý pomô
že rozvíjať celý lesnícky a drevársky kom
plex ako jedno dôležité priemyselné od
vetvie pre hospodársky rast Slovenska. 
K tomu si držme palce, ale nie tak, aby 
sme si zviazali ruky.
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NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodáme truhlářské řezivo DB 32 mm, 25 mm, MD 50 
mm, BR 32 mm. Dále SM prkna, fošny, hranoly.
Kontakt: tel.: +420 604 868 471, +420 605 860 354, e
mail: starha.pila@seznam.cz

 Prodám truhlářské řezivo vzduchosuché 16 – 18 % vlhkos
ti, 4 roky po těžbě, borové oddenkové 52 mm x 4 m, 60 mm 
x 4 m, smrkové 52 mm x 4 m, cca 1 kamion.
Kontakt: mobil: +420 777 959 857

 Vyrábíme a prodáváme stavební jehl. řezivo, prkna, 
fošny, trámy, hranoly, střešní latě, vazby, provádíme sušení 
řeziva. Dodáváme pro zpracovatele a stavební firmy. Dále 
vyrábíme palubky obkladové i podlahové, hoblované přířezy, 
plotovky, zahradní nábytek. Prodáváme drcenou kůru. Je 
zaveden místní prodej drobným spotřebitelům.
Kontakt: Pila Tetčice, a.s., mobil: +420 602 690 041, email: 
miroslav.jasek@pilatetcice.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Nabízíme komponenty pro výrobu eurooken a dveří. Bez 
investic do strojů a nástrojů. Zaškolení teoretické i praktické, 
certifikace se značením CE, vzorky a technická podpora, 
nacenění poptávek – vše zdarma. Ihned můžete vyrábět: 
eurookna, balkónové a vchodové dveře IV 68, 88, panora
matická / bezrámová okna GlassR, HS portály.
Kontakt: Netolička, mobil: +420 602 723 930, www.eokno.cz, 
email: netolicka@eokno.cz

 Vyrábíme polotovary eurooken. Polotovar obsahuje: vy
frézované a slepené křídlo s rámem, zasklívací lišty, rámovou 
a křídlovou okapnici s koncovkami. Dále můžeme dodat celo
obvodové kování, těsnění a sklo. Výroba polotovarů vchodo
vých dveří včetně alu prahu, bezpečnostního kování, bezp. 
kliky a pantů.
Kontakt: mobil: 737 883 380, email: p.grubner@seznam.
cz, www.oknagrubner.cz

 Vyrábíme a prodáváme vyspravovací lodičky ze všech 
druhů dřeva (i z dodaného dřeva zákazníkem), větvové suky, 
spojovací lamelky a nábytkové kolíky. Vše kvalitně vytříděno 
a vyrobeno s maximální přesností.
Kontakt: Rostislav Hejduk, tel.: +420 777 555 784, email: 
rostislav.hejduk@seznam.cz

 Vyrábíme a prodáváme vyspravovací lodičky G2. V dře
vinách SM, BO, MD, BK, JS, DB, JV, OL, DB červený atd. 
Ceny od 0,50 Kč za 1 kus. Přesná geometrie (nepropadávájí 
se). Lodičky také vyrábíme i z materiálu zákazníka.
Kontakt: mobil: +420 724 254 702, email: frantisek.drobek@
volny.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Predáme odsávacie zariadenie zn. Cipres s výkonom 8400 
m3/hod, používané, plne funkčné.
Kontakt: mobil: 00421 905 337 450, 00421 905 337 451

 Prodám NC soustruh na dřevo od firmy SAHOS. Točná 
délka: 1400 mm. Třetí osa pro frézování šroubovic.
Kontakt: +420 736 761 872, jaroslavflek140@gmail.com

 Predám lacno sadu fréz na výrobu drevených eurookien. 
Sada je kompletná, 1x brúsená.
Kontakt: +421 905 784 641, stolarstvo.manco@gmail.com

 Predám kompletné vybavenie na VÝROBU RÁMIKOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ – DREVODOMOV – viz Burza DM http://
www.drevmag.com/cs/burzadm/ad/strojenastrojeaza
riadenia,7/vyrobaramikovychkonstrukciipredaj,46

 Prodáme malokapacitní peletovací linku ML200 s vý
konem 200 kg/hod. na zpracování pilin a hoblin. Cena na 
vyžádání.
Kontakt: mobil: +420 777 277 749, email: Petr.pel@seznam.cz

 Prodám olepovačku Brandt AMBITION 1440 FC, DIA 
nástr. rok výroby 2010, najeto cca. 42 km, umí olepit výš
ku dílce 60 mm, 8 mm tl. nákližek, 11 m/min možnost PU 
LEPIDLA!!!. Stroj plně funkční!! Možnost odskoušet a zaško
lení obsluhy. Udržovaná autorizovaným servisem (STEON), 
původní cena 57 tis. EUR, nyní prodám za 750 tis. Kč. Důvod 
prodeje  nákup nového stroje o třídu vyššího. Stručný popis 
výbavy: předřezové 2x2,2 kW frézy v=43 DIA nabroušené!!, 
předehřev, nanášecí jednotka QUICKMELT (rychlá výmě
na lepidla), přítlačná zóna digi nastavení, Kapovací agregát 
2x0,18 kW pneu natáčení fazeta/přímka, Hrubovací fréza 
2x0,55 kW nové DIA AIGNER!!, Multifunkční tvarová fréza 
2x0,4 kW (servomotorické nastavení) osazena R2, Profilová 
cidlina, plošná cidlina.
Kontakt: mobil: +420 777 568 220, email: martin@kouba
interier.cz

 Prodám řezací šrotovník RS 750, výrobce KOVO NOVÁK. 
Je určen k řezání a drcení hoblin, slámy, sena pro výrobu 
pelet nebo briket. Šrotovník je nový, zatím nepoužitý, původní 
cena 84 000 Kč nyní 66 000 Kč.
Kontakt: mobil: +420 732 351 532

 Prodám CNC obráběcí centrum BIESSE ROVER 24 ATS 
L2 ve výborném stavu, plně funkční. Prodej včetně ISO kó
nusů. Rok výroby: 2002. Specifikaci stroje zašlu na vyžádání. 
Cena: 500 000 Kč.
Kontakt: JELÍNEK  výroba nábytku s.r.o., Valašské Meziříčí, 
tel.: +420 602 777 093, email: jelinekt@jelinek.eu

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 emailem na adresy:

cz@drevmag.com     a     sk@drevmag.com.
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VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Vyrábame špajdle, BBQ špízy, okrúhle aj hranaté, špajdle 
na cukrovú vatu, špajdle na zemiakové špirály, špajdle na 
lízanky, špáradlá hygienicky balené v papieri 65 mm, napi
chovadlá, špízy na rybie závitky.
Kontakt: email: spejle.smilek@gmail.com

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

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

 My, společnost HTW – Holztechnik Weissbach s.r.o., indi
viduální výrobce nábytku, k realizaci náročných projektů hle-
dáme v nejbližším možném termínu: 1 truhláře, 1 pomocníka 
do výroby, 1 dřevařský inženýr technolog, 1 spolupracovníka 
pro marketing/prodej. Očekáváme – flexibilitu, samostatnost, 
zodpovědnost. Vaše životopisy zasílejte, prosím, na: Sabina 
Matysková, email: htwcz@drogoin.de 

 Hľadáme šikovného stolára do stolárskej dielne na výro
bu a montáž nábytku na mieru v Rohožníku na Záhorí. Plat 
900–1200 eur.
Kontakt: tel.: +421 905 610 672

 Společnost AXIMA MORAVA s.r.o. hledá nového zaměst
nance na pozici technický poradce a prodejce špičkových 
německých dřevoobráběcích strojů značky WEINIG na území 
Čech. Požadavky: komunikace v NJ nebo AJ, řidičské opráv
nění skupiny A a práce na PC. Více informací naleznete na 
www.aximamorava.cz/nabidkaprace.
Kontakt: tel.: +420 603 502 497, info@aximamorava.cz

 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, kiradrevpol@centrum.sk

RŮZNÉ

 Do výroby masívneho nábytku hľadáme spoločníka s mož
nosťou odkúpenia firmy po ukončení reštrukturalizácie, ktorá 
beží už štvrtý rok zo súdom odsúhlasených piatich. Firma je 
etablovaná na trhu.
Kontakt: Ing. Jaroslav Haliena, tel.: +421 43 428 1210, +421 
903 533 788, email: sosna@gaya.sk

POPTÁVKA
MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Hľadám dodávateľa dverových fríz JS, DB.
Kontakt: mobil: +421 905 255 442

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.

Nedostatek technicky vzdělaných 
absolventů škol, resp. zaměstnanců, 
je v České republice dobře známým 
problémem. Zájem o technické obory 
klesá a šikovní studenti architektury 
nebo stavebnictví nemají o pracovní 
nabídky nouzi. Mnohé firmy proto řeší 
problém – jak se k mladým talentům do
stat a nabídnout jim zaměstnání. Jedna 
z možností je sledovat studentské sou
těže, které dávají nadějným studentům 
prostor k prezentaci. Přesně takto je 
koncipovaná největší studentská sou
těž zaměřená na dřevěné stavění v ČR 
s názvem „Stavby s vůní dřeva“. Její 
vyhlašovatel – Nadace dřevo pro život 
– umožňuje studentům ukázat jejich 
talent a porovnat dovednosti získané 
studiem. Zároveň se snaží propojo
vat soutěžící a podniky z dřevařského 
a stavebního sektoru. Firmy, které 
soutěž podporují, tím získávají přiroze
nou příležitost, jak si vytipovat a oslovit 

potenciální zaměstnance. V minulém 
ročníku soutěže se mohly propojit s 65 
studenty, kteří přihlásili 50 soutěžních 
návrhů.
Šestý ročník soutěže byl zahájen v led
nu 2018. Studenti do něj mohou až 
do 30. června 2018 přihlašovat své 
návrhy dřevěných staveb a konstruk
cí, a to do dvou soutěžních kategorií: 
Dřevěné stavby – malé a Dřevěné 
stavby – velké. Kromě technických 
náležitostí díla, které jsou definované 
v soutěžních podmínkách na webu 
www.StavbySVuniDreva.cz, je třeba 
u přihlášeného návrhu zohlednit také 
téma ročníku, které letos zní: „Dřevo je 
naše budoucnost“. Soutěžní návrhy 
bude během letních prázdnin hodnotit 
odborná porota a online také široká 
veřejnost.
Každý, kdo se do soutěže přihlásí, zís
ká kromě skvělé zkušenosti také certifi
kát o své účasti v soutěži, pozvánku na 

slavnostní vyhlášení vítězů a také roční 
předplatné časopisu Dřevo a stavby 
v tištěné i online verzi.
Vítězové získají ceny v celkové hodnotě 
230 000 Kč. Těšit se mohou na finanč
ní ocenění 2x 50 tis. Kč a 2x 10 tis. 
Kč, exkurze do podniků Stora Enso ČR 
a Kronospan Jihlava a hodnotné ceny 
od společností SEMA a FaberCastell. 
Studenty podpoří i odborné časopisy 
Stavebnictví a Dřevařský magazín, 
které vítězům věnují předplatné na své 
tištěné magazíny. Soutěž podporují 
Lesy ČR, s. p., Ministerstvo zeměděl
ství ČR a Vojenské lesy a statky, s.p. 
Všichni vítězové navíc obdrží originální 
dřevěný diplom Nadace dřevo pro ži
vot. Záštitu soutěži udělilo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
a dále 15 odborných fakult a škol z ČR 
i SR.

Zdroj: Nadace dřevo pro život

Při hledání šikovných zaměstnanců mohou pomoci soutěže



DM 3/201874

pozvánka

Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 STAVOTECH Olomouc 22. – 24. 3.
 Stavební a technická výstava – 55. ročník. • Olomouc – výstaviště 

Flora • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 FOR HABITAT 22. – 25. 3.

 Veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí – 25. ročník. Souběžné 
výstavy: FOR INTERIOR (jaro) – 9. ročník mezinárodního veletrhu 
nábytku, interiérů a bytových doplňků, FOR GARDEN – 12. ročník 
mezinárodního veletrhu zahradní a komunální techniky, nábytku, 
architektury a zeleně, DESIGN SHAKER – 7. ročník výběrové 
přehlídka interiérového designu, BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY 
– 24. specializovaná výstava nových projektů bydlení, DESIGN V 
KOUPELNĚ – přehlídka koupelnového designu, zařízení, vybavení 
a příslušenství • Praha – PVA EXPO Letňany • ABF, a.s., www.
abf.cz, pvaexpo.cz, forhabitat.cz, forfinterior.cz, designshaker.cz

 HRADECKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA  23. – 25. 3.
 STAVBA A ZAHRADA 
 Výstava pro stavbu, rekonstrukce, zařizování bytů, domů, chat, reali

zace a úpravy zahrad – 21. ročník. Doprovodný program: Soutěžní 
přehlídka řemesel SUSO, 22. ročník, region východní Čechy 
a jižní Morava, 23. a 24. 3. • Hradec Králové – Kongresové cen
trum Aldis • KJ VÝSTAVNICTVÍ, www.kjvystavnictvi.cz, suso.cz

 DŘEVOSTAVBY 28. – 29. 3.
 Mezinárodní odborný seminář spojený s prezentací dodavatelů 

komponentů pro dřevostavby – 22. ročník • Volyně – VOŠ a SPŠ 
• VOŠ a SPŠ Volyně, www.vos.volyne.cz

 BYDLENÍ NA ZAHRADĚ ČECH 4. – 8. 4.
 Prezentace vystavovatelů z oblasti bytových doplňků, krbů, nábyt

ku, realizací kuchyní a koupelen, dodavatelů stavebních materiálů, 
střech, tepelné či solární techniky. Souběžná výstava: TRŽNICE 
ZAHRADY ČECH – výstava pro zahrádkáře, chalupáře, kutily, 
zahradníky a milovníky přírody • Litoměřice – výstaviště Zahrada 
Čech • Zahrada Čech s.r.o., www.zahradacech.cz

 STAVÍME, BYDLÍME Uherské Hradiště 6. – 7. 4.
 Stavební výstava – 14. ročník • Uherské Hradiště – sportovní 

hala • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 SILVA REGINA  8. – 12. 4.

 Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh. Souběžné výstavy: 
BIOMASA – veletrh obnovitelných zdrojů energie v lesnictví 
a zemědělství, TECHAGRO – mezinárodní veletrh zemědělské 
techniky • Brno – výstaviště • Veletrhy Brno, a.s., www.bvv.cz/
silvaregina, www.bvv.cz/biomasa

 DŮM A ZAHRADA Louny 19. – 22. 4.
 Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na úpravu a zařízení inte

riéru, exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře • Louny – výstaviště 
• Diamant Expo, spol. s r.o., www.vystavydiamantexpo.cz

 STAVEBNÍ VELETRHY BRNO  25. – 28. 4.
 Mezinárodní stavební veletrh. Souběžné výstavy: DSB – dřevo 

a stavby Brno, MOBITEX – mezinárodní veletrh nábytku a interiéro
vého designu, URBIS SMART CITY FAIR – veletrh chytrých řešení 
pro města a obce. Doprovodný program: Mistrovství ČR s mezi-
národní účastí v oboru TESAŘ – 16. ročník celostátní soutěže 
odborných škol, 25. – 26. 4. • Brno – výstaviště • Veletrhy Brno, 
a.s., www.bvv.cz/stavebniveletrhybrno, www.bvv.cz/mobitex

Slovenská republika

 NÁBYTOK A BÝVANIE 13. – 18. 3.
 Medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov, designu a ar

chitektúry. Súbežná výstava: MODERNÉ DREVODOMY – veľtrh 
modernej a tradičnej architektúry z dreva – 3. ročník • Nitra – 
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, www.agrokomplex.sk

 ABC STAVEBNÍCTVA – ZÁHRADA 20. – 22. 3.
 Kontraktačnopredajná výstava • Prešov – mestská hala Tatran 

handball arena • Agentúra Bocatius, www.bocatius.sk
 KONTRAKTY PSKA Košice 27. 3.

 Celoslovenské kontrakty spotrebného tovaru, kedy výroba, do
voz a veľkoobchod ponúka svoj tovar a maloobchod nakupuje • 
Košice – Spoločenský pavilón • PSKA s.r.o., Nitra, www.kon
traktypska.sk

 KONTRAKTY PSKA Nitra 28. 3.
 Celoslovenské kontrakty spotrebného tovaru, kedy výroba, do

voz a veľkoobchod ponúka svoj tovar a maloobchod nakupuje 
• Nitra – výstavisko Agrokomplex • PSKA s.r.o., Nitra, www.
agrokomplex.sk, www.kontraktypska.sk

 CONECO 11. – 14. 4.
 Medzinárodný veľtrh stavebníctva. Súbežné výstavy: PASÍVNE 

DOMY – DREVODOMY, RACIOENERGIA – medzinárodný veľtrh 
využitia energie, VODA – medzinárodná výstava využitia a ochra
ny vody – 5. ročník • Bratislava – výstavisko Incheba EXPO • 
Incheba, a.s., www.incheba.sk

 DOMEXPO 19. – 22. 4.
 Komplexná stavebná výstava. Súbežná výstava: GARDENIA – 

medzinárodná predajná výstava pre zahradníctvo, zahradkárov, 
priatelov bonsajov a kvetov. • Nitra – výstavisko Agrokomplex • 
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, www.agrokomplex.sk

 MLADÝ TVORCA 26. – 27. 4.
 Celoštátna predajnoprezentačná výstava SOŠ a stredísk praktic

kého vyučovania – 26. ročník. Súbežná výstava: JOB EXPO 2018 
A EUROPEAN JOB DAYS 2018 – veľtrh práce a medzinárodná 
burza práce. Sprievodný program: Súťažná prehliadka reme-
siel SUSO, 22. ročník, región Slovensko • Nitra – výstavisko 
Agrokomplex • agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Ústredie 
práce, sociálnych vecí a rodiny, suso.cz, jobexpo.sk, www.agro
komplex.sk

Zahraničí

 INTERIO 14. – 18. 3.
 Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového vybavení • Sarajevo, 

Bosna a Hercegovina • KJP Centar Skenderija d.o.o., www.
skenderija.ba

 SALON DE L‘HABITAT 16. – 18. 3.
 Veletrh nábytku, interiérového vybavení a dekorací • Le Mans, 

Francie • Le Mans Centre Expo, www.salondelhabitat.com
 INTER BUILD EXPO 20. – 23. 3.

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

 HOME FAIR 20. – 25. 3.
 Mezinárodní veletrh výrobků a služeb pro bydlení • Ljubljana, 

Slovinsko • GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre, 
www.ljubljanafair.com, www.homefair.si

 HOLZ–HANDWERK 2018 21. – 24. 3.
 FENSTERBAU / FRONTALE
 Mezinárodní veletrh strojních technologií a potřeb pro zpracování 

dřeva, prezentace výrobců oken a dveří • Norimberk, Německo 
• Nürnberg Messe GmbH, www.nuernbergmesse.de, www.eu
mabois.com

 BOIS & HABITAT 2018 23. – 26. 3.
 Výstava pro výrobce dřevěných konstrukcí, designu a nových zdrojů 

energie • Brusel, Belgie • Easy Fairs, www.boishabitat.be
 HOMEDECO 2018 26. – 29. 3.

 Mezinárodní výstava bytového textilu, nábytku, bytových doplňků, 
dekorací a interiérového designu • Almaty, Kazachstán • Turkel 
Fair Organizations Inc., www.homedecofair.com

 BUILDINDUSTRY – ASTANA 2018 28. – 30. 3.
 Mezinárodní stavební veletrh • Astana, Kazachstán • Exhibition 

Centre Korne, www.atakentexpo.kz, www.buildexpo.kz
 CIFM / INTERZUM GUANGZHOU 28. – 31. 3.

 Největší asijský veletrh dřevoobráběcích strojů, technologií pro 
výrobce nábytku a interiérového designu • Guangzhou, Čína • 
Kölnmesse GmbH, www.interzumguangzhou.com

 MOROCCO FURNITURE FAIR 28. – 31. 3.
 Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového vybavení. Souběžná 

výstava: MOROCCO HOME TEXTILE – mezinárodní výstava byto
vého textilu a dekorací • Casablanca, Maroko • Pyramids Group 
Fair Inc., www.moroccofurniturefair.com

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny 
v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich ak
tuálnost přímo na webových stránkách veletrhu nebo u pořadatele.
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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 
informačnospravodajského 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.
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výber aktualít

Panely s ocenenými prácami preniesli do knižnice
Uverejnené: utorok, 27. február 2018
Priestory Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene oživujú panely vybraných prác, 
ktoré súťažili o Cenu prof. Jindřicha Halabalu. Súťaž v roku 2017 organizovala Katedra dizajnu 
nábytku a interiérov Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacnyservis

Již za měsíc představí DESIGN SHAKER řadu známých jmen, ale i nováčky
Uverejnené: pondelok, 26. február 2018
Sedmý ročník jarní přehlídky českého i zahraničního designu DESIGN SHAKER, který se koná 
letos ve dnech 22.–25. 3. 2018 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech, představí řadu známých jmen, 
ale i naprosté nováčky.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacnyservis

Spotřebitelské klima v EU se nadále zlepšuje
Uverejnené: piatok, 23. február 2018
Koncem roku 2017 důvěra evropských spotřebitelů mírně stoupala. V prosinci dosáhl index 
spotřebitelského klimatu GfK za evropskou osmadvacítku 21,1 bodu, což je nejvyšší hodnota 
za deset let. Na konci třetího čtvrtletí to bylo ještě 20,9 bodu. Pro rok 2018 GfK předpovídá, že 
soukromé výdaje domácností v Evropské unii vzrostou z 1,5 na 2 %.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacnyservis

Nevšedné variácie využitia dreva
Uverejnené: piatok, 23. február 2018
Najatraktívnejšie originály a prototypy drevených úžitkových predmetov a šperkov navrhli a vyrobili 
žiaci stredných škôl so zameraním na výučbu dizajnu. Prihlásili 205 súťažných predmetov od 
81 autorov. Odborná porota pod vedením prof. Ing. Štefana Schneidera, PhD. vyhodnotila XIX. 
ročník súťaže Etudy z dreva 2017.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacnyservis

Nominácie na ocenenie Drevostavba roka 2017
Uverejnené: štvrtok, 22. február 2018
Pre členské spoločnosti Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (SD ZSD SR) vyhlásili 
siedmy ročník súťaže Drevostavba roka. Do súťaže Drevostavba roka 2017 nominovali 13 objektov 
zrealizovaných v uplynulom roku. S nominovanými stavbami sa môže verejnosť zoznámiť nielen v pri
pravovanom Drevárskom magazíne 3/2018, ale aj na webovej stránke www.drevostavbyzsdsr.sk. 
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacnyservis

Zástupci profesních spolků jednali s premiérem
Uverejnené: štvrtok, 22. február 2018
Předseda vlády v demisi Andrej Babiš v úterý 20. února 2018 jednal ve Strakově akademii se 
zástupci profesních spolků o roli řemesel a cechů v české ekonomice. Shodli se na nutnosti 
zavedení praktické výuky i řady legislativních opatření.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacnyservis

Strojaři na vzestupu, zednické a truhlářské profese se propadají
Uverejnené: štvrtok, 15. február 2018
Meziroční pokles absolventů učňovských oborů se zastavuje. Po 10 letech poklesu se již tře
tím rokem drží jejich počet na stejné úrovni. Oživuje strojírenství, elektro obory a potravinářství. 
Pokles ale pokračuje ve stavebních profesích a své dno stále hledají nábytkářské obory. Vyplývá 
to z aktuální analýzy řemesel zpracované Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacnyservis
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Součástí únorových souboru veletrhů 
v PVA Letňany byl také 3. veletrh dře
věných staveb, konstrukcí a výrobků 
Cesty dřeva včetně obsáhlého dopro
vodného programu. 
Na část věnovanou možnostem a cha
rakteru výstavby nových roubených 
a masivních dřevěných panelových 
staveb navazovala expozice a pora
denská služba Cechu klempířů, po
krývačů a tesařů ČR. Mnohé zde zau
jala ukázka práce studentů Střední ře
meslné školy z Jaroměře pod vedením 
Martina Šnajdra z tradiční rodinné firmy 
Tesařství Martin a Bohumír Šnajdrovi 
z jihočeských Komařic. 
Třešničkou na dortu byla instalace frag
mentu roubeného špýcharu z Hůrek 
u Lišova z roku 1712. Názorně jste 
mohli vidět podstatu tzv. domu v ko
žichu, zde části roubenky z borového 
a jedlového dřeva, na vnějších stěnách 
se zbytky zatlučených dřevěných bu
kových kolíků, sloužících k zachycení 
hliněné malty, jež byla následně obíle
na (bohužel vcelku nedochované). Nad 
původními dveřmi se skvěla nenápadná 
cedulka VSTUP do Cechu. A tak hleda
jíce nové, nezapomínejme na tradiční 
technologie a materiály. Komařické te
sařství se může honosit řadou realizací, 

zahraničních zkušeností a úspěchů. Za 
neméně důležitou považuji spolupráci 
s AV ČR, konkrétně s Ing. Michalem 
Kloibergem, Ph.D. z Ústavu teoretické 
a aplikované mechaniky, který se zabý
vá diagnostikou historických dřevěných 

konstrukcí na všech druzích staveb 
profánních i kultovních – dotyčný přímo 
ve stánku poskytoval spolu s panem 
Šnajdrem cenné informace.

Autor: Ivana Čapková

Tradice, řemeslo, průzkum a ochrana historických staveb

Centrum pasivního domu (CPD) má od 
února 2018 nové vedení. Dosavadního 
ředitele Jana Bártu (40) střídá ve funkci 
Tomáš Vanický (40). Navázat chce na 
svého předchůdce a pokračovat v pro
pagaci komfortních, zdravých a ener
geticky úsporných budov. Podporovat 
stavby s nízkou spotřebou energie 
a vzdělávání veřejnosti. Rád by posunul 
vysoko nastavenou laťku a dál inspiroval 
odbornou i laickou veřejnost v oblasti 
ekologického stavebnictví.
Dosavadní ředitel Jan Bárta, který od
chází z vlastního rozhodnutí, stál v roce 
2005 u samotného zrodu CPD. Pod 
jeho vedením se z této neziskové orga
nizace stala uznávaná platforma, která 
sdružuje odbornou i laickou veřejnost. 
Organizuje odborná školení pro pro
jektanty a stavební firmy, pořádá nej
větší českou mezinárodní konferenci 
zaměřenou na úsporné domy, věnuje 
se osvětě a vzdělávání všech, od dětí 

až po investory. Jako spoluzakladatel 
Šance pro budovy se podílí na tvorbě 
právních předpisů, technických norem, 
strategických dokumentů a politiky. Do 

aktivit CPD patří i příprava podmínek do
tačních programů týkajících se budov 
(NZÚ, OPŽP, OPPIK, IROP).
„Centrum pasivního domu bude pokra
čovat v započatých projektech, včetně 
vzdělávání veřejnosti a podpory sub
jektů, které podnikají s odpovědností 
a ohledem na zdraví osob i životního 
prostředí. Celý tým odvádí prospěšnou 
a vysoce profesionální práci. Laťka je 
tedy nastavena vysoko. Vím, že cíl posu
nout ji ještě výš, je ambiciózní. Udělám 
všechno proto, aby se nám to povedlo. 
Přicházím s elánem a motivací hledat 
a nacházet nové způsoby, jak stavební 
trh dále inspirovat,“ uvedl nový ředitel 
CPD Tomáš Vanický.
K symbolickému „předání žezla“ mezi 
Janem Bártou a Tomášem Vanickým 
došlo ve čtvrtek 8. února na 13. 
Mezinárodní konferenci Centra pasiv
ního domu 2018.

Zdroj: CPD

Zakladatel Centra pasivního domu předal žezlo novému řediteli

Žáci střední školy řemeslné Jaroměř vyrábějí krov pro zvoničku vedle fragmentu 
roubeného špýcharu (sýpky) z roku 1712 se zbytky mazanice (omítky). Foto: 
Ing. Helena Prokopová

Tomáš Vanický – nový ředitel Centra 
pasivního domu. Foto: archiv CPD
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Soutěžní přehlídka stavebních řemesel 
SUSO vstoupila do 22. ročníku prvním 
postupovým kolem při veletrhu FOR 
PASIV a CESTY DŘEVA 2018 na výsta
višti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. 
Ve dnech 9. a 10. 2. se zde utkaly týmy 
mladých řemeslníků v hlavních soutěž
ních oborech truhlář a zedník.
Mezi mladými truhláři zvítězil smíšený 
tým. Opět se tak ukázalo, že truhlářské 
řemeslo není jen mužskou záležitostí. 
Ze čtyř truhlářských týmů totiž nejvíce 
zabodovala Jana Čiková a David Foltýn 
ze SOŠ a SOU Beroun – Hlinky. Na 
druhém místě pak Pavel Kříž a Lukáš 
Tůma ze SOŠ Jarov. Třetí pozici obsa
dili Martin Mikš a Ondřej Botoš ze SŠ 
a MŠ o.p.s. Litoměřice.
„První kolo ukázalo dobrou připra
venost žáků druhých ročníků. Velmi 
schopně využili pily Mafell i širokopá
sovou brusku Houfek. Ukazuje se, že 
si budeme muset zvykat na fakt, že 
truhlářky dokáží být mnohdy šikovnější 
než mladí truhláři. V posledních třech 
ročnících to prokazují,“ uvedl hlavní po
rotce oboru truhlář Libor Malý.
Soutěžící se utkali o postup do celo
republikového finále připravovaného 
na září při mezinárodním stavebním 
veletrhu FOR ARCH. Podle nových 
pravidel do finále přímo postupuje jen 
první dvojice oboru truhlář. Druzí musí 
čekat na postup dle bodového umístění 
v porovnání s ostatními truhláři v dalších 

kolech. Konat se budou postupně ještě 
čtyři postupová kola v Ostravě, Hradci 
Králové, Nitře a Českých Budějovicích.
V dalších postupových kolech se také 
pořadatelé těší na větší účast a tím 
i zvýšenou konkurenci mezi soutěžící
mi. „První kolo bývá slabší na účast. 
Důvodem je úbytek studentů u řemesl
ných oborů a jarní prázdniny. S prvním 

důvodem bojujeme, s obdobím prázd
nin musíme nějak vyjít. I tak jsme tu měli 
šikovné řemeslníky. Soutěž jim otevře
la oči v porovnání se svými vrstevníky. 
Předvedli řemeslo tisícům návštěvníků 
a získali důležité zkušenosti do další 
kariéry,“ sdělil manažer soutěže David 
Surmaj.

Zdroj: TZ SUSO

V prvním kole soutěže řemesel SUSO uspěla žena

Ze čtyř truhlářských týmů nejvíce zabodovala Jana Čiková a David Foltýn ze 
SOŠ a SOU Beroun – Hlinky. Na druhém místě pak Pavel Kříž a Lukáš Tůma ze 
SOŠ Jarov. Třetí pozici obsadili Martin Mikš a Ondřej Botoš ze SŠ a MŠ o.p.s. 
Litoměřice. Foto: archiv SUSO

Společnost EXIT 112 s.r.o. z Jihlavy, vyrábějící čalouněný 
nábytek pod značkou Böhm, zabodovala ve světě se svým 
designem. Její křeslo Phoenix získalo ocenění iF DESIGN 
AWARD 2018. Autorem designu křesla Phoenix je Michal 
Karafiát.
Exponáty pro ocenění v 7 kategoriích vybírala mezinárodní 
63členná porota z 6400 přihlášených produktů z 54 zemí 
světa. Celkem vybrala 1218 exponátů pro hlavní ocenění. 
Dalších 75 exponátů pak získalo zvláštní cenu iF GOLD. 
Všichni vítězové svá ocenění oslaví na oficiálním ceremo
niálu, který se uskuteční 9. března 2018 ve futuristickém 
Světě BMV (BMW Welt) v Mnichově.
EXIT 112 s.r.o. je český výrobce čalouněného nábytku, kte
rý pod značkou Böhm působí od roku 1993 a je součástí 
skupiny WOODFOREST GROUP a.s.

Zdroj: TZ EXIT 112

Křeslo Phoenix získalo iF DESIGN AWARD

Křeslo Phoenix, design Michal Karafiát, výrobce EXIT 112. 
Foto: archiv EXIT 112
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Slavnostní zahájení historicky prvního 
přípravného kurzu ke složení šesti vy
braných profesních kvalifikací oboru 
čalouník podle zákona č. 179/2006 
Sb., narušila sněhová nadílka, která 
se sypala na Českou republiku 16. 2. 
2018. Z osmi přihlášených frekventantů 
se tak v pátek do Brna, do Střední školy 
stavebních řemesel Brno – Boso nohy, 
příspěvkové organizace, dostalo jen 
šest, zahájení se posunulo z osmé na 
devátou hodinu. Plný počet uchazečů 
o získání výučního listu obor čalouník 
se zúčastnil až v sobotu. 
Výuka s celkovým počtem 300 hodin, 
z toho teorie 100 a praktické výuky 200 
hodin, probíhá v pátek a v sobotu, tedy 
i o víkendu proto, že je snaha, aby se 
co nejméně dotkla zaměstnaných frek
ventantů. Předpokládaný termín ukon
čení tohoto kurzu je na podzim 2018. 
Frekventanti, kteří úspěšně složí zkou
šky ze všech 6 vybraných profesních 
kvalifikací, tak získají úplnou profesní 
kvalifikaci Čalouník (kód: 3399H/16) 
viz http://www.narodnikvalifikace.
cz/kvalifikace-1545-Calounik a prá
vo se přihlásit k závěrečné zkoušce. Po 
jejím úspěšném složení obdrží vytouže
ný certifikát: výuční list čalouník, kód 
oboru vzdělání: 3359H/01. Národní 
soustava kvalifikací (NSK) je postupně, 

mj. prostřednictvím Sektoro vých rad, 
doplňovanou informační základnou 
o soustavě celostátně uznávaných, 
schválených a uplatnitelných profesních 
kvalifikací v ČR. Profesní kvalifikace 
uplatnitelné v dřevařské a nábytkářské 
výrobě najdeme v oborech kvalifikace: 
Zpracování dřeva a výroba hudebních 
nástrojů, Stavebnictví, geodézie a kar
tografie, Umění a užité umění, Textilní 
výroba a oděvnictví, Kožedělná a obuv
nická výroba a zpracování plastů.
I když hlavním cílem zákona č. 179/ 
2006 Sb., o ověřování a uznávání vý
sledků dalšího vzdělávání ve znění po

zdějších předpisů je umožnit v průběhu 
pracovního života změnu pracovního 
zaměření, získání nové kvalifikace, lze 
využít NSK i jinak. Požadavky, obsažené 
v profesních kvalifikacích, jsou soubor 
kritérií, organizačních a metodických 
postupů a materiálních a technických 
předpokladů stanovených pro určitou 
pracovní činnost nebo soubor pracov
ních činností v určitém povolání a tak je 
mohou firmy úspěšně využít v provozní 
praxi nebo při stanovení požadavků při 
hledání nových zaměstnanců.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Přípravný kurz profesních kvalifikací čalouník v ČR poprvé

Pasivním domem roku 2017 se stala dřevostavba Dům 
na větrném kopci z Jílového u Prahy. Autorem návrhu je 
ARCHCON atelier. Výsledky hlasování zveřejnilo Centrum 
pasivního domu ve čtvrtek 8. 2. 2018 při zahájení veletrhu 
FOR PASIV. „Zaujala nás architektura civilního projevu se 
střízlivým použitím a kombinací přírodních materiálů, tvaro
vě uměřený objem, atraktivní vnitřní prostor a dobře řešená 
střecha,“ uvedl předseda poroty Josef Smola.
V kategorii Ostatní energeticky úsporné budovy porota oce
nila vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada 
v Brně, navržené firmou Projektil architekti.
Soutěž vyhlásila společnost ABF ve spolupráci s Centrem 
pasivního domu a s podporou Státního fondu životního pros
tředí ČR. Do letošního ročníku se přihlásilo 44 energeticky 
šetrných staveb. Devítičlenná porota vybrala vítěze v kate
goriích Pasivní dům a Ostatní energeticky úsporné budovy.
V kategorii Cena veřejnosti zvítězil dům Acer Campestre 
z Českých Budějovic od společnosti SUNFLYER. Získal 
zhruba desetinu z 9239 došlých hlasů. Cenu generálního 
partnera získal rodinný dům Statenice navržený firmou H3T 
architekti. Cenu časopisu Stavitel obdržel rodinný dům ve 
Všenorech od společnosti Stempel & Tesar architekti.

Podíl nových pasivních domů na celkovém počtu postave
ných rodinných domů loni v Česku vzrostl o 2 procentní 
body na 6,5 %. Byla jich zhruba tisícovka. Celkový počet 
pasivních domů v ČR je přibližně 5000.

Zdroj: TZ CPD

Pasivním domem roku 2017 je dřevostavba z Jílového u Prahy

Vítězný Dům na větrném kopci z Jílového u Prahy je dvou-
podlažní dřevěná stavba s podlahovou plochou 176 m2. 
Foto: archiv CPD

Účastníci prvního přípravného kurzu profesních kvalifikací oboru čalouník na 
SŠSŘ Brno – Bosonohy. Foto: archiv autorky
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V meste Heilbronn na severe spolkovej krajiny Bádensko
Württembersko v Nemecku sa dvíha 10poschodová obyt
ná drevostavba. Vzniká podľa plánov berlínskych kancelárie 
architektov Kaden+Laden, ktorá sa roky špecializuje na 
mestské drevostavby a navrhla v spolupráci s viacerými 
stavebnými firmami niekoľko zaujímavých projektov pre 
drevenú i hybridnú drevokovovú výstavbu. Spôsob výstavby 
predurčuje drevostavbu na to, aby vznikla v krátkom čase, 
v priebehu niekoľkých mesiacov.
S výškou 34 metrov tak vznikne prvá výšková drevostavba 
v Nemecku. V nej bude k dispozícii 5685 m2 nad zemou pre 
60 nájomných bytov s celkovou obytnou plochou 3300 m2. 
V prízemí nájde priestor pekáreň. Budovu postavia s hybrid
nou drevokovovou konštrukciou. Najväčšiu časť nosného 
systému budú tvoriť priečky a stropy z dreva. Novostavba 
sa ale nezaobíde celkom bez betónu. Soklová časť, teda 
prízemie i schodisko postavia ako prvé zo železobetónu. 
Fasáda dostane zvonku plášť z hliníkových obkladov. Veľkou 
výhodou drevostavby je porovnateľne kratší čas výstavby: 
drevené stavebné dielce pripravia v dielni a na mieste ich 
budú montovať dokopy. V pláne majú postaviť jedno poscho
die týždenne. Na drevené priečky a stropy použijú výhradne 
smrekové drevo, ktoré vyťažia prevažne v nemeckých lesoch 
s certifikátom PEFC, ktorý zaručuje, že drevo bolo pesto
vané a vyťažené trvalo udržateľným spôsobom. 
V rámci zadania pre mestské sídlisko v Heilbronne vznikne 
ešte päťposchodová drevenohybridná budova s celkovou 

úžitkovou plochou 1572 m2 a poskytne na piatich poscho
diach priestor pre 13 bytov.

Zdroj: Newsletter proHolz 1/2018

Prvá výšková drevostavba v Nemecku

Zabudnuté technológie štiepania, vŕtania, rezania, spája
nia lubov, ohýbania dreva, pílenia a dlabania využíva prof. 
Tibor Uhrín pri stvárnení úžitkových predmetov z dreva. 
Je to materiál, ktorý dokonale pozná. Práce z najnovšie
ho obdobia ako „zbrázdené“ misy pripomínajú rozbúrenú 
morskú hladinu. Majú priam „terapeutický“ účinok. Využíva 
nájdené pozostatky nedávno zaniknutého sveta, aby ich 
vrátil do života v novej funkcii. Príkladom sú operadlá sto
ličiek Windsor zo smetiska, ktoré využil na výrobu stojana 
na časopisy.
Kurátorka výstavy Naďa Kančevová v autorovej charak
teristike ďalej uvádza: „Tibor Uhrín je dizajnér, pedagóg, 
autor publikácií a úvah o dizajne a stolárskom remesle. Vo 
svojej tvorbe spája úctu k tradícii i experiment, dizajn sé
riových výrobkov i tvorbu unikátnych artefaktov. Takmer tri 
desiatky exponátov na výstave predstavujú najmä frézované 
misy z dreva. V novej kolekcii sa pochválil aj s excentricky 
vysústruženým otvorom a uzáverom PETfľaše.“
Tvorba prof. Tibora Uhrína je zameraná na frézované drevo. 
Rodák z Martina (*1966) absolvoval štúdium priemyselného 
dizajnu na STU v Bratislave (1989). Vydal knihu „Drevo, 
dizajn a tradícia“ (2013). Pedagogicky pôsobil v Odbore 
tvorby hračiek na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici 
a na Súkromnej škole umenia a remesiel v kolumbijskej 
Bogote. Vysokoškolský pedagóg vedie ateliér Inovácia na 
Katedre dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach. Prednáša 
aj na VŠVU Bratislava. Obhajobou inauguračnej práce 

„Tradícia mieni, dizajn mení“ získal umeleckopedagogický 
titul profesor (2016).
Dizajnérsku tvorbu začal pred štvrťstoročím detskou sta
vebnicou Gringo, ktorá získala hlavnú cenu v súťaži „Dobrý 
dizajn“ a v rôznych variantoch sa vyrába dodnes. Najnovšia 
výstava v bratislavskej galérii Nova (Baštova 2) „Forma sprí
jemňuje funkciu“ približuje, ako drevo prináša pohodu pros
tredníctvom frézovaných interiérových doplnkov. Verejnosti 
je Uhrínova tvorba prístupná od 6. 2. do 31. 3. 2018.

Autor: Dr. Anton Mrník

Výstava „Forma spríjemňuje funkciu“

Vizualizácia 10-poschodovej obytnej drevostavby v Heilbronne. 
Foto: Internet

Zbrázdená misa z dubového dreva, dizajn Tibor Uhrín. Foto: 
autor
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adresár predajných miest

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

email: 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

email: 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

email: apko@stonline.sk
www.apko.sk

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

Sasinkova 26, 010 01 Žilina
tel.: 041/500 10956
fax: 041/500 1097
email: sk@faba.pl

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

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

mobil: 0905 965 523
email: 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
email: 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
email: obchod@kajo.sk

predaj priemyselného tovaru

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

email: sezam@sezam.eu
www.sezam.eu

predaj drevárskych výrobkov

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demostrade.com

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

dispecink.praha@demostrade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demostrade.com

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

dispecink.hb@demostrade.com

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

dispecink.hk@demostrade.com

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

dispecink.liberec@demostrade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demostrade.com

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

dispecink.olomouc@demostrade.com

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

dispecink.cb@demostrade.com

Opava–Jaktař, Krnovská 740/173
(+420) 553 733 910

dispecink.opava@demostrade.com

Praha–Západ, Areál ZD Třebotov
(+420) 257 830 140

dispecink.trebotov@demostrade.com

Staré Město u Uher. Hradiště, Velehradská 593
(+420) 572 542 811

dispecink.hradiste@demostrade.com

Plzeň–Skvrňany, Podnikatelská 1180/20
(+420) 378 771 300

dispecink.plzen@demostrade.com

Démos trade, s.r.o.
Žilina, Dolné Rudiny 8516/41C

(+421) 0800 004 206
dispecing.zilina@demostrade.com

Košice, Hraničná 2
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demostrade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0373 219 940

dispecing.nitra@demostrade.com

Michalovce, S.H. Vajanského 3833/71
(+421) 0562 850 120

dispecing.michalovce@demostrade.com

Bratislava, Stará Vajnorská 139
(+421) 0220 863 225

dispecing.bratislava@demostrade.com

Trenčín, K výstavisku 13
(+421) 0322 850 150

dispecing.trencin@demostrade.com

Trnava, Nitrianska cesta 5
(+421) 0335 545 053

dispecing.trnava@demostrade.com

Zvolen, Lučenecká cesta 3559
(+421) 0452 861 254

dispecing.zvolen@demostrade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83

010 01 Žilina
tel.: 041/724 1152
fax: 041/724 1180

email: info@kralzilina.sk
www.kralzilina.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

email: info@iwtrend.sk
www.iwtrend.sk

Nitrianska cesta 503/60
958 03 Partizánske
tel.: 038/7497 397
tel.: 0915/767 601

ul. k cintorínu 51
010 04 Žilina – Bánová

tel.: 041/7234 799

Lieskovská 20
960 01 Zvolen

tel.: 045/5325 278

predaj drevných materiálov a výroba zosadeniek

RK-LINE spol. s r.o.
Kragujevská 1
010 01 Žilina

tel./fax: 041/500 6324
email: remmers@remmersza.sk

www.remmersza.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

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

 971 01 Prievidza
tel.: 046/5199 621
fax: 046/5404 006
email: 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

email: info@adlercesko.cz
www.lakyadler.cz

NOBIA s.r.o.
Sládkovičova 98/A

97405 Banská Bystrica 
tel./fax: 0042148416 3628
mobil: 00421(0)903 507 776

email: nobia@nobia.sk
www.nobia.sk

importér firmy Lamello SKCZ,
 distribútor sponkovačiek, 
klincovačiek, kompresorov 
a spojovacieho materiálu

NABYKOV, s. r. o.
Stará Vajnorská 1369/4

831 04 Bratislava
tel.: 0903 733 333

0905 512 733
email: info@nabykov.sk

www.nabykov.sk

NABYKOV, s.r.o.
Stará Vajnorská 1369/4
83104 Bratislava
tel. 0903 733 333, 0905 512 733 
email: info@nabykov.sk
www.nabykov.sk

predaj nábytkového kovania,
materiálu na výrobu nábytku, profilov 

na vstavané skrine,
kuchynských drezov a batérii, 
stolových a barových podnoží, 

stolových konštrukcii, nábytkárskej 
chémie, ručného aj elektrického 

náradia, veľkoplošného materiálu

predaj nábytkového kovania,
materiálu na výrobu nábytku, 

profilov na vstavané skrine,
kuchynských drezov a batérií, 
stolových a barových podnoží, 

stolových konštrukcií, 
nábytkárskej chémie, 

ručného aj elektrického 
náradia, 

veľkoplošného materiálu
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adresár predajných miest 

Zväz spracovateľov
dreva SR

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

tel./fax: 045/533 0278
email: info@zsdsr.sk

www.zsdsr.sk

zamestnávateľský zväz
z odvetvia spracovania dreva 

a výroby nábytku

VAREX SLOVAKIA, s. r. o.
Partizánska 1580

971 01 Bánovce nad 
Bebravou

tel.: 038/760 4187
fax: 038/760 4190

email: varex@varex.sk
www.varex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

tel.: 02/4820 27156
fax: 02/4820 2730

email: 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.cechcal.eu

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

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 HOLZHER 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
email: 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
email: obchod@kili.cz

www.kili.cz

Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel./fax: 566 550 147
email: bystricenp@kili.cz

Nádražní 998, 369 01 Humpolec
tel.: 565 532 689

mobil: 605 228 027
email: humpolec@kili.cz

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
mobil: 602 153 954

email: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883

email: jhradec@kili.cz

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

mobil: 602 591 465
email: prostejov@kili.cz

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

mobil: 724 771 603
email: tabor@kili.cz

Prostějovdřevocentrum
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
email: strakonice@kili.cz

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

mobil: 724 932 748
email: trebic@kili.cz

Cecilka 228, 760 01 ZlínPříluky
tel.: 577 901 086

mobil: 602 506 299
email: zlin@kili.cz

Brněnská 30
591 01 Ždár nad Sázavou

tel.: 566 501 975
mobil: 602 433 117
email: 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 82179
email: info@twd.sk

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

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

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

email: kosice@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel./fax: 038/760 8470
email: 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 9223
tel. SK: 

+421 911 559 014
email: cz@twd.sk

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

si môžete kúpiť 
vo vybraných špecializovaných predajniach 

uvedených v adresári

INTEA SERVICE s.r.o.
Samostatnost 1348

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

intea@inteaservice.cz
www.inteaservice.cz

prodej materiálů, kování 
a elektrospotřebičů 
pro výrobce nábytku

JIPA, spol. s r.o.
Družstevní 63

463 31 Chrastava
tel.: 774 595 321

email: sikkens@jipa.cz
www.jipa.cz

dovoz a prodej barev 
SIKKENS
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nabudúce, redakčný servis

Otec a syn Roman a Michal Papouškovci, 
prevádzkujúci malé stolárstvo v Jihlave, 
zhotovujú okrem bežnej stolárskej 
produkcie originálne drevené módne 
doplnky – spoločenské motýliky pre 
pánov, brošne pre dámy a najrôznejšie 
prívesky na kožených remienkoch ale
bo oceľových retiazkach, prezentované 
pod značkou DESLES (design z lesa).

V budúcom vydaní Drevárskeho ma-
gazínu predstavíme automatický korpu
sový lis, vhodný najmä na individuálnu 
zákazkovú výrobu nábytku v malých 
a stredných firmách. Môže byť sú
časťou samostatného pracoviska, ale 
rovnako tak ho možno zaradiť do prie
bežnej výrobnej linky. Jeho použitie je 
v súlade s požiadavkami Priemyslu 4.0.

Foto: Radomír Čapka

Odborný časopis na podporu drevárskej
a nábytkárskej výroby 

s vybranými recenzovanými článkami
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Ve voľnom predaji rozširujú
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Bezplatnú riadkovú inzerciu (nekomerčného charakteru) v rubrike 

BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Zvýhodnené predplatné časopisu Drevársky magazín si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Objednávka predplatného

 048 414 8217 9   záujemcovia zo Slovenska

Predplatné časopisu Drevársky magazín 

@
web
fax

Bezplatná riadková inzercia – BURZA DM 

Bezplatné zverejnenie vašej požiadavky na voľné pracovné miesta 

v rubrike BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Ponuka a dopyt voľných pracovných miest – 
BURZA DM 



Podporujeme najlepších
... a najlepší nás inšpirujú

www.twd.sk

Nasťa,
ďakujeme
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