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Zosadzovanie dyhy na mieru podľa Vašich požiadaviek 
lepenou aj šitou spárou

Porez a hranovanie materiálov presne na mieru 
najmodernejšou technológiou

Sušenie reziva stolárskej kvality

Rozvoz tovaru na objednávku do 24 hodín



Po kolikáté již?

S podzimem tu máme opět otázku, která byla v tomto ročním období již několikrát 
aktuální. Přežijí malé a střední dřevozpracující podniky pokusy Lesů ČR o „stále 
dokonalejší“ tendry na práci a dřevo ze státních lesů?
Odpověď není tak složitá. Některé určitě ne a otázka je, kolik těch „některých“ 
bude.
Cenové nůžky mezi cenami řeziva a kulatiny se rozvírají v celé střední Evropě. 
V ČR ještě navíc tlačí ceny suroviny nahoru fakt, že již opakovaně není na konci 
roku vůbec jasné, jak bude vypadat zásobování dřevozpracujícího průmyslu ze 
státních lesů a kdo v nich bude pracovat. A to zejména poté, kdy byl tendr na 
práce ve státních lesích od roku 2012 pozastaven antimonopolním úřadem.

Jedno je však dnes jisté. Ceny suroviny již neodpovídají standardní tržní situaci 
a budou se nadále zvyšovat, neboť vítěz /ové tendru nabídli Lesům ČR ceny o 10 – 20 % vyšší než tržní. A k těmto cenám 
přibude ještě nepružná indexace. Bohužel pro vítěze tendru není takřka žádná motivace dodávat dříví malým a středním 
podnikům, neboť je pohodlnější uzavřít 2 – 3 kontrakty s velkopilami a zbytek vyvézt do okolních zemí.

K dovršení všeho v tendrech neexistuje způsob, jak nabídnout surovinu lokálním firmám a stále vzpomínané „veřejné trhy“ 
letos v praxi ukázaly, že pro malé a střední podniky absolutně nejsou vhodné. Lesy ČR tím neplní ani Koaliční smlouvu 
a Nařízení vlády, které ukládají umožnit dostupnost dřevní hmoty pro místní podniky a občany ve vazbě na státní vlastnictví 
lesů.
Celá tato situace absolutně brzdí jakékoli investice v oboru, který potřebuje zvyšovat produktivitu práce.
Výsledkem bude jen zvýšení procenta nezaměstnanosti zejména v odlehlých regionech, ale tento ukazatel nemají naši politici 
vázaný na prémie a tudíž tyto zvýšené státní náklady zaplatíme všichni na daních.

Ing. Petr Pražan, Ph.D.
Předseda Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR

editorial

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

R E M A  E F F E X  P L A T T E

Představte si překrásnou desku z masivu, absolutně BEZ SUKŮ, ROVNOLETÉHO vzhledu, HOMOGENNÍHO 
a STEJNOMĚRNÉHO obrazu po celé 5m délce desky. Svou speciální skladbou je použitelná VELKOPLOŠNĚ  
a JE výjimečně ROZMĚROVĚ STABILNÍ. Použití je JEDNODUCHÉ a RYCHLÉ, pro zpracování nejsou potřeba  
žádné nové nástroje. Ptáte se, zda  můžeme takový neobvyklý materiál POSKYTNOUT a  RYCHLE DODAT? 
Ano –jedná se o  Rema-EFFEX desku. EFFEX byl vyvinut architekty pro použití v interiérové architektuře a 
v interiérovém designu.

www.rema-effex.com  

Mnohostranná. Rovnoletá. Čistá.

Ratajský Milan // Vracov // Kollárova 575 // www.ratajsky.com // www.rema-wood.com // prodej biodesky, spárovky  ||  Démos trade, a.s. // Ostrava - Kunčičky // Škrobálkova 630/13 // www.demos-trade.com // prodej materiálů pro výrobu nábytku
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Detaily, které zvyšují komfort v kuchyni

Německá společnost Kesseböhmer, specializující se na řešení 
nábytkových úložných prostorů, představila v letošním roce hned 
několik novinek v oblasti ukládání potravin a nádobí v kuchyni. 
Vedle samovýsuvných mechanizmů reagujících na poklep nebo 
rychlomontážního systému ClickFixx stojí za povšimnutí i některé 
technické detaily, které rovněž významně přispívají ke zvýšení 
uživatelského komfortu nabízeného sortimentu.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz

Foto: autor

Pro plynulé nastavení výšky

Program vertikálních potravinových 
skříní Convoy (v různých variantách 

pro korpusy šířky 300–600 mm) firma 
představila jako nový koncept v podobě 
studiových prototypů již před dvěma 
lety. Letos ho nabízí jako hotový pro-
dukt, doplněný řadou inovací. Jedním 
z nejvíce zdůrazňovaných aspektů je 
rychlost montáže (díky stavebnicové-
mu systému) a možnost individuálního 
plynulého nastavení výšky jednotlivých 
nosných prvků. Některé díly konstruk-
ce se vzájemně spojují pomocí před-
montovaného spojovacího systému 
ClickFixx, kterým se na sebe nasadí 
a „zaklapnou“.
Nosným prvkem celé konstrukce je ro-
bustní svislý sloupek, zhotovený z oce-
lového profilu obdélníkového průřezu 
s podélnou „T“ drážkou. Je ukotven na 
spodním robustním výsuvu a může být 
umístěn na jeho zadním nebo předním 
konci podle typu potravinové skříně. Při 
umístění do zadní pozice a použití otoč-
ných dveří jsou police volně přístupné 
ze tří stran. Ukotvení sloupku v před-
ní pozici výsuvu se používá v případě 
řešení skříně s výsuvnou čelní deskou 
(přichycenou ke sloupku).

Nový způsob uchycení polic dává uživa-
teli možnost jejich zaaretování v jakéko-
liv výškové poloze, a tím optimální využi-
tí skladovacího prostoru podle konkrét-
ních požadavků a zvyklostí uživatele. 
Police jsou uprostřed jedné strany opa-
třeny hranatým výřezem (podle profilu 
sloupku) a upínacím prvkem v podobě 
ocelového profilu ve tvaru „U“. Ten je 
součástí ocelové nosné konstrukce po-
lice. Na přední stěně profilu je umístěn 
plastový upínací mechanizmus, jehož 
součástí je obdélníková ocelová des-
tička (na zadní straně stěny) spojená 
průchozím táhlem s excentrickou páč-
kou (na přední straně stěny). Destička 
je otočná kolem své osy. Při nasazo-
vání police na sloupek je natočená do 
svislé polohy tak, aby pronikla do „T“ 
drážky. Poté se otočí o 90° a páčka 
se přiklopí ke stěně. Excentr přitáhne 
destičku a přitiskne „U“ profil ke sloup-
ku. Při změně výškové polohy police 
stačí pouze páčku uvolnit, polici pře-
sunout do požadované polohy a opět 
zaaretovat. 

Inovovaný systém úložných polic potra-
vinových skříní s jednoduchým a plynu-
lým výškovým nastavením

K aretaci police v libovolné poloze na nosném ocelovém sloupku slouží jednoduchý 
svírací mechanizmus s plastovým excentremOcelová nosná konstrukce police
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Pro automatické vysunutí při 
otevření dvířek

Inovací prošel také známý úložný sys-
tém pro rohové skříňky označovaný nyní 
jako LeMans II. Zcela novým detailem 
je volitelný doplněk pro automatické 
vysunutí spodní úložné police při ote-
vření dveří. Jedná se o dvojdílný záchyt-
ný element, skládající se z kyvadlové 
kotvy a záchytného oka se šikmými ná-
běhovými hranami. Výškově seřiditelné 
záchytné oko je přichyceno na vnitřní 
straně dvířek, kotva je součástí výsuv-
né police. V zavřené poloze dvířek je 
kotva zachycena za oko a při otevření 
dvířek automaticky povytáhne polici ze 
skříňky. To umožňuje uživatelům rychlý 
přístup k často používaným předmětům. 
Pro plné vysunutí police stačí prstem 
zachytit koncovou svislou úchytku kotvy 
a zatáhnout. Kotva se zvedne, odpojí se 
od oka a polici ručně vytáhneme. Po 
zasunutí police a zavření dvířek se oba 
díly automaticky opět spojí.
LeMans II je dodáván ve stavebnicovém 
provedení se spojovacím systémem 
ClickFixx, který usnadňuje a zrychluje 
jeho montáž. Koncovému uživateli pak 
umožňuje jednoduché výškové nastave-
ní jednotlivých nosných prvků a tím při-
způsobení skladovací výšky ukládaným 
předmětům. Změna polohy se provádí 
bez použití nářadí.
Úložné police ve tvaru známého závod-
ního okruhu mají nosnost 25 kg a do-
volují plné vysunutí ze skříňky, i když 
úhel otevření dvířek je jen 85°. Systém 
je rovněž opatřen samodovíracím me-
chanizmem s tlumením dojezdu, takže 
např. spodní police lze bez problémů 
zasouvat pomocí nohy. 

Spojovací systém ClickFixx umožňuje nejen snadnou a rychlou montáž systému LeMans II, ale koncovému zákazníkovi také 
dává možnost jednoduchého výškového přestavení polic bez použití nářadí

Úložná police systému LeMans II ukotvená k dvířkům se při jejich otevření auto-
maticky vysune

Po ručním uvolnění kotvy můžeme polici zcela vysunout ze skříňky
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info@duropal.com | www.duropal.com
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RAUVISIO – fascinující svět designu 

Společnost REHAU stále výrazněji ovlivňuje trendy v nábytkovém designu díky svým komplexním 
řešením, která přesahují hranice jednotlivých oborů. Výjimkou není ani oblast vysoce kvalitních 
povrchových materiálů: RAUVISIO je inovativní program povrchových materiálů, které v sobě spojují 
funkčnost s mimořádně dlouhou životností, a které umožňují vytvářet neomezené množství nejrůzněj-
ších designových variant. V naší nabídce naleznete to správné řešení pro každou oblast použití. 
RAUVISIO mineral – modifikovaný akrylát s přírodními minerály.

Objevte designový svět 
RAUVISIO!

RAUVISIO mineral je masivní, plně 
probarvený minerální materiál tvořený 
z jedné třetiny akrylátovou pryskyřicí 
a ze dvou třetin hydroxidem hlinitým 
s barevnými pigmenty. Pozitivní vlast-
nosti jednotlivých složek společně utváří 
materiál pro univerzální použití v inte-
riérech. Přestože je opticky podobný 
kameni, tak nechladí a je příjemný na 
dotek. Mezi velké výhody patří také jeho 
snadná opracovatelnost. 
Desky RAUVISIO mineral se dodávají 
v tloušťkách od 3 do 15 mm. 
Pokud se rozhodnete pro RAUVISIO mi-
neral, budete mít k dispozici kompletní 
systém, který kromě desek zahrnuje 
také tvarové díly a příslušenství pro 
zpracování. 
Nechte se přesvědčit jedinečnými vlast-
nostmi tohoto produktu: 

 Možnost různých povrchových úprav 
umožňuje jeho mnohostranné využi-
tí. 

 Nejvyšší kvalita desek v tloušťce 
3 mm: díky speciální výrobní techno-
logii je vnitřní pnutí materiálu omezeno 
na minimum a barevné pigmenty jsou 
rozloženy rovnoměrně v celé ploše. 

 RAUVISIO mineral se velmi snadno 
zpracovává a umožňuje vytvářet téměř 
neviditelné spoje. 

 Povrch materiálu RAUVISIO mineral 
lze regenerovat, škrábance je možné 
jednoduše vyleštit a místa s větším 
poškozením téměř neviditelně opra-
vit. 

 Na přání lze dodat speciální dekory 
i rozměry, přesně podle požadavků 
zákazníka. 

 RAUVISIO mineral je součástí stan-
dardní skladové kolekce EXPRESS 
COLLECTION. 

 Součástí naší nabídky je také kompe-
tentní poradenský servis a technická 
podpora. 

Stanovujeme nová měřítka

Díky materiálu RAUVISIO mineral se ná-
pady stávají skutečností – přesně podle 
představ projektanta, individuálně podle 
přání zákazníka. Je to umožněno nejen 
širokou nabídkou tvarových dílů a desek 
v nejrůznějších tloušťkách, ale i rozsáh-
lou paletou dekorů.
Desky RAUVISIO mineral lze samo-
zřejmě kombinovat také s celou řadou 
jiných materiálů, jako jsou např. dřevo, 
kámen nebo sklo. Můžete tak vytvářet 
jedinečné interiérové vybavení, které 
stanovuje zcela nová měřítka. 

Vlastnosti materiálu 
RAUVISIO mineral je plně probarvený 
materiál složený z přírodních minerálů 
a akrylátové pryskyřice, který vyniká 
následujícími vlastnostmi:

 hladký povrch bez pórů
 snadná údržba
 odolnost vůči UV-záření
 odolnost vůči opotřebení, běžným ky-
selinám a louhům určeným pro použití 
v domácnosti

 opticky podobný kameni, nechladí 
a je příjemný na dotek

 povrch lze regenerovat, škrábance je 
možné snadno vyleštit a místa s vět-
ším poškozením téměř neviditelně 
opravit.

Zpracování
Fantazie převedená do tvarů: materiál 
RAUVISIO mineral má co nabídnout ne-
jen v oblasti vzhledu a designu. Také 
v oblasti zpracování hovoří mnoho dů-
vodů pro tento inovativní materiál:

 RAUVISIO mineral je snadno tvarova-
telný za tepla.

 Desky RAUVISIO mineral jsou vhod-
né jak pro vodorovné, tak pro svislé 
použití.

 RAUVISIO mineral umožňuje vytvářet 
téměř neviditelné spoje mezi jednotli-
vými deskami.

RAUVISIO mineral vám umožňuje bez 
omezení vytvářet libovolné tvary, i kdy-
by byly jakkoliv neobvyklé. Povoleno je 
zkrátka vše, co se vám líbí.

Kontakt:
REHAU, s.r.o.
Obchodní 117, 251 70 Čestlice 
Tel.: +420 272 190 111
Fax: +420 272 190 196
E-mail: rehau@rehau.cz
www.rehau.cz©REHAU
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Kmenové pásovky 
jsou stále univerzálnější a výkonnější

Mezi přednosti kmenových pásových pil ve srovnání s rámovými 
patřilo odjakživa lepší zhodnocení zpracovávané hmoty. Za nevý-
hodu byla naopak považována nižší kapacita, kterou ale výrobci 
těchto zařízení stále zvyšují jejich průběžnou modernizací spočívající 
v mechanizované manipulaci s řezaným kmenem, vyšší pořezové 
rychlosti, ve znásobení počtu řezných hlavic či v mechanizovaném 
odsunu vyrobeného řeziva. Některé z těchto strojů dnes navíc 
dokáží kromě vlastního pořezu v případě potřeby jednotlivé kusy 
řeziva i zakapovat nebo omítnout.

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

Foto: autor

Nařeže, zakrátí, osámuje

Mezi soustavné inovátory svých výrob-
ků patří italská společnost RESCH & 3, 
která se letos na zahraničních trzích pre-
zentovala modernizovanou verzí kmeno-
vé pásové pily RESCH 1050 PROFI, 
vyráběnou ve stacionárním i mobilním 
provedení. Je určena pro pořez kulatiny 
do průměru 1100 mm a délky 13 metrů, 
přičemž poslední řez může být veden 
min. 25 mm nad ukládacím ložem.

Základ stroje tvoří hydraulicky ovládaný 
upínací stůl o rozměrech 1,3 x 16 m. 
Je vybavený zařízením pro nakládání 
kmenů, příčnými válci pro jejich správné 
podélné usazení, upínacími kleštinami 
a vratnými řetězy, pomocí kterých lze 
kmeny otáčet do požadované polohy. 
Vratné řetězy současně slouží také k vy-
hazování nařezaného bloku materiálu 
(prken, fošen, hranolů či prizem) vedle 
upínacího stolu (na protilehlou stranu 
nakládacího zařízení). Zde je možné 
nainstalovat přídavný příčný řetězový 
dopravník, pomocí kterého je nařeza-
ný materiál vynášen na třídicí stůl nebo 
k omítací pile. Tento dopravník může 
být ovládaný přímo z kabiny pásové pily 
nebo ze stanoviště omítače.

Součástí upínacího stolu je dráha pro 
vedení pilového vozíku, na němž je 
umístěna i zmíněná kabina pro obsluhu, 
která celé zařízení ovládá pomocí obra-
zovky a dvou joysticků. Pojezd vozíku 

Stacionární provedení pásové pily RESCH s označením ES 1050 PROFI
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oběma směry je ovládán hydraulicky, 
přičemž rychlost posuvu lze plynule re-
gulovat v rozsahu 0 – 40 m/min. Funkci 
hydraulického agregátu a pohon pilové 
hlavice zajišťuje (podle provedení stro-
je) elektromotor nebo dieselový motor 
o výkonu 30 kW respektive 54 kW, 
namontovaný na pilovém vozíku. Pilový 
vozík je osazen řeznou hlavicí s pásov-
nicemi o průměru 1050 mm a šířce 95 
mm, které jsou po obvodu upraveny pro 
použití širokého pásu o šířce 120 mm 
a tloušťce 1,2 mm. Napínání pilového 
pásu a nastavování výšky zdvihu (max. 
960 mm) je prováděno rovněž za pou-
žití hydrauliky. Stejným způsobem jsou 
ovládána také vodítka pilového pásu, 
která je možné nastavovat individuálně 
co nejblíž k řezanému kmeni. Při zpět-
ném chodu pilového vozíku se vodítka 
automaticky odlehčí, aby se pilový pás 
nepřehříval. Pilový vozík je dále vybaven 
dvojicí hydraulicky ovládaných předře-
zových jednotek, z nichž každou lze 
ovládat samostatně. Nad nimi je před-

sazena hydraulicky ovládaná jednotka 
pro příčný řez, umožňující každé odře-
zané prkno či fošnu (o tloušťce max. 80 
mm) zakapovat nebo rozřezat na poža-
dované délky. V rámci volitelné výbavy 
může být tato jednotka pootočena o 90 
stupňů a použita pro jednostranné omí-
tání jednotlivých odřezávaných kusů. 
Pro postupné odebíraní zkrácených 
nebo omítnutých kusů řeziva je pilový 
vozík nově osazen také hydraulickou 
rukou. Nezbytnou součástí pilového 
vozíku je zabudované odsávání včetně 
malého kontejneru na piliny s hydraulic-
ky ovládanými dvířky. Jeho vyprazdňo-
vání probíhá automaticky při dosažení 
koncové polohy při zpětném pohybu.

Pásová pila v mobilním provedení je 
schválena pro provoz na pozemních 
komunikacích standardně do rychlos-
ti 40 km/h, na zvláštní objednávku až 
do rychlosti 80 km/h. Příprava k pro-
vozu může být standardně provedena 
jednou osobou. Umožňují to tři páry 

hydraulicky nastavitelných podpěr pro 
usazení a vyrovnání stroje do roviny 
a stejným způsobem sklápěné části upí-
nacího stolu, kterými se stůl prodlouží 
z transportní délky (9,2 m) na pracovní 
(16 m).

Pro zrychlení pořezu

Další inovovaná pásová pila je z produk-
ce polské firmy Wood-Mizer Industries. 
Jedná se o prizmovací dvoupásovou 
pilu TVS s vertikálními stacionárními 
hlavicemi, mezi kterými je při pořezu 
posouván výřez. Je určena pro výrobu 
prizem v tloušťkách od 70 do 250 mm 
řezaných z krátké kulatiny v délkách od 
900 do 3600 mm a průměrech od 100 
do 400 mm. 

Základem stroje je jednoduchý rám 
svařený z ocelových profilů, ke kterému 
jsou pod úhlem 70° – 80° upevněny 
obě pilové hlavice s hnacími elektromo-
tory o příkonu 2 x 11 kW. Účelem sklo- 

Detail uložení jedné z předřezových jednotek a jednotky pro příčný respektive podélný řez

Odkládání řeziva po kusech hydraulickou rukou s detailem uchycení
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pené polohy hlavic je snaha výrobce 
dosáhnout maximální životnosti vodou 
chlazených pilových pásů s hydraulic-
kým napínáním na pásovnicích o prů-
měru 600 mm. Pilové pásy o délce 
4,67 m mohou být široké v rozsahu 32 
– 54 mm a jejich vzdálenost od sebe 
(tloušťka vyráběných prizem) se nasta-
vuje posunem pilových hlavic do stran 
nebo ke středu. Pilové hlavice jsou k to-
muto účelu uloženy ve speciálním vede-
ní na kladkách a vzájemně propojeny 
šroubovicí. Nastavení jejich polohy tak 
probíhá současně a provádí se pomocí 
samostatného elektromotoru.

V prostoru mezi pilovými hlavicemi je vlo-
žen pracovní stůl, který byl u původního 
provedení stroje opatřen úhlovým vo-
dítkem kmene a článkovaným řetězem 

s unašeči. Pomocí těchto unašečů byl 
výřez tlačen do řezu, přičemž byl na 
vstupní i výstupní straně shora fixován 
tenkými ozubenými kotouči, upevněnými 
na sklopných ramenech, které k výřezu 
přitlačovaly ocelové pružiny. Zmíněné 
unašeče bylo možné v závislosti na dél-
ce zpracovávaných výřezů mechanicky 
přestavit, čímž ale docházelo ke kratším 
či delším prodlevám při pořezu. U nové 
verze pásové pily proto výrobce úhlové 
vodítko odstranil a stávající článkovaný 
řetěz nahradil širším, který osadil dvěma 
řadami ocelových hrotů. Řezaná kula-
tina je tak nyní (po nabodnutí na hroty) 
plynule unášena mezi pilové pásy, což 
umožnuje zpracovávat výřezy různých 
délek kontinuálním pořezem tzv. čelo 
na čelo. Zpracovávané výřezy jsou na 
každé straně (vstupní i výstupní) shora 

fixované třemi masivními ocelovými ko-
touči, které jsou po obvodu rovněž opa-
třené hroty. Jsou upevněné na sklop-
ných ramenech s plynovou brzdou a ke 
kmeni přitlačované vlastní hmotností. 
Kotouče umístěné nejblíže pilovým hla-
vicím jsou fixní. Sklopná ramena dal-
ších dvou jsou zavěšena na horní rampě 
rovnoběžné s unášecím řetězem a lze 
je mechanicky přestavit podle délky 
zpracovávaných výřezů. Unášecí řetěz 
je poháněn elektromotorem o příkonu 
1,1 kW s frekvenčním měničem a jeho 
rychlost je regulovatelná v rozsahu 0 – 
20 m/min. Nezbytnou součástí stroje je 
ještě přídavný pracovní stůl s nehnaný-
mi kuželovými válci. Je umístěný před 
vstupním stolem a slouží k upravení po-
lohy výřezu před jeho uchycením hroty 
unášecího řetězu.

Inovovaná prizmovací dvoupásová pila TVS pro zpracování krátkých výřezů od 900 do 3600 mm

Zásadní změnou prošel mechanizmus posuvu kulatiny do řezu 
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Indexované naklápění – ekonomická 
alternativa pětiosého CNC obrábění 

Jak jsme se krátce zmínili již v úvodní reportáži z veletrhu LIGNA Hannover v DM 7-8/2011, v oblasti 
CNC obráběcích center se společným jmenovatelem letošní výstavy stala pátá osa. Výbava, která 
dříve tvořila standardní nabídku u technologií vyšších kategorií, se díky rychlému technickému vý-
voji stává stále častěji standardní i v nižších kategoriích. Vedle frézovacích jednotek řízených v pěti 
plně interpolovaných osách na strojích některých firem se „hitem letošní sezóny“ v této oblasti CNC 
technologií staly hlavně cenově stále ještě dostupnější výměnné nástrojové agregáty s možností 
NC řízení páté osy.

Základním předpokladem pro jejich 
použití je řízená čtvrtá osa C (otáčení 
kolem osy frézovacího vřetena). Ještě 
donedávna byla u strojů v této katego-
rii k dispozici pouze neřízená pátá osa 
A (naklápění nástroje ve svislé rovině), 
kterou nabízely výměnné agregáty (úhlo-
vé převodovky) s manuálně nastavitel-
ným sklonem nástroje. Další technický 
krok směrem k 5-osému obrábění při-
neslo indexované naklápění nástrojů 

– obecně a poněkud nepřesně nazýva-
né jako 4,5. pracovní osa. V současné 
době jsou na trhu nabízeny tři základní 
principy.

Automatické polohování 
na pracovním stole

Italský výrobce strojů SCM Group na le-
tošním veletrhu LIGNA veřejnosti poprvé 
představil CNC obráběcí centrum Tech 
Z2 vybavené universální nástrojovou jed-
notkou (úhlovou převodovkou) PENTA 
s možností automatického naklápění 
nástroje v 5. ose v rozsahu 0–100°. 
Tento systém představuje technicky nej-
jednodušší variantu ze všech tří zde uve-
dených principů. Naklápění nástroje je 
ovládáno mechanicky pomocí vertikálně 

posuvného jezdce umístěného na zadní 
straně těla jednotky. Automatické nasta-
vování sklonu nástroje řídí počítač stroje 
podle zvoleného programu nebo zada-
ného parametru. Elektrovřeteno s úhlo-
vou převodovkou musí při provádění 
této operace přejet do zadní „nulové“ 
pozice stroje. Zde, zachycením jezdce 
za kovový palec uchycený ke konstrukci 
pracovního stolu, dochází interpolova-
ným pohybem jednotky v ose Z přes me-
chanický převod k naklopení nástroje do 
požadovaného úhlu sklonu.
Samotný agregát PENTA navíc umož-
ňuje automatickou výměnu nástrojů ze 
zásobníku dle pracovního programu, 
bez nutnosti zásahu obsluhy. Upínat lze 
všechny běžně používané typy nástrojů 
(stopkové frézy, vrtáky, pilové kotouče) 

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: autor a archiv DM

Úhlová jednotka PENTA: nastavení 
sklonu nástroje se provádí pohybem 
jednotky v ose Z při zachycení posuv-
ného jezdce… …o kovový palec, fixně připevněný k pracovnímu stolu stroje (SCM)
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uchycené ve speciálním upínacím ku-
želu. Výrazně se tím zvyšuje flexibilita 
stroje zejména pro oblast zakázkové 
výroby, kde je nutné často řešit poža-
davky na obrábění pod úhlem (poko-
sové spoje, šikmé řezy, vrtání dveří pro 
závěsy, frézování ostrých rohů, apod.), 
aniž by bylo nutné ke stroji dokupovat 
další úhlové převodovky.

Automatické polohování 
prostřednictvím osy C

Druhý ze systémů je již delší dobu znám 
především ve spojení s CNC obráběcí-
mi centry německé skupiny HOMAG 
pod označením FLEX5+. Od letošního 
roku tímto systémem, označeným jako 
5-motion a 5-motion+, vybavuje svá 
CNC obráběcí centra také rakouská 
společnost FELDER Group.
Indexované naklápění nástroje probí-
há přes integrovaný převod otáčením 
jednotky v ose C. Agregát je vybaven 
vertikálně posuvnou spojkou ovládanou 
řídicím systémem stroje, která je během 
obrábění vypnutá, což umožňuje otáče-
ní jednotky s nastaveným úhlem sklo-
nu nástroje v ose C. Při požadavku na 
změnu úhlu sklonu nástroje (v rozsahu 
0–100°) spojka automaticky spojí pře-
vod s vřetenem a interpolovaným otáči-
vým pohybem jednotky v ose C dochází 
k pohybu nástroje v ose A. Po dosažení 
požadované hodnoty sklonu se spojka 
automaticky vypne a agregát se nastaví 
do požadované polohy v ose C. Osu 
A je tedy možné měnit v kterékoliv pra-

covní pozici jednotky bez toho, že by 
musela neustále přejíždět do „nulové“ 
pozice.
Agregát 5-motion+ má navíc možnost 
automatické výměny nástrojů. Lze do 
něho použít vrtáky, frézy, pilové kotou-
če, ale i například usměrňovač třísek 
pro profilové nástroje.

Automatické polohování 
s vlastním pohonem

Italská společnost BIESSE Group před-
stavila v roce 2009 vlastní technické 
řešení pro indexované natáčení 4,5. 
pracovní osy, určené pro vyšší modelo-
vé řady CNC center Rover. Od letošního 
roku se toto řešení s označením WiENC 
rozšířilo na celou výrobní řadu center 
Rover již od nejnižších modelů, což je 
zajímavé zvláště pro firmy, které hledají 
ekonomické řešení CNC obráběcího 
centra.
Úhlová převodovka WiENC vychází ze 
stejného principu jako oba předchozí 
systémy. Na rozdíl od nich je ale vy-
bavena integrovaným servomotorem 
a napájecím akumulátorem. Součástí 
výbavy je i nabíjecí stanice pro akuba-
terie. Servomotor, provádějící naklá-
pění nástroje do požadovaného úhlu 
(v rozsahu 0–93°), je kompletně řízen 
bezdrátovým radiopřijímačem z řídicí 
jednotky stroje. Stroj je vybaven vysíla-
cím modulem, který přijímá informace 
po kabelu z řídící jednotky, převede jej 
do bezdrátové podoby na frekvenci 2,4 
GHz a informaci odešle přímo do úhlové 
převodovky uchycené v elektrovřetenu. 
Systém tak umožňuje nejen provádět 

změnu úhlu nástroje v jakékoliv pozici 
elektrovřetena nad pracovní plochou 
stolu, ale také současné nastavení po-
lohy nástroje v ose C i A, což přispívá 
k dalšímu zkracování neproduktivních 
časů stroje.
Systém WiENC je nabízen pouze ve va-
riantě bez automatické výměny nástrojů. 
Podle zdůvodnění výrobce je to proto, 
že obecně technické limity rozměrů 
a hmotnosti převodovek s automatickou 
výměnou nástroje, rozměrů nástrojů 
a posuvových rychlostí při samotném 
obrábění omezují rozsah možných tech-
nologických operací a konečná cena 
produktu se již blíží ceně technické-
ho řešení v pěti plně interpolovaných 
osách.

Úhlový agregát FLEX5+: pohyb v ose 
A je ovládán přes integrovanou převo-
dovku otáčením celé jednotky v ose C 
(HOMAG)

Úhlová jednotka 5-emotion+ s automatickou výměnou nástrojů (FELDER)

Úhlová převodovka WiENC s integro-
vaným servomotorem, napájecím aku-
mulátorem a radiopřijímačem: osa A je 
bezdrátově ovládaná z řídicí jednotky 
stroje (BIESSE)
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Firma WEINIG přišla již v roce 2005 na 
trh s revolučním konceptem obráběcího 
centra, které si umí i bez přítomnosti 
obsluhy samo odebrat vychystané díl-
ce ze zásobníku, samo si je upnout, 
kompletně ze všech stran obrobit 
a pak i uvolnit a vyvézt na odebírací zá-
sobník. Postupem času si začali tento 
stroj pořizovat stále více výrobci oken, 
takže WEINIG v roce 2008 představil 
nové typové řady Conturexu, které jsou 
už přizpůsobeny jejich speciálním po-

žadavkům. Celkově se dosud prodalo 
již více než 200 ks těchto obráběcích 
center.
Koncepce tohoto zařízení opravňuje ho-
vořit o opravdu 100% dílcové metodě 
– je totiž možné vyrábět úplně rozdílné 
dílce ve zcela libovolném pořadí bez 
nutnosti jejich předtřídění. Není žádný 
problém vyrobit kdykoli znovu např. dí-
lec, který se v dalším průběhu výroby 
poškodil nebo se na něm projevila ně-
jaká neakceptovatelná vada.
Portál, na němž jsou z obou stran za-
věšeny obráběcí agregáty, je ve tvaru 
obráceného písmene „U“, čili pevně 
ukotven ve dvou bodech. Jak už je 
u výrobků Weinig tradicí, je základem 
upínacího-pojezdového stolu i portálu 
železolitinová konstrukce, která tlumí 
nežádoucí vibrace. Díky tomu je i kvalita 
povrchu dílce lepší než obvykle. Masivní 

konstrukce váží podle typu cca 15–20 
tun.
Dva hlavní agregáty jsou robustní, se 
silnými motory až 30 kW, otáčkami 
od 0 až do 18.000 ot./min. a mohou 
pracovat mezi sebou nezávisle – tzn. 
během práce jednoho agregátu si ten 
druhý může mezitím vyměňovat nástroj 
nebo mohou oba současně opracová-
vat stejný dílec. Energii spotřebovává 
vždy jen agregát, který je v činnosti, 
což přináší značnou úsporu elektric-
ké energie. Pro každý z obou hlavních 
agregátů je k dispozici talířový zásob-
ník pro 24 nástrojů s upínací délkou 
až 100 mm. Díky tomu se dá upnout 
více nástrojů na jednom trnu nad sebou 
a teoreticky mohou mít oba zásobníky 
kapacitu až 96 míst. Kromě toho stroj 
může mít i externí zásobník s kapaci-
tou dalších až 140 nástrojů.

První stroj nové generace obráběcích center 
pro výrobu oken a dveří v České republice 
– WEINIG Conturex ve firmě TP Eurookna

V létě 2011 byl podepsán kontrakt mezi výrobcem oken TP EUROOKNA z Velkých 
Karlovic a zástupcem WEINIG firmou AXIMA MORAVA z Kopřivnice na dodávku 
obráběcího centra pro výrobu oken a dveří typu WEINIG Conturex C124. Jeho 
instalace začne ještě letos a provoz zahájí v lednu 2012. Jedná se o první zaříze-
ní tohoto druhu v České republice, které je zcela automatické a účelově přímo 
určeno pro výrobu oken a dveří. 

Autor: Ing. Milan Holášek
AXIMA MORAVA s.r.o. Kopřivnice
zastoupení WEINIG na Moravě
Kontakt: info@aximamorava.cz
Foto: archiv WEINIG

CNC obráběcí centrum pro výrobu oken a dveří WEINIG Conturex
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Patentovaný upínací kleštinový stůl 
PowerGrip (kopírující funkci lidské 
ruky) zajišťuje přesné a velmi bezpečné 
uchycení obrobku v délkách od 220 až 
do 4500 mm (maximálně 6000 mm). 
Pod upínacími kleštinami je automatický 
CNC-přestavitelný doraz (tzv. U-osa), 
který umožňuje dílec podle jeho šířky 
zasunout co možná nejhlouběji do upí-
nacího mechanismu. Dílce jsou upnuty 
až 11-ti CNC-řízenými kleštinami, kom-
pletně obrobeny a uvolněny až po úpl-
ném dokončení, takže je dosažena nej-
vyšší rozměrová přesnost – znamená to, 
že dílec není ve stroji vůbec posouván 
posuvovými válci nebo přesouván mezi 
dorazy, naopak si v každém okamžiku 
drží stále stejný referenční bod. Díky 
upínacím kleštinám se v zásadě může 
upustit od drahých přípravků a šablon. 
Dílce nejsou působením kleštin nijak na 
povrchu poškozeny.
Pro okenářskou výrobu je velmi důležitá 
multifunkční vrtací hlava, která může 
vyvrtávat i několik otvorů najednou, což 
podstatně zvyšuje výkon stroje.

Vyrábí i bez přítomnosti 
obsluhy

Okenní centrum má automatický vstup-
ní a výstupní dopravní zásobník dílců. 
Standardní vstupní zásobník pojme až 
30 dílců (při délce zásobníku 2000 
mm). Takto může stroj, podle náročnos-
ti opracování, vyrábět mezi 30 až 90 
minutami bez přítomnosti obsluhy. Ta 
může mezitím např. krátit hranoly nebo 
hoblovat. Stroj pracuje také o přestáv-
kách a může pokračovat v práci i po 
ukončení směny. Na přání lze vstupní 
dopravník i prodloužit.
Aby se zamezilo kolizím nebo výrobě 
zmetků, je stroj vybaven systémem au-
tomatického kontrolního přeměření 
vstupního dílce. Navíc je na vstupu za-
budována čtečka čárového kódu, který 
je nalepen na každém dílci, takže není 
nutné zachovávat přesné pořadí dílců 
při vkládání a stroj přitom ví, jaké ope-
race na něm má provést. Díky uzavření 
pracovního prostoru kabinou a díky 
odsávání přímo od nástrojů se v dílně 
zachovává čisté prostředí a minimali-
zuje hluk, nemluvě o vysokém stupni 
bezpečnosti.
Conturex je možno sestavit podle poža-
dovaného výkonu, tedy jak pro malé, tak 
i pro velké firmy. Nejdůležitější přitom je, 
že umožňuje zásadně zjednodušit celý 
tok výroby tím, že s minimálními nároky 
na přítomnost obsluhy opracuje dílce 
kompletně nahotovo (včetně vrtání 

a dlabání), takže je možno zredukovat 
mezisklady, manipulační náklady a ztrá-
tové časy. A to vše při udržení konstant-
ní kvality opracování. 
Flexibilitu Conturexu charakterizuje 
fakt, že je nezávislý na délkách hříde-
lí a omezeném počtu nástrojů. Jeho 
majitel objedná nové nástroje, zhotoví 
kmenová data v softwaru pro výrobu 
oken, vloží profily do softwaru Weinig 
a již může během velmi krátké doby vy-
rábět nový a zcela jiný okenní systém. 
Tímto je Conturex připraven také pro 
budoucnost.

Kontakt:

AXIMA MORAVA s.r.o.
Kadláčkova 894
742 21 Kopřivnice
Tel.: +420 556 880 310
Fax: +420 556 880 311
E-mail: info@aximamorava.cz
www.aximamorava.cz

Patentovaný upínací kleštinový stůl PowerGrip zajišťuje přesné a velmi bezpečné 
uchycení obrobku v délkách od 220 až do 4500 mm (maximálně lze obrobit délku 
až 6000 mm)

Multifunkční vrtací a frézovací hlava
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Pila Altendorf 2 je koncipována jako hori-
zontální panelová pila bez zadního poda-
vače a předních vzduchových stolů, což 
zejména v menších dílnách může hrát 
důležitou roli z hlediska prostoru. Základ 
tvoří 5 m dlouhý zakapotovaný ocelový 
podstavec svařované rámové konstruk-
ce s horním dvojdílným pracovním sto-
lem z hliníkové slitiny s řeznou délkou 
3000 mm. V podstavci je na lineárním 
horizontálním vedení uložen pojízdný vo-
zík s pilovým agregátem osazeným hlavní 
jednotkou (5 kW, max. průměr kotouče 
400 mm) a předřezovou jednotkou (0,5 
kW, průměr kotouče 180 mm). Agregát 
umožňuje oboustranné naklápění kotou-
čů v rozpětí ±46°. Pro veškeré řízené 
pohyby agregátu a jednotek jsou pou-
žívány synchronní servomotory, které ve 
srovnání s konvenčními elektromotory 
mají až o 15 % vyšší účinnost. Počítač 
řídí nejen rychlost posuvu vozíku (0–
40 m/min) a otáčky pilového kotouče 
(v rozsahu 1500–5000 ot./min) podle 
řezaného materiálu, ale i potřebný pří-
kon motorů v závislosti na práci, takže 
motory odebírají jen tolik energie, kolik 
v daný okamžik skutečně potřebují.
Stroj je možné podle potřeby obslu-
hovat jak z levé, tak i z pravé strany, 
přičemž obsluha může zaujmout pozici 
proti směru nebo po směru řezání. Pila 
je pro tyto účely vybavena třemi výložní-
ky – dva jsou na levé a jeden na pravé 
straně podstavce. Výložníky jsou zavě-

Podobnost čistě náhodná?

Německá firma Altendorf rozšířila svůj sortiment formátovacích pil o nový stroj s označením Altendorf 2. 
Jde o hybridní horizontální panelovou pilu s pojezdovým pilovým vozíkem, která může pracovat i jako 
klasická formátovací kotoučová pila. Navíc v obou případech mohou být využívány funkce šikmého 
a pokosového řezání, a to jak jednotlivě, tak kombinovaně. Přestože firma novinku prezentuje jako 
„stroj zcela nové koncepce“, není první, kdo s tímto nápadem přišel na trh. Podobný stroj téže kon-
cepce mohli již před třemi lety spatřit návštěvníci veletrhu Xylexpo v Miláně, kde ho prezentoval jeho 
slovenský výrobce. V roce 2007 za něj dokonce získal slovenskou Národní cenu za design.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: autor

Hybridní formátovací pila Altendorf 2. Levá strana se dvěma posuvnými výložníky

Pohled z pravé strany stroje na posuvný výložník osazený motoricky řízeným para-
lelním pravítkem
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šené na vodorovném lineárním vedení na bocích podstavce 
a umožňují vodorovný pohyb jako formátovací stoly u formá-
tovací pily. Pro různé typy práce je k dispozici široká škála 
příložníků a dorazů včetně úhlových. Pro odřezávání přesných 
pásů z velkoplošných formátů lze využít např. manuálně nebo 
motoricky nastavitelné paralelní dorazové pravítko.
Při funkci „panelové pily“ je řezaný materiál položen na jednom 
nebo na dvou výložnících a na pracovním stole, přičemž se 
pohybuje pilový vozík. Bezpečnost obsluhy je standardně 
zajištěna „padací“ oponou na horním vodorovném odsávacím 
krytu, který probíhá po celé délce řezné dráhy a na materiál se 
spouští z výšky 600 mm. Kromě toho je kryt opatřen bezpeč-
nostním LED osvětlením pracovního prostoru pily. V základním 
režimu vydává neutrální světlo, které se ale při řezání změní na 
červené a v tomto stavu zůstane až do ukončení operace. 
Stroj lze též používat v režimu „formátovací pila“, vhodném 
zvláště pro příčné zkracování a formátování nařezaných pásů. 
Tento režim umožňuje zafixovat pilový vozík v kterékoliv pozici 
ve směru posuvu a řezat materiál pomocí posuvného podpěr-
ného výložníku s opěrnými vodítky a dorazy jako u klasické 
formátovací kotoučové pily.

Detailní pohled na bezpečnostní odsávací kryt a na uložení 
posuvného výložníku

Za pilu stejné koncepce obdržel slovenský výrobce již v roce 
2007 Národní cenu za design

WEINIG NABÍZÍ VÍCE
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WEINIG NABÍZÍ VÍCE

Váš specialista WEINIG-Experte 

na webových stránkách  

WWW.WEINIG.COM
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Základním prvkem zařízení je dvojdílné otočné rameno s dél-
kou až 5 m. Oba jeho díly jsou spojeny otočným kloubem. 
Stejným způsobem je první rameno připojeno ke kotevní 
patce, pomocí níž se připevní na stěnu nebo na sloup kon-
strukce výrobní haly. Kloubové uložení dovoluje otáčení prv-
ního ramene v rozpětí 180° a druhého ramene vůči prvnímu 

o téměř 360°. Zařízení tak svým dosahem může pokrýt více 
než půlkruhovou plochu o velikosti až 60 m2.
Na konci ramene je uchycen svislý dutý profil, na němž je 
zavěšena odkládací plocha na nářadí a pracovní pomůcky 
o rozměru 450 x 450 mm. Nad ní je umístěna rozvodná skříň-
ka se zásuvkami 230 a/nebo 400 V a s přípojkou stlačeného 
vzduchu. K rozvodné skříňce jsou přívody vedeny svislým 
profilem, kterým prochází i odsávací hadice k průmyslovému 
vysavači.
Jak již bylo zmíněno, SERVANT, neboli sluha, může být 
prostřednictvím kotevní patky připevněn ke stěně nebo slou-
pu výrobní haly. Tam, kde toto řešení není technicky mož-

Šikovný pomocník na pracovišti

K zásadám dodržování bezpečnosti práce patří mimo jiné udržování pořádku a eliminace překážek 
na pracovišti. Občas se ale zapomíná, že zejména v ručních a montážních dílnách mohou být nebez-
pečnou překážkou i přívodní kabely k elektrickému ručnímu nářadí, hadice stlačeného vzduchu nebo 
odsávací hadice průmyslových vysavačů. Ke zvýšení bezpečnosti z tohoto hlediska může přispět 
třeba jednoduché zařízení s názvem SERVANT německé firmy Reinhold Beck.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: archiv DM

SERVANT neboli „sluha“ je název pomocného zařízení s dvo-
jitým otočným ramenem, umožňujícího bezpečnou práci zej-
ména v ruční a montážní dílně

Na konci ramene je zavěšena odkládací plocha a rozvodná 
skříňka s elektřinou a stlačeným vzduchem. Ústí zde také od-
sávací hadice
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né, lze použít volně stojící „věž“ (SERVANT-TOWER), což je 
ocelový sloup na nízkém plochém podstavci. Vedle sloupu 
je na podstavci posazena vysoká zvukově odizolovaná skříň, 
sloužící např. k umístění kompresoru, vysavače a k ukládání 
nářadí a dalšího vybavení.

Pro instalaci v dílně může být použita volně stojící „věž“, která 
zároveň plní funkci ukládacího boxu pro umístění kompresoru, 
vysavače, k odkládání nářadí apod.
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K vývoji nové pily vedl firmu fakt, že dél-
ka a tloušťka stěn z celomasivního či 
lepeného dřeva stejně jako vrstvených 
nosníků se neustále zvyšuje, což klade 
vyšší nároky na zpracovatelské techno-
logie a zařízení. Ruční elektrické nářadí 
má však z tohoto hlediska řadu limitují-
cích faktorů. Vyšší výkon a větší hloub-
ka řezu bývají obvykle dosahovány za 
použití třífázových motorů, tedy za cenu 
vyšší hmotnosti stroje, což zpravidla vy-
žaduje obsluhu dvou pracovníků. 
Nová řetězová pila ZSX-TWIN Ec je 
osazena dvojicí jednofázových 3kW 
(230V) motorů CUprex, umístěných 
vedle sebe na společné převodovce. 
Jsou napájeny z třífázového rozvodu 
(400 V), přičemž každý motor je připo-

jen k jedné fázi. Díky tomu pila s příko-
nem 6 kW dosahuje hmotnosti pouze 
20 kg. Může tedy být obsluhována jen 
jedním pracovníkem. (Např. „dvoumuž-
ná“ ruční kotoučová pila Mafell FSG 
240 K s příkonem 4,4 kW je třikrát 
tak těžká a přitom nabízí poloviční 
hloubku řezu.) Konstruktéři ale přesto, 
s ohledem na poskytované parametry 
(hloubka řezu až 400 mm), přizpůsobili 
její ergonomii i „dvoumužnému“ pou-
žití.
Pro šikmé řezy lze pilu oboustranně na-
klopit. Vzhledem k bočnímu umístění 
motorů je ale tímto směrem naklopení 
možné jen v rozsahu 0°–15°. Na dru-
hou stranu, tedy směrem od motorů 
lze řetězovou lištu sklopit pod úhlem 
0°–60°.
Pila je osazena novým tvrdokovovým 
řetězem (s šířkou řezu 6,8 mm), který 
při max. hloubce řezu 400 mm umož-
ňuje při podélném řezání posouvat stroj 
rychlostí až 3 m za minutu.

Výkonná ruční řetězová pila pro tesaře

Německý výrobce elektrického ručního nářadí společnost Mafell rozšířil svůj sortiment o novou 
ruční řetězovou pilu. Stroj s příkonem 6 kW a s hmotností jen 20 kg je určen zejména pro tesařské 
práce a může ho obsluhovat jeden nebo dva pracovníci. Přenosná vertikální pila s vodicí deskou 
ZSX-TWIN Ec přitom umožňuje opracovávat konstrukční dřevo až do tloušťky 400 mm.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: autor

Vertikální řetězová pila ZSX-TWIN Ec s příkonem 6 kW a s hmotností jen 20 kg může 
být obsluhována jedním nebo dvěma pracovníky

Srdcem pily je dvojice jednofázových 
3kW/230V motorů napájených z třífá-
zového rozvodu

Pila je vybavena vodicí deskou a pro 
přesné vedení ji lze používat ve spojení 
s vodicími lištami Mafell různých délek

V kolmé pozici řetězové lišty nabízí pila 
max. hloubku řezu 400 mm
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Uvádíme novou, 
exkluzivní řadu dekorů 
DTD laminovaných Sonae/Glunz

Zkrášlete si 
své bydlení 

Vylaďte si svůj interiér  
s exkluzivními dekory 

Německá kvalita
příjemná cena

Pouze na našich prodejnách

www.demos-trade.com
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Obráběcí CNC centrum Rover A 1332 
Edge je první stroj v této kategorii vy-
bavený olepovací jednotkou a který 
tudíž umožňuje tvarové (i rovné) ole-
pování hran opracovávaných dílců. 
Kompaktní olepovací hlava je ulože-
na na samostatném vedení v ose Y 
na levé straně suportu stroje. Druhé 
vedení v ose Y na pravé straně suportu 
je určeno pro vrtací a frézovací jed-
notky. Agregáty tak pracují nezávisle 
na sobě, což mj. znamená, že během 
olepování může probíhat výměna fré-
zovacích nástrojů apod.
Olepovací hlava je vybavena vlastním 
nanášecím mechanizmem s vyhříva-
nou nádobkou a zásobníkem lepidla, 
takže lepidlo je aplikováno přímo na 
olepovaný dílec stejným způsobem 
jako u lineárních olepovaček. Hlava si 
hranovací pásku odebírá automaticky 
z dvoucívkového zásobníku umístěné-
ho mimo ochranou zónu stroje, takže 
výměna olepovacího materiálu může 
být provedena bez nutnosti zastavo-
vání stroje. 

Druhé vedení v ose Y na pravé straně 
suportu je osazeno vrtací jednotkou 
(9, 17 nebo 26 vřeten) a frézovacím 
elektrovřetenem. Frézovací vřete-
no může mít k dispozici revolverový 
nebo řetězový automatický zásobník 
nástrojů a agregátů instalovaný na 
posuvném suportu ve variantách pro 

16 nástrojů (revolverový) nebo 14/21 
nástrojů (řetězový). 
Trámcový pracovní stůl může být vyba-
ven podtlakovými upínacími přísavkami 
nebo vertikálními čelisťovými upínkami 
anebo oba systémy mohou pracovat 
společně. Systém EPS (Electronic 
Positioning System) umožňuje rychlé 
automatické překonfigurování pracov-
ní plochy v jedné pracovní zóně (roz-
místění trámců a upínek) v průběhu 
práce ve druhé pracovní zóně.

Výrobce: BIESSE Group
Prodejce: Tekma SK, spol. s r.o, 

TEKMA, spol. s r.o. 

Rover A 1332 Edge s možností olepování hran

ACCORD 40fx představuje novou 
generaci CNC obráběcích center 
v rámci produkce SCM Group. Stroj 
je dimenzován pro náročné použití zej-
ména v oblasti výroby oken a dveří. Má 
portálovou konstrukci pro zajištění ma-
ximální přesnosti po celé pracovní plo-
še. Široká konfigurovatelnost dovoluje 
osazení 3, 4 nebo 5osými obráběcími 
jednotkami (typ Prisma) s výkonem 
až 13 kW, inovovaným typem upínání 
HSK 63E a patentovaným systémem 
blokace 4. a 5. osy (tzv. TTS systém). 
Díky tomu lze na 5osé hlavě používat 
čepovací nástroje o velkém průměru 
a max. hmotnosti 10 kg či nástroje se 
zdvojeným profilem. Pro usměrnění 
třísek do odsávání se používá otoč-
ná lopatka, kterou lze osadit na 5osé 
vřeteno i v případě použití nástrojů se 
zdvojeným profilem. Zařízení MACH 5 
urychluje výměnu nástrojů na pouhých 
5 vteřin. Zásobník nástrojů může být 
umístěn buď přímo u obráběcí hlavy, 
nebo v zadní části portálu (celková 
kapacita až 60 nástrojů). Pro výrob-
ce oken/dveří byla vyvinuta speciální 
multifunkční jednotka „BRC“ (patent 

SCM), která zvyšuje kapacitu stroje 
tím, že provede většinu dílčích operací 
bez nutnosti výměny nástrojů (vrtání 
pro kličku, kolíky, závěsy, dlabání, 
zafrézování otvorů a kapes, řezání pi-
lovým kotoučem).
Inovovaný trámcový pracovní stůl 
disponuje variantami s ručním a plně 
automatickým polohováním. Plná au-
tomatizace trámců a upínek (každá se 
svým samostatným pohonem) s ozna-
čením MATIC dovoluje komfortní za-
kládání/odebírání okenních vlysů i při 
výrobě dílcovou metodou, kdy přepo-
lohování svěrek probíhá zcela automa-
ticky a bez nutnosti zásahu obsluhy. 
Velikost pracovního stolu je od 3000 
do 6360 mm v ose X a od 1380 do 
1905 mm v ose Y. Kapacita stro-
je je až 30 jednokřídlých oken 
za směnu.

Bezpečnost obsluhy zajišťuje systém 
„foto-bumpers“, kdy se po vstupu ob-
sluhy do fotobuňkové zóny před stro-
jem rychlost přejezdu portálu v ose X 
automaticky sníží z maximální rychlosti 
90 m/min na nižší bezpečnou hodno-
tu tak, aby se obsluha mohla bez ome-
zení pohybovat před pracovním stolem 
i během činnosti stroje. Tím se výrazně 
zvyšuje komfort zakládání a odebírání, 
kdy pro kyvadlový systém obrábění lze 
využít celou polovinu délky stolu.

Výrobce: SCM Group
Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

 Tekma SK, spol. s r.o, 
TEKMA, spol. s r.o.

posuvném suportu ve variantách pro ní plochy v jedné pracovní zóně (roz
místění trámců a upínek) v průběhu 
práce ve druhé pracovní zóně.

Výrobce: BIESSE Group
Prodejce: Tekma SK, spol. s r.o, 

TEKMA, spol. s r.o.

Obráběcí CNC centrum ACCORD 40fx

výrobě dílcovou metodou, kdy přepo-
lohování svěrek probíhá zcela automa-
ticky a bez nutnosti zásahu obsluhy. 
Velikost pracovního stolu je od 3000 
do 6360 mm v ose X a od 1380 do 
1905 mm v ose Y. Kapacita stro-
je je až 30 jednokřídlých oken 
za směnu.
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Srovnávací frézka Hammer A3 41A doplňuje produktovou 
řadu srovnávacích frézek výrobce Felder s pracovní šíř-
kou 410 mm v kategorii Hammer. Společně s tloušťkovací 
frézkou A3 41D (viz DM 9/2011) tvoří dva samostatné 
truhlářské stroje pro základní obrábění dřeva. Stroj má 
jednoduchou svařovanou konstrukci a je osazen 4kW 
(nebo 3kW) elektromotorem, masivními srovnávacími 
stoly z šedé litiny o celkové délce 1800 mm a max. na-
stavitelným úběrem 4 mm. Jako pracovní nástroj je ve 
standardní výbavě použit třínožový hřídel se systémem 
hoblovacích nožů Felder s automatickým nastavením, na 
přání je možné stroj dodat s třínožovým válcem s klasic-
kými noži. Součástí příslušenství je eloxované hliníkové 
pravítko o rozměru 150 x 1100 mm naklopitelné v rozsahu 
90°–45°. Stroj o hmotnosti 260/300 kg lze doplnit dla-
bací sadou (suport dlabačky a sklíčidlo 16 mm).

Výrobce: FELDER KG
Prodejce: FELDER Group CZ s.r.o. 

Formátovací pila PK 250A

Formátovací pila PK 250A se vyznaču-
je především svojí kompaktností, což 
předurčuje její využití hlavně v dílnách 
s malým pracovním prostorem. Stroj je 
standardně vybaven 3kW elektromo-
torem, na přání ale může být vybaven 
jednofázovým 2,2kW motorem. Pilová 
jednotka může být osazena hlavním 
kotoučem o max. průměru 315 mm 
(při použití předřezu). Předřezový ko-
touč o průměru 120 mm (nebo 100 
mm) je poháněn vlastním 500W mo-
torem. Maximální výška řezu je 100 
mm. Pilová jednotka je naklopitelná 
v rozsahu 90°–45°. Naklápění se 
provádí ručně pomocí ovládacího kola 
s analogovým ukazatelem úhlu sklonu. 
Rozměr pracovního stolu je 400 x 955 
mm a s podélným pravítkem (ocelovým 
nebo litinovým) s jemným doladěním 
dovoluje max. šířku řezu 800 mm. 

Formátovací stůl CV 360 má rozměr 
1200 x 360 mm nebo 2000 x 360 mm 
s délkou řezu 1200 nebo 2000 mm 
a je standardně doplněn úhlovacím 
pravítkem. Podpěrný rám o rozměru 
870 x 630 mm je vybaven příčným 
opěrným pravítkem se dvěma překlop-
nými dorazy a upínacím excentrem. 
Stroj může být dále opatřen 
sámovací patkou, digitálním 
odměřováním na po-
d é l n é m 

pravítku, válečkem podpěrného rámu, 
rukojetí formátovacího stolu apod.

Výrobce a prodejce: ROJEK dřevo-
obráběcí stroje a.s.

Srovnávací frézka Hammer A3 41A

870 x 630 mm je vybaven příčným 
opěrným pravítkem se dvěma překlop
nými dorazy a upínacím excentrem. 
Stroj může být dále opatřen 
sámovací patkou, digitálním 
odměřováním na po
d é l n é m 

870 x 630 mm je vybaven příčným 
opěrným pravítkem se dvěma překlop-
nými dorazy a upínacím excentrem. 
Stroj může být dále opatřen 
sámovací patkou, digitálním 
odměřováním na po-
d é l n é m 

Protipožární těsnění dveří Safex

Těsnění Safex poskytuje účinnou izolaci proti požáru, 
kouři a zvuku pro kovové a dřevěné dveřní soupravy. 
Těsnění Safex je speciálně navrženo tak, že do zpěňu-
jícího grafitového pásku je zapracován vysoce účinný 
polyuretanový praporek, který dveře utěsní. Těsnění je 
vhodné pro novostavby i pro rekonstrukce. Lze ho použít 
pro jednočinnou dveřní soupravu. Je dodáváno ve dvou 
velikostních provedeních profilu (12 x 1,8 mm a 20 x 1,8 
mm) a může zajistit požární odolnost v prvním případě 
30 minut a ve druhém případě 60 minut. Standardně se 
dodává v délkách 2,1 m s vysoce účinnou samolepicí 
akrylovou páskou. Při testování na zvukotěsnost dosáhlo 
útlumu hluku Rd 32 dB dle BS ISO 140-3. Chemické 
složení: Aktivní složkou je roztažitelná vícesměrová tuha 
tvářená při vysokém tlaku, která je obsažena ve vysoce 
odolném trvanlivém polymeru s polyuretanovým prapor-
kem. Typ lepidla: Velmi účinné modifikované akrylové 
lepidlo v tloušťce 205 mikronů. Odolnost vůči teplotě: 
+200 °C krátkodobě, +100 °C dlouhodobě. Pevnost 
v tahu > 30 N/15 mm. Prodloužení: 50 %.

Výrobce: Pyroplex Limited, Velká Británie
Prodejce: OKENTĚS, spol. s r.o.
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Profily RELAZZO (terasová prkna 
a nosná konstrukce) z materiálu WPC 
(Wood-Polymer-Composite) se sklá-
dají z vysoce jakostního polypropylenu 
a minimálně 50 % dřevovláken z udr-
žitelného evropského lesního hos-
podářství (certifikát PEFC). Materiál 
WPC RAU-WOOD, který vyvinula fir-
ma REHAU za tímto účelem, spojuje 
díky přimíchání dřevovláken k poly-
propylenu pozitivní vlastnosti plastů 
a dřeva. Dodatečným kartáčováním 
povrchu profilů RELAZZO se vytváří 
zdrsněný povrch, který ještě zesiluje 
přirozený vzhled výrobku. Terasová 
prkna RELAZZO umožňují volbu mezi 
dvěma odlišně profilovanými povrchy 
(drážkovaný a zoubkovaný), neboť lze 
použít obě strany. Upevnění jednot-
livých terasových prken se provádí 
pomocí speciálních kovových spon 
z nerezu. Tyto spony umožňují jedno-
duchou montáž a dostatečnou stabi-
litu konstrukce, stejně jako násled-
nou demontáž a opětovnou montáž 
jednotlivých prken. Prkna (dutý profil) 
jsou dodávána s šířkou 140 mm, tlou-

šťkou 30 mm a v délkách 4, 5 nebo 
6 m (hmotnost 2,3 kg/m). Duté pro-
fily spodní konstrukce jsou dodávány 
v délkách 4 m a s rozměrem profilu 
(š x v) 60 x 40 mm nebo 50 x 30 mm. 
Prkna jsou nabízena v 6 barevných od-

stínech (tmavohnědá, šedá, červeno-
hnědá, světlehnědá, středněhnědá, 
modrošedá).

Výrobce: REHAU
Prodejce: REHAU, s.r.o.

Terasový systém RELAZZO

Pravidla pro 
představování novinek

Služba je bezplatná a je určena 
klientům, kteří mají objednán ba-
revný plošný inzerát od ¼ strany. 
Spočívá v představení 1 až 2 novi-
nek (podle velikosti objednané in-
zertní plochy) v pravidelné rubrice 
NOVINKY, a to formou fotografií 
a technického popisu nově na trhu 
nabízených strojů, nástrojů, materi-
álů aj. výrobků pro dřevozpracující 
a nábytkářské firmy. 
Podklady: Ke každé novince je 
nutné zaslat pouze 1 barevnou fo-
tografii představovaného produktu 
a technické informace (prospekt 
s obsaženými údaji, technický list, 
heslovitý výčet parametrů nebo od-
kaz na internetovou stránku s popi-
sem). Finální text z těchto podkladů 
zpracuje redakce.
Uzávěrky: jsou totožné s uzávěr-
kami inzerce.

Pro více informací pište na: 
 cz@drevmag.com,
 sk@drevmag.com.

Palivo přírodního původu s vysokou 
výhřevností, nízkým obsahem pope-
lovin, nízkými nároky na skladovací 
prostory a umožňující automatizaci 
procesu spalování. Zdrojem vstupní-
ho materiálu pro výrobu LUKAPELET 
je výhradně čistá hoblina a pilina 
z vlastní výroby hoblovaných profilů, 
tj. smrkové, chemicky neošetřené 
dřevo, bez kůry. Průměr 6 mm, vý-

hřevnost v bezvodném stavu 18,6 
MJ/kg (5,17 kWh/kg), energetický 
obsah jednoho pytle je cca 70 kWh 
nebo 270 MJ, reálná výhřevnost 
17 MJ/kg (4,72 kWh/kg), obsah 
popele jen 0,4 %, obsah vody jen 
6,5 %.

Výrobce a prodejce: Dřevozpracující 
družstvo, Lukavec

Dřevěné pelety Lukapelet
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Okno Alterna Vallo má zdvojené křídlo, 
přičemž hlavní křídlo je standardně 
(pomocí skrytých závěsů) zavěšeno 
v jednoduchém „dvoufalcovém“ rámu 
a druhé křídlo – vnitřní – je vsazeno 
do polodrážky v hlavním křídle. Hlavní 
křídlo je z vnější strany zaskleno izolač-
ním dvojsklem. Vnitřní křídlo je zaskleno 
jednoduchým sklem, které je pomocí 
speciálního lepicího tmelu nebo pásky 
nalepeno na jeho interiérové straně. 
Vnitřní křídlo je otočně otvíravé a k hlav-
nímu křídlu je připevněno párem skry-
tých závěsů. K jeho zajištění v zavře-
né poloze slouží dvě otočné západky 
s protiplechy, skryté uvnitř konstrukce 

Okno pro pasivní domy 
s integrovanou žaluzií

Německá společnost Variotec představila inovovanou konstrukci okna Alterna Vallo, určeného zejmé-
na pro pasivní domy a opatřeného žaluzií integrovanou do meziskelního prostoru v křídle. Na rozdíl 
od standardních oken pro pasivní domy, osazovaných zpravidla izolačním trojsklem, se v případě 
tohoto okna jedná o hybridní dřevo-hliníkovou konstrukci (šířka profilu 126 mm), která z hlediska 
principu vychází z jednoduchého okna, některé atributy ale převzala z okna zdvojeného.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: autor

Vnitřní křídlo je v hlavním křídle fixováno pomocí západky s protiplechem, ovládané z vnější strany imbusovým klíčem

Dřevo-hliníkové okno Alterna Vallo – po-
hled z interiérové strany

Hlavní křídlo je z vnější strany zaskleno izo-
lačním dvojsklem a z vnitřní strany osaze-
no vnitřním otvíravým křídlem s jednodu-
chým sklem a s integrovanou žaluzií
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na protějších styčných plochách obou 
okenních částí. Západky se ovládají 
z vnější strany pomocí imbusového klí-
če, který se zasouvá do otvorů vystupu-
jících na boku hlavního křídla (na vnější 
polodrážce svislého profilového vlysu). 
U původní konstrukce okna Alterna 

Vallo, představené v loňském roce, bylo 
současné vnitřní křídlo řešeno jako fixní 
rám vlepený do hlavního křídla napev-
no. Integrovaná protisluneční žaluzie na 
elektrický pohon tak byla nedostupná 
pro možné opravy, čistění žaluzií apod. 
Tento problém proto firma vyřešila otví-
ravým vnitřním křídlem. Konstrukce 
profilu hlavního křídla je řešena tak, že 
na jeho vnitřním obvodu je z hranolko-
vých lišt vytvořen rámeček, který vnitřní 
obvod rozděluje na vnější a vnitřní po-
lodrážku. Vnější polodrážka je určena 
pro fixní zasklení izolačním dvojsklem, 
do vnitřní polodrážky je vsazeno vnitřní 
křídlo. To při zavření dosedá svojí čelní 
plochou na silikonové těsnění umístěné 
po celém obvodu naléhávky polodráž-
ky, aby se maximálně utěsnil meziskelní 
prostor proti vnikání vlhkého vzduchu 
z interiéru. Jelikož tomuto jevu nelze 
stoprocentně zamezit, je meziskelní 

prostor trvale odvětráván díky větracím 
otvorům ve spodním a horním vlysu 
hlavního křídla.

Přívod elektrického proudu k žaluzii je 
řešen prostřednictvím dotykových kon-
taktů s odpruženými čípkovými sběra-
či, umístěných proti sobě na závěsové 
straně hlavního křídla a okenního rámu. 
K motorku žaluzie je proud přiveden 
pohyblivým kabelem taženým v profilu 
křídla.

Profily okenního rámu a křídla jsou zho-
toveny z tepelně vylepšeného sendvi-
čového hranolu dřevo-PUR-dřevo, což 
v kombinaci s dvoukomorovým zaskle-
ním posunulo koeficient prostupu tepla 
oknem U

w až na hodnotu 0,76 W/m2.K. 
Křídlo je v rámu těsněno dvojstupňově, 
tj. celoobvodovým těsnicím profilem na 
vnější a vnitřní naléhávce. 

Přívod elektřiny k motorku žaluzie je vyřešen flexibilním kabelem a plochým sběr-
nicovým konektorem

Řez původní konstrukcí okna s fixním 
vnitřním křídlem
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Koncepce řešení interiéru malého bytu 
aneb Nástrahy velkoměsta podle Häfele

Na optimální způsob řešení obytného prostoru v malém bytě či garsonce existuje řada odborných 
názorů a studií. Německá firma Häfele využila svého širokého portfolia kování a nábytkových sys-
témů k představení vlastní koncepce. Formou skříní vytvořila v prostoru jediného pokoje pracovnu, 
šatnu, obývací pokoj, ložnici a kuchyň. Doplněním roztahovacího stolu se čtyřmi židlemi integrovala 
do obytného miniprostoru i jídelnu. Řešení je vhodné i pro různá ubytovací zařízení.

Pracovna

První dvě skříně postavené vedle sebe 
v sobě ukrývají pracovnu a šatnu. 
V případě „šatny“ se jedná o šatní skříň 
s integrovaným prádelníkem, botníkem 
a žehlicím prknem. Podobně je tomu 
i v případě malé kuchyňské linky skryté 
za lomenými posuvnými dveřmi. V jejich 
případě jde o standardní a často pou-
žívané řešení a podrobný komentář asi 
není nutný.

Za bližší představení ale stojí skříň, 
ukrývající pracovnu. Její vnitřní prostor 
je rozdělen dvěma samostatnými integ-
rovanými korpusy na dvě části: spod-
ní a horní. Spodní část je rozdělena 
vodorovnou deskou a mezibokem na 
horní úložný prostor pro počítač (nebo 
jen monitor) a pro zásuvky. Pod deskou 
je volně zasunutý samostatný pracovní 
stolek s kontejnerem a otočnou pra-
covní deskou. Pohyb mu umožňují ná-
bytková kolečka. V horní části skříně je 
umístěna samostatná úložná policová 
skříňka, uchycená ke dvěma plnovýsu-
vům, které jsou součástí motorického 
vertikálně posuvného mechanismu. 
Toto řešení umožňuje korpus zcela 
vysunout mimo prostor skříně, pomocí 
vertikálního posuvného mechanismu 
s dálkovým ovládáním ho spustit do 
nižší polohy a usnadnit tak přístup do 
celého jeho úložného prostoru. 

Koncepce řešení interiéru jednopokojového bytu plně funkčním nábytkem ukrytým 
ve skříních

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: autor
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Obývací pokoj a ložnice

Další skříňová sestava v sobě ukrývá 
kompletní vybavení obývacího pokoje 
(i když nad komfortem v tomto případě 
musíme přimhouřit obě oči) a ložnice.
Horní část sestavy, kterou zčásti tvoří 
nízké nástavce uzavřené výklopnými 
dvířky, je přístupná pomocí schůdků, 
posuvných podél celé sestavy po li-
neárním kolejovém vedení. Prostor 
nad „obývákovou“ částí sestavy slouží 
pro ukrytí segmentových spouštěcích 
dveří a jejich motorického pohonného 
systému. Spouštěcí dveře jsou určeny 
k uzavření velkoplošného prostoru „tele-
vizní“ stěny, v němž může být umístěna 
televize, audio-video technika, dekora-
ce apod. Uzavírání má nejen estetický, 
ale i praktický význam (ochrana proti 
prachu apod.). Dveře jsou složeny ze 
tří vodorovných pásů, které jsou pomocí 
ocelových vodicích čepů (na každém 
konci pásu dva) uloženy ve svislých 
drážkách vyfrézovaných na vnitřní straně 
obou boků. Pro každý pás je určena 
jedna drážka, která je v přesně dané 
výšce zakončena šikmým vybočením. 
Zatímco drážky jsou vedeny s určitým 
odstupem vedle sebe, jejich konce 
díky „vybočení“ leží v jedné svislé linii. 
Všechny tři pásy tak mohou být v ote-
vřeném stavu uloženy v horním relativně 
nízkém prostoru za sebou. Při zavírání 
se pásy postupně spustí do jednotlivých 
pozic pod sebou tak, že ve finále vytvoří 
celistvou plochu v jedné rovině přeruše-
nou pouze spárami mezi pásy.

V prostoru pod „televizní“ stěnou je mj. 
ukryta čalouněná lavice s podnožkami 
(taburety) opatřená nábytkovými koleč-
ky, kterou lze vysunout do prostoru před  

Pracovna s ukrytým pracovním stolkem a se spouštěcím horním úložným prosto-
rem

Prostor určený pro audio-video techniku lze uzavřít trojdílnou spouštěcí stěnou
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sestavou a využít ji např. ke sledování 
televize. (Funkce a komfort v tomto pří-
padě poněkud ustupuje účelnosti.)
Součástí skříňové sestavy je i ložnicová 
část se dvěma vestavěnými nad sebou 
umístěnými otočně-výklopnými lůžky. 
Přístup k hornímu lůžku zajišťují posuv-
né schůdky, které tak mají dvojí funkci. 
Základ každého lůžka tvoří ocelový rám 
s lamelovým roštem. Ze spodní strany 
je k rámu přichycena plná deska, která 
v zavřeném stavu plní funkci čelní plo-
chy skříně. Rámy jsou prostřednictvím 
otočných kloubů uchyceny přímo ke 
korpusu skříně. (Nutno podotknout, 
že konkrétně toto řešení si návštěvníci 
expozice Häfele i přes ujištění, že je 
systém bezpečný, prohlíželi s určitou  
nedůvěrou.)

Přesný pohyb jednotlivých pásů definuje tvar vodicích drážek

Funkci ložnice plní dvě nad sebou umístěná otočně-výklopná lůžka

Součástí „obývákové“ části sestavy je i výsuvná čalouněná lavice



DM 11/2011



DM 11/201134

reportáž

Devětatřicetiletý dřevařský inženýr 
Zbyněk Doleček zahájil oborovou čin-
nost studiem dřevařské průmyslovky 
v Hranicích. Po maturitě nějaký čas 
pracoval v Orličkách na provoze výroby 
židlí, který v té době patřil nábytkářské-
mu družstvu Dřevotvar v nedalekém 
Jablonném nad Orlicí. Při zaměstnání 
se stihnul vyučit truhlářem (dálkovým 
studiem) na SUŠ hudebních nástrojů 
a nábytku v Hradci Králové a poté ode-
šel do Brna studovat Lesnickou a dře-
vařskou fakultu Mendelovy univerzity. 
Své podnikání zahájil počátkem roku 
1996, ještě v době studia na vysoké 
škole, přičemž začínal doma v otcově 
truhlářské dílně a zabýval se zakázko-
vou výrobou nábytku a stavebně truh-
lářských výrobků pro potřeby místních 
chalupářů. Ještě téhož roku si za pomo-
ci úvěru koupil kmenovou pásovou pilu, 
kterou umístil na pronajatém pozemku 
a přeorientoval se na výrobu řeziva. 
První rok coby student–podnikatel ře-
zal sám, rok nato začal přijímat první 
zaměstnance a během dvou let obnovil 
i původní truhlářskou výrobu. 

„S rostoucím objemem pořezu přibýva-
lo materiálu, na který nebyl odbyt. V té 
době se na mne obrátili dva kamarádi 
– truhláři s prosbou, zda bych je ne-
mohl zaměstnat. Ve snaze jim vyhovět 
a zároveň se zbavit bočního nebo ne-
kvalitního řeziva, které mně bylo líto spa-

Dřevo nenarostlo k tomu, aby se pálilo

Podnikání v malých obcích, kde každý zná každého, je u některých majitelů firem spojeno s jakousi 
nepsanou „povinností“ zajistit pro zaměstnance práci i v tzv. horších časech, kdy řada podniků 
krachuje a redukuje svůj zaměstnanecký kádr. Nezřídka totiž zaměstnávají své kamarády z dětství, 
sousedy apod. s vědomím, že v dané lokalitě by těžko našli uplatnění. Takový „závazek“ si na svá 
bedra naložil mezi jinými také Ing. Zbyněk Doleček z Orliček na Ústecko–Orlicku, který se ve zmíněné 
obci s dvěma stovkami obyvatel narodil, vyrůstal, začal s podnikáním a kde v současné době coby 
fyzická osoba zaměstnává 25 lidí. A to za cenu urputného snažení v oblasti prvotního i druhotného 
zpracování dřeva s nepřeberným množstvím výrobků a polotovarů.

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

K nosným sortimentům pilařské výroby Ing. Dolečka patří bukové železniční pražce 
a truhlářské řezivo
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lovat, jsem je nakonec umístil do otco-
vy dílny a začal pro ně vymýšlet práci,“ 
vysvětluje Ing. Doleček s tím, že práci 
vymýšlí dodnes, ale pro pětadvacet lidí. 
V letech 1998 – 1999 vybudoval totiž 
nad obcí vlastní pilařský provoz s pá-
sovkovou technologií, postavený tzv. na 
zelené louce, a v roce 2003 odkoupil 
od Dřevotvaru již zmíněnou provozovnu 
židlí, a to i s desítkou zaměstnanců. 

S rostoucí cenou kulatiny 
klesla kvalita

Pilnice Ing. Dolečka (s dvěma pásový-
mi pilami) pořeže ročně okolo 6 tis. m3 
kulatiny. Z toho asi 60 % tvoří buk, 
který je s dalšími listnatými dřevinami 
(jasan, javor, dub, třešeň, ořech, olše, 
bříza) zpracováván v období od října do 
konce května, kdy pila produkuje svůj 
nosný sortiment – železniční pražce 
a listnaté truhlářské řezivo (nesušené 
i sušené). V ostatních měsících zpra-
covává jehličnatou hmotu (především 
smrk a ojediněle borovici a modřín), 
která je stejně jako listnatá podrobena 
pečlivému třídění a manipulaci s cílem 
vyprodukovat maximum truhlářského ře-
ziva určeného k prodeji. „Manipulaci si 
provádím sám, držíc se přitom zásady, 
že říznout špatně lze jen jednou a když 
to zkazím, mohu se zlobit jen sám na 
sebe. Z kulatiny, nakupované v celých 
délkách, se snažím odříznout každý lep-
ší sortiment, dlouhý třeba jen 2 metry 
a zhodnotit ho formou truhlářského ma-
teriálu. Ze zbytku jehličnaté hmoty pak 
řežeme na zakázku především stavební 
hranoly nebo kompletní krovy,“ upřes-
ňuje Ing. Doleček a dodává, že ani jeho 
malé firmě se nevyhýbají vleklé problé-
my s kulatinou, kterou standardně na-
kupuje z okruhu 40 km a sváží vlastní 
odvozní soupravou. 

Počátkem letošního roku nebyla na 
Ústecko–Orlicku k mání (kvůli nepodep-
saným smlouvám těžebních firem) vedle 
všeobecně nejžádanější smrkové kula-
tiny ani buková, která je v zimě pro firmu 
strategická, a tak ji musela dovážet až 
z oblasti Jeseníků. Od března se záso-
bování dostalo do normálu, ale v červnu 
nastaly firmě problémy pro změnu se 
smrkovou hmotou. „Dodavatelská firma 
mně nabídla smrkové dříví v celých dél-
kách, což by nám po sortimentní stránce 
vyhovovalo, ale jednalo se vesměs o tzv. 
lapáky neboli kmeny napadené hmyzem 
se zabarvenou bělovou částí. Navíc za 
cenu 2 tis. korun za kubík franko les, 
což jsem s ohledem na naprostou nere-

álnost dalšího zhodnocení musel odmít-
nou a to i s rizikem, že od srpna možná 
nebudeme mít z čeho řezat,“ posteskl 
si majitel při naší červnové návštěvě. 
Stěžejní bukovou hmotu třetí jakostní 
třídy letos nakupoval v cenách od 1200 
do 1500 Kč/m3, které jsou podle něj 
pro firmu zatím přijatelné, přestože ani 
v tomto případě není kvalita vždy v sou-
ladu s normou. „Pokud se mně podaří 
získat hmotu ve spodní cenové hranici, 
respektuji i vyšší podíl jádrového dřeva. 
Dokáži pro něj, alespoň prozatím, na-
lézt odbyt, byť je to pouze s minimálním 
nebo nulovým ziskem. To se bohužel 

netýká pražců, kde norma sice připouští 
u druhé jakostní třídy větší přítomnost 
jádra, ale jejich cena je hluboko pod 
hranicí našich nákladů. V současné 
době se proto zabýváme jen výrobou 
pražců první třídy, u kterých ale také 
bojujeme s cenou, která za poslední tři 
roky klesla o 25 – 30 %,“ konstatoval 
Ing. Doleček s tím, že za současné si-
tuace na trhu by se vůbec nedivil, kdy-
by mu všichni zaměstnanci odešli. Na 
druhé straně by ale jen těžko hledal sílu 
propustit ty, kdo s ním spolupracují od 
začátku, neboť v místě a okolí je velmi 
málo pracovních příležitostí. 

Pilnice je zásobovaná vlastní odvozní soupravou

Na manipulaci kulatiny osobně dohlíží majitel
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Najít žádaný sortiment 
neznamená mít vyhráno 

Na udržení chodu firmy se kromě vý-
roby pražců a prodeje truhlářského 
řeziva podílí i její truhlářský provoz. Je 
zaměřený především na zpracování 
bočního listnatého řeziva a případně 
i středového, které pila vyprodukuje 
z některých nahodilých dřevin a ne-
najde pro něj kupce. Asi 25 % obratu 
truhlářského provozu vytváří zakázková 
výroba nábytku, oken a dveří. Druhých 
25 % představuje malosériová výroba 
židlí, z nichž je ročně asi 1500 kusů 
expedováno v hotovém stavu a dalších 
4–5 tisíc v polotovarech, které přes 
tuzemského zprostředkovatele směřují 
do Skandinávie. Celou druhou polovinu 
pak tvoří nejrůznější přířezy a jednodu-
ché výrobky, produkované v menších 
či větších sériích. Odběratele těchto 
produktů majitel vyhledává na internetu 
nebo pomocí inzerátů, na které pravi-
delně odpovídá nebo je sám podává. 
V těchto případech se mu osvědčily 
burzy odborných médií. K některým od-

běratelům jej přivedli také jeho známí 
z řad dlouhodobých obchodních part-
nerů. 
Ke zmíněným výrobkům patří mimo 
nejrůznějších nábytkových polotovarů 
např. krátké bukové přířezy pro jisté-
ho tuzemského výrobce malířského 
a zednického náčiní nebo malé javoro-
vé květináče ve tvaru krychle, sloužící 
jako reklamní předměty. Tyto po výrobní 
stránce zdánlivě banální předměty jsou 
nezřídka specifické tím, že jejich další 
opracování u objednatele probíhá na 
automatech a proto musí mít předep-
sanou vlhkost a kalibrované rozměry 
vyžadující individuální kontrolu každého 
kusu. „Odběratelé takových předmětů 
si navíc často neuvědomují, že dřevo 
musí před zpracováním projít patřičnou 
přípravou a třeba i několikatisícové série 
objednávají tak, jako by byly z plastu, to 
znamená max. týden až dva před expe-
dicí,“ pokračuje Ing. Doleček s tím, že 
firma tak musí určité množství výrobků 
nebo alespoň materiál mít trvale skla-
dem. A to i za cenu rizika, že vyrobe-
né zboží možná v budoucnu neprodá. 

U takových odběratelů je podle něj tře-
ba se také obrnit patřičnou trpělivostí, 
neboť předmětem jejich reklamací, 
alespoň zpočátku, mohou být např. 
opálené plochy nebo vyštípané hrany 
obráběných přířezů, které si však způ-
sobují sami nedostatečnými otáčkami 
používaných strojů nebo špatným na-
ostřením nástrojů. Jiné přířezy firma na-
opak dodává nevysušené a odběratelé 
tolerují i některé vady (u bukových např. 
větší podíl jádra), ale jejich další využití 
před majitelem úzkostlivě tají. „Sami si 
zajišťují odvoz, abychom nezjistili, kdo je 
dál zpracovává a nenapojili se přímo na 
něj. To mi ale nevadí, pro mne je důleži-
té, že se zbavím materiálu, který je pro 
výrobu pražců nevyhovující a nemusím 
ho házet do kotle,“ konstatuje majitel 
a na závěr našeho rozhovoru dodává, 
že firma spaluje pouze krajiny a odřezky 
z výroby přířezů, které kvůli vadám dřeva 
nemohou využít ani výrobci hraček. Ti 
podle něj patří k vděčným odběratelům 
i zhruba 12cm špalíků o průřezu 18 
x 33 mm, které neprojdou výše zmíně-
nou kalibrací.

Výroba židlí, zděděná po Dřevotvaru, je realizovaná na běžných truhlářských strojích za pomoci přípravků

Hlavní náplní truhlářského provozu jsou nejrůznější přířezy a drobné výrobky produkované v tisícových sériích 
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Trachea, s.r.o.  |  Tovární 1209  |  769 01  | Holešov  
telefon: +420 573 502 111 | e-mail: obchod@trachea.cz

Individuální potisky nábytkových dvířek Trachea 
i dalších plošných interiérových materiálů.

nová tvář bydlení

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s., Masarykova 16, 517 50 Častolovice, tel.: 494 339 125/129/131, e-mail: tprodej@rojek.cz, www.rojek.cz

Zástupce pro prodej na Slovensku: Predajný sklad ROJEK, Južná trieda 62, 040 01 Košice,  Norbert Gallov, mob.: +421 908 478 216, e-mail: gallov@rojek.cz

Fotografie jsou ilustrativní, právo na změnu vyhrazeno. Ceny jsou bez DPH, platné do 31. 12. 2011.

Profesionální pila a frézka za cenu formátovací pily.

vní, právo na změnu vyhrazeno. Ceni í á ě h C

Nové kompletní litinové mechaniky

KPFN 300A

KPFN 300A: 143.000,- Kč

Cena edice 90: 119.000,- Kč  / 4.958 €

Výjime�né ceny k výjime�nému výro�í.
My slavíme, Vy dostáváte slevy.

PK 250A: 69.000,- Kč

Cena edice 90: 55.000,- Kč  / 2.291 €

k Č l i l

Foto

PK 320A: 123.000,- Kč

Cena edice 90: 99.000,- Kč  / 4.125 €

MSP 415: 71.000,- Kč

Cena edice 90: 59.000,- Kč  / 2.458 €

sou bez DPH, platné do 31. 12. 2011.ny js

FSN 300A: 64.900,- Kč

Cena edice 90: 55.000,- Kč  / 2.291 €
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Magdeburský závod NORDLAM, posta-
vený v roce 2003, je součástí meziná-
rodní holdingové skupiny A RUBNER 
COMPANY, do které patří 11 předních 
evropských společností z oblasti dře-
vařské prvovýroby, produkce lepených 
dřevěných materiálů, dřevostaveb a na-
vrhování a realizace velkých inženýr-
ských lepených konstrukcí. Je zaměře-
ný na zpracování smrkového stavebního 
řeziva a jeho výrobky představují dvou 
a vícevrstvé lepené vazníky dodávané 
v šířkách 60–240, výškách 100–1240 
mm a v délkách 2–24 metrů. Tyto vazníky 
firma standardně expeduje čtyřstranně 
hoblované a na požadovanou míru za-
kapované, a nebo (na zakázku) též opa-
třené konstrukčními spoji. „Výrobu re-
alizujeme v několika halách s celkovou 
zastavěnou plochou 30 tis. m2, kterými 
ročně projde zhruba 280 tis. m3 řeziva. 
Výrobní proces probíhá v nepřetržitém 
provozu a zajišťuje ho celkem 180 za-
městnanců. Roční obrat firmy se pohy-
buje okolo 75 mil. euro a letos bychom 
podle předpokladů měli vyprodukovat 
asi 200 tis. m3 lepeného dřeva,“ dopl-
nil úvodní prezentaci vedoucí prodeje 
a marketingu Alexander Köberl, s tím, 
že před zahájením výstavby se zvažo-
valo i možné umístění výroby na území 
České republiky (v Moravskoslezském 
kraji). Kvůli tehdejším problémům 
s dřevní surovinou v ČR, které ostatně 
trvají dodnes, byl nakonec s ohledem 
na dopravní obslužnost a logistiku vy-
brán německý Magdeburk, umožňující 

Německé vazníky i z českého řeziva

Do výrobního areálu firmy NORDLAM GmbH v Magdeburgu (SRN), která je zaměřená na výrobu 
lepeného lamelového dřeva (BSH nosníků), jsme zavítali na pozvání pražské obchodní a stavební 
společnosti CECOLEGNO. Spolu s námi návštěvu absolvovali také zástupci několika pilařských 
závodů z České republiky, od kterých tento německý producent nakupuje (prostřednictvím firmy 
CECOLEGNO) část vybraného řeziva, jež dále zpracovává do podoby zmíněného konstrukčního 
materiálu, vyráběného v délkách do 24 metrů a expedovaného do dvacítky evropských zemí.  

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

BSH nosníky firmy NORDLAM se vyrábějí z importovaných smrkových fošen, kte-
ré jí prostřednictvím pražské společnosti CECOLEGNO dodává i několik českých 
pilařských firem

Strojně vytříděné lamely jsou před lepením uloženy v klimatizovaném skladu
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rychlé připojení na mezinárodní dálniční 
síť (leží na důležité křižovatce východo-
západní a severojižní dálnice). Zdejší 
téměř jedenáctihektarový pozemek 
má dvě kolejová připojení (jedno pro 
zásobování řezivem a druhé pro distri-
buci výrobků) a hraničí přímo s labským 
kanálem Elbe – Seiten. „I zhruba po 
sedmi letech od zahájení výroby patří-
me k nejmodernějším závodům dané-
ho typu v Evropě a to z hlediska třídění 
lamel při vstupu do výroby, z hlediska 
automatizované výroby a v neposlední 
řadě i díky patentovanému komisnímu 
skladu, který nám umožňuje bez vel-
kých nákladů realizovat přímé komisní 
dodávky i velmi malým odběratelům bez 
sítě skladů a překupníků,“ pochlubil se 
Alexander Köberl.

Domácí řezivo 
je strukturálně nevhodné

Základním materiálem BSH nosníků 
respektive 40 mm silných lamel pro je-
jich lepení, jsou smrkové fošny o tloušť-
ce 45 mm a několika předepsaných 
šířkách, které musí být nařezané ze 

zdravé kulatiny na 1 prizmu (nesmí být 
vyrobeny rozmítnutím nebo omítnutím 
ze širších fošen). Rozhodujícími fakto-
ry pro výběr řeziva jsou rovnost vlákna, 
pravidelný přírůstek dřeva a také šířka 
letokruhů, neboť do určité míry platí, že 
čím je řezivo hustší, tím je lamela sta-
bilnější. „Avšak dřevo s příliš hustými 
letokruhy naopak ztrácí normou stano-
venou konstrukční pružnost,“ upřesnil 
vedoucí prodeje s tím, že firma proto 
nakupuje řezivo hlavně ve Skandinávii, 
pobaltských zemích, Rusku a také z vý-
še položených oblastí ČR. Minimum 
vstupního materiálu je naopak domá-
cího původu (SRN), kde je nevhodná 
struktura smrku pro konstrukční účely, 
a také z Rakouska, jehož řezivo je sice 
po strukturální stránce kvalitní, ale příliš 
drahé. Pro plynulý tok výroby má firma 
stále na zásobách 20–25 tis. m3 řeziva, 

které se maximálně do sedmi dnů po 
přivezení na sklad prokládá a suší v kon-
tinuální sušárně na relativní vlhkost 11 
± 2 % .

Základem kvality je strojní 
třídění

Příprava lamel pro výrobu nosníků, 
probíhající na automatizované lin-
ce, je založena na MS třídění lamel 
(Maschinell Sortierung – strojní třídě-
ní), při kterém se jednotlivé kusy po 
předchozím částečném ohoblování 
skenují. Skener provádí nejen zatřídění 
lamel do pevnostních skupin, ale i dal-
ší detailní estetické zatřídění na lamely 
nejvyšší pohledové kvality – výběrové, 
dále na pohledové, nepohledové atd., 
dle požadavků odběratelů. Kromě toho 
skener označuje na lamelách místa  

Před úpravou nosníku na požadovanou 
dimenzi se provede vyspravení pohle-
dových vad

Lepení lamel probíhá v kontinuálním lisu, který je součástí automatizované výrobní 
linky

Část produkce je opatřena tesařskými spoji zhotovenými na CNC lince Hundegger 
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konstrukčně a esteticky nevyhovující, 
která jsou následně před samotným le-
pením opět na lince skenerem načtena, 
vykapována a nastavena mikroozubem. 
Tím dochází současně jak k eliminaci 
viditelných i skrytých konstrukčních 
vad, tak k optimalizaci estetických vad 
dřeva. „Strojní třídění nám umožňuje 
produkovat běžné třídy pevnosti GL 24 
a GL 28, ale také GL 32, jakož i nej-
vyšší třídu GL 36 (podle EN 14080),“ 
vysvětluje vedoucí prodeje s tím, že 
dosažení tříd pevnosti 32 a 36 nabízí 
významnou úsporu rozměrů nosných 
lepených konstrukcí, současně se 
zvýšením jejich konstrukčních a sta-
tických vlastností. Vytříděné lamely se 
skladují v klimatizované hale s kapacitou 
3500 m3 uloženého materiálu. 
Při vlastní výrobě BSH se lamely, jak 
už bylo naznačeno výše, znovu načtou 
skenerem a následuje vyřezávání vad 
a délkové nastavování. Poté se lame-
ly prostřednictvím rotolesu ohoblují na 
tloušťku cca 40 mm, vrství se na po-
žadované průřezy a lepí v kontinuálním 
vysokofrekvenčním lisu. Po slepení se 
v závislosti na zákazníkem vybrané po-
hledové kvalitě vyspraví povrchové vady 
a takto připravený polotovar nosníku se 
v konečné fázi čtyřstranně ohobluje a za-

kapuje na požadovanou dimenzi. „Pro 
docílení výšky položek, u kterých výška 
není násobkem počtu lamel, je tloušťka 
jednotlivých lamel (nebo jedné spodní) 
ohoblováním snížena tak, aby jejím ná-
sobkem vznikla požadovaná mezimíra. 
Ztrátu materiálu ale hradí odběratelé, 
kterým proto vždy doporučujeme, aby 
mezimíru dle možností raději nahradili 
nejbližší nižší nebo vyšší dimenzí,“ dopl-
ňuje A. Köberl výrobní postup a dodává, 
že od první poloviny loňského roku firma 
dodává na trh kromě základního pro-
vedení nosníků i kompletní konstrukční 
prvky z lepeného dřeva opatřené po-
třebnými tesařskými spoji a naimpreg-
nované transparentní impregnací (na 
přání odběratele i barevnou lazurou). 
Konstrukční spoje jsou zhotovovány na 
CNC lince Hundegger, kterou firma po 
zhruba ročním provozu využívá ve dvou 
až třech směnách a pro rostoucí zájem 
o tuto službu zvažuje nákup další.

Dodávky do sedmi dnů

Hotové a zabalené výrobky jsou až do 
vyskladnění uloženy ve speciálních vý-
suvných kazetách (o délce až 24 m), 
které chrání povrch nosníků před 
poškozením. Tyto kazety jsou sou-

částí originálního regálového skladu 
(s kapacitou 10 tis. m3), který si firma 
pečlivě hlídá jako své know-how. Zde 
jsou ukládány a průběžně doplňovány 
všechny standardně vyráběné dimen-
ze tak, aby v případě objednávky mohly 
být okamžitě vyskladněny a dodány 
na místo stavby nejpozději do sedmi 
pracovních dnů od data platné kupní 
smlouvy. Denně tak firma vyskladní asi 
1700 kubíků zboží, které expeduje do 
dvaceti evropských zemí, a to přede-
vším do Itálie (30–40 %), na domácí 
trh v Německu (20 %) a ve větší míře 
(10–15 %) také do Španělska, Francie 
a Rakouska. Mezi menší odběratele 
patří vedle České republiky překva-
pivě i Velká Británie, která je podle 
A. Köberleho stále velmi konzervativní. 
„Příčinou, proč se tamní konstruktéři 
našim nosníkům zatím poměrně vyhýba-
jí, jsou podle mého názoru jiné jednotky 
měr a vah (stopy a libry), které jsou hlav-
ním problémem při provádění statických 
výpočtů,“ konstatoval vedoucí prodeje 
s tím, že důsledky útlumu ve staveb-
nictví, vyvolané hospodářskou recesí, 
se nevyhnuly ani firmě NORDLAM. Její 
produkce sice rok od roku roste, ale 
v poslední době je prodávána na úkor 
sníženého zisku.
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Na výrobu rámov postelí a lamiel do 
roštov postelí vyvinuli vo firme COMEC 
Group špeciálny CNC-stroj MD JAMB. 
Základom opracovania sú hranoly s nad-
mierou na výrobu posteľových rámov 
(bukové, dubové) a na výrobu lamiel 
do rámov postele (breza, smrek – pri 
pevnej konštrukcii). Stroj obsluhuje je-
den pracovník, ktorý vkladá a odoberá 
hranoly. Podľa výrobných výkresov si 
navolí rozmery a miesta opracovania. 
Paralelne opracováva po dva hranoly, 
aby boli zaistené presné rozmery pre 
kompletovanie rámu. Stroj na mieru 
skráti hranoly, zaoblí hrany, vyvŕta otvo-

Výroba rámov a roštov postelí

COMEC Group vyrába drevoobrábacie stroje od roku 1970, sídli 
v mestečku San Giovanni al Natisone pri Udine v severovýchodnom 
Taliansku. Je členom združenia ACIMALL – talianskych výrobcov 
drevoobrábacích strojov. Výhradným predajcom strojov COMEC 
sú obchodné zastúpenia ITALCOMMA v Taliansku, Poľsku, Českej 
republike, na Slovensku a v Maďarsku.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm@twd.sk

Foto: autor

Detail upevnenia dielca pri vŕtaní a fré-
zovaní bočníc rámov postele. Vysoký vý-
kon CNC stroja predurčuje vykonanie 
všetkých operácií na dielci naraz

Špeciálny CNC-stroj MD JAMB od firmy COMEC Group

Automat opracováva dielce horizontálne a vertikálne v piatich osách. Obrovskou výho-
dou je rýchle prestavenie potrebných parametrov pri zmene programu opracovania
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ry na spájanie dielcov, opracuje nosnú 
časť rámu a lamiel. Dielce obrába ho-
rizontálne a vertikálne v piatich pracov-
ných osách. CNC-stroj všetky operácie 
realizuje na jedno upnutie hranolu. Jeho 
prednosťou je opracovanie materiálu 
z masívneho dreva tvaru dlhého, ten-
kého a úzkeho hranolu. 

Konštrukcia roštov do 
posteľného rámu

Základ postele tvorí rám z dubového 
(bukového) masívneho dreva hrúbky 
40 mm. Ergonomická dĺžka rámu je 
2080 mm. Povrchová úprava zvýraz-
ňuje kresbu dreva a je dokončená zá-
kladným nánosom laku. Rám je súčas-
ťou konštrukcie postele a môže byť aj 
viditeľný. 
Konštrukcia roštov do posteľného rámu 
závisí od polohovania zdravého ležania. 
Dĺžka je rozdelená na tri zóny – popri 
strednej pevnej sú krajné na zvýšenie 
polohy hlavy a nôh. Podľa toho montujú 
do roštu lamely s rôznou tvrdosťou, roz-
ložených v 7 zónach. Lamely sú upev-
nené v plastových puzdrách s vysokou 
odolnosťou a majú oporu po celej dĺžke 
rámu. Samotný komfort ležania určuje 
matrac so špecifickými vlastnosťami 
PUR-pien. Polohovanie roštov je v sú-
časných konštrukciách postelí riešené 
pomocou nezávislých elektrických mo-
torov alebo plynovými piestami. Lamely 
sú uložené na zosilnených rámoch, 
v strede spájané popruhmi za účelom 
zabezpečenie stability. 

ITALCOMMA Slovakia, s.r.o. dodala na 
základe požiadavky výrobcu lamelových 
roštov BENY, s.r.o. v Žarnovici CNC-
stroj MD JAMB. Poradili typ stroja na 
kapacitu výroby a nadväznosť na ostat-
né výrobné uzly. MD JAMB pracuje ako 
automat so zásobníkom. Najviac využí-
vanými operáciami sú vŕtanie a frézova-
nie bočníc. Okrem pevnej časti naraz 
opracováva aj polohovacie bočnice. 
Operátor v priebehu niekoľkých minút 
prestaví rozmery opracovania rámov. 
Požiadavku na technologické riešenie 
predložili vlani a stroj už pracuje vo firme 
takmer pol roka. 

BENY, s.r.o., Žarnovica

Firmu BENY – výroba lamelových roštov 
založili v roku 1996. Prvé lamelové rošty 
vyrobili formou kooperácie v roku 1997. 
Na viacerých jednoúčelových strojoch 
dvaja pracovníci vyrábali rošty pre troch 
odberateľov. V rokoch 2000–2001 pri-
budli odberatelia z Rakúska, ktorí mali 
záujem o kamiónové množstvá dodá-
vok. Skvalitnili technológiu, zamestná-
vali osem pracovníkov. V rokoch 2006–
2008 rozšírili spodnú dielňu – prípravu 
a samotnú výrobu drevených rámov. 
V hornej dielni bola montáž vlastných 
a kooperovaných častí, zamestnávali 
30–36 ľudí. 
Ešte predtým sami v spolupráci so stro-
járskou firmou vyrobili automat na vŕta-
nie otvorov do bočníc. Stroj má vysoký 
výkon, náročne sa prestavuje na iné 
rozmery a typy rámov roštov. 

Za účelom zvýšenia výkonu využili po-
nuku firmy COMEC a jej CNC-stroj sa 
stal nosným uzlom výroby. Využívajú aj 
stroje z predchádzajúcich technológií. 
Odbyt sa ani počas krízy neznížil a v rov-
nakom množstve dodávajú hotové rošty 
na export v rozsahu ⅔ objemu výroby. 
CNC stroj pracuje na jednu zmenu, 
ostatné výrobné časti montáže lame-
lových roštov na dve zmeny. Neznížil 
sa ani počet pracovníkov, iba zmenili 
organizáciu práce.

Až 90 % lamelových roštov dodáva vý-
robca BENY do obchodných sietí, kde 
sú ponúkané spolu s matracmi a člene-
né podľa komfortu spania. Každý od-
berateľ má vlastné požiadavky na typy 
a odlíšenie od konkurenčného výrobcu 
postelí. Vyrábajú polohovateľné, rolova-
cie, nepolohovateľné a špeciálne roš-
ty. Súčasťou dodávky roštu je aj motor 
a ovládanie polohovateľných prvkov.

Kontakt: 

ITALCOMMA Slovakia, s.r.o. 
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: 041/5006 224-6
fax: 041/7637 159
e-mail: italcomma@italcomma.sk
www.italcomma.sk

Skompletizované špeciálne rošty Mobil 
Expert s elektrickým polohovaním

Konateľ firmy BENY Vladimír Černák (vľavo) vyjadril spokojnosť s kľúčovým strojom 
výroby posteľných rámov MD JAMB
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Výše uvedený poznatek získala za tři-
náct let působení na českém trhu i spo-
lečnost MOSER Legno z Pelhřimova, 
která patří mezi největší tuzemské 
výrobce celodřevěných rakví. Jde 
o dceřinou firmu rakouské společnos-
ti MOSER – Holzindustrie se sídlem 
v St. Michaelu. Její počátky sahají do 
roku 1957, kdy rodiče současného 
majitele Mgr. Reinharda Mosera zača-
li spojením dvou rodinných firem (pily 
a truhlárny) budovat dřevozpracující 
podnik na výrobu rakví, jehož roční 
produkce se již po pěti letech provozu 
pohybovala okolo  10 tis. kusů. V sou-
časné době oba závody produkují 
ročně 85 tis. kusů rakví různých typů 
a provedení, přičemž asi 50 tis. z nich 

opouští brány pelhřimovského závodu, 
který byl postaven tzv. na zelené louce 
v průběhu roku 1997 a následující rok 
zahájil výrobu. 

V tuzemsku dominuje topol

Společnost MOSER Legno zaměst-
nává 90 zaměstnanců a je zaměřena 

„Národ bude tak posuzován, jak pohřbívá 
své zemřelé“ (PERIKLES 500–429 před Kristem)

Snížená koupěschopnost obyvatelstva, způsobená hospodářskou recesí na evropských trzích, jak 
známo více či méně ovlivnila ekonomické výsledky všech odvětví dřevozpracujícího oboru. Nicméně 
např. výrobci nábytku zaznamenali pokles poptávky hlavně mezi nižšími vrstvami české populace 
a proto se někteří v současné době orientují především na dražší sortiment pro movitější klientelu, 
kde peníze zůstaly. Tato cesta je bohužel neschůdná pro výrobce rakví, v jejichž odvětví už řadu 
let platí nepsané pravidlo (zejména pro ČR), že čím je člověk bohatší, tím méně peněz je ochoten 
vynaložit na poslední rozloučení se zesnulým příbuzným.

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

Firma produkuje ročně 50 tis kusů celodřevěných rakví a denně zpracuje asi 55 kubíků řeziva, většinou topolového původem 
z Moravy a Slovenska

Společnost MOSER Legno působí od roku 1998 v pelhřimovské průmyslové zóně 
Lhotka
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hlavně na topolové a borové rakve vy-
ráběné v několika modelových řadách 
a různých velikostech (standardní o roz-
měrech 66 x 198 cm, dětské, prodlou-
žené nebo rozšířené). „Malé množství 
naší produkce tvoří také rakve dubové 
(s nepropustným dnem opatřeným zin-
kovou vložkou), které se podle zákona 
o pohřebnictví musí používat pro pohř-
bívání do hrobky,“ informoval nás při 
návštěvě firmy obchodní manažer Erik 
Dufek s tím, že polovina vyprodukova-
ného sortimentu (cca 25 tis. rakví) je 
určena pro domácí trh a stejné množství 
firma vyváží, hlavně do Německa. Asi 
75–85 % rakví je vyráběno z topolu kvů-
li nízké hmotnosti a nevýrazné struktuře 
umožňující zdobení korpusu vypalovaný-
mi motivy či reliéfy. Zbytek produkce je 
vyráběn z borovice, dubu a lípy. Borové 
rakve se ve většině vyvážejí, zatímco na 
tuzemském trhu se z 90 % prodávají 
rakve topolové. „Vzhledem k tomu, že 
v ČR ročně zemře v průměru asi 104 
tis. lidí, tak by se dalo říci, že máme 
obsazenou čtvrtinu trhu. Ačkoliv se to 
nezdá mnoho, je třeba vzít v úvahu fakt, 
že náš trh je rozparcelovaný ještě na tzv. 
bezobřadové rakve a papírové rakve, 
které zabírají cca dvě pětiny trhu. Tím 
se u celodřevěných dostaneme na číslo 
60 tis. a zde se pak s našimi pětadva-
ceti tisíci přibližujeme téměř padesáti 
procentům,“ doplnil obchodní manažer 
a pokračuje: „Navzdory krizi jsme zatím 
nemuseli přistoupit ke snížení objemu 
výroby. Její účinky jsme ale zaznamenali 
ve formě navýšení prodeje levnějších 
modelů na úkor dražších a tudíž i sní-
ženým obratem.“ 

Zásadním problémem jsou 
pohřby bez obřadu 

Největší problémy na českém trhu firmě 
způsobuje velký počet kremací a stále 
častější pohřby bez obřadu, při nichž 
se podle Erika Dufka používají rakve, za 
které by se slušný člověk musel stydět. 
„Spodní části jsou buď dřevěné nebo 
jde o dřevěný rám pobitý sololitem. 
Vrchní část tvoří obyčejný vytvarovaný 
karton běžně používaný na krabice od 
bot, navíc bez jakékoliv povrchové úpra-
vy,“ upřesňuje s tím, že podle firemního 
odhadu u nás ročně proběhne asi 40 
tis. bezobřadových pohřbů, přičemž le-
tos tento počet podle oficiálních statis-
tických údajů ještě vzroste. „Tento prob-
lém není až tak zásadní na Moravě, která 
je více katolicky založená. Projevuje se 
zejména v Praze, středních, západních 
a severních Čechách, kde je velké 

množství lidí z různých koutů republi-
ky bez vztahu k rodnému kraji, z nichž 
mnozí nemají sebemenší tendenci se se 
svými bližními důstojně rozloučit. Podle 
mne je to především otázka etiky, která 
ale mnoha lidem u nás zřejmě nic neří-
ká. Paradoxem je, že ani dobře situova-
ní lidé (doktoři, právníci apod.), kteří si 
např. rádi dopřejí luxusní nábytek, často 
nemají žádnou úctu k zesnulým rodičům 
a v mnoha případech jim zařídí pohřeb 
bez obřadu. Nechápejte to prosím jako 
pravidlo, neboť se najdou i tací, kteří 
si svých bližních váží. Nicméně podle 
našich zákazníků, což jsou pohřební 
služby a krematoria, je český národ 
národem spotřebním, kde lidé raději 

jedou na zahraniční dovolenou, než 
aby dali 20–25 tis. Kč za důstojný po-
hřeb,“ posteskl si obchodní manažer 
s dovětkem, že v žádném sousedním 
státě není tolik bezobřadových pohřbů 
jako v České republice, která má kromě 
toho i světový primát v počtu krematorií 
na počet obyvatel. 

Pomůže nová technická 
norma?

Z výše uvedeného důvodu firma usiluje 
o revizi normy na výrobu rakví, neboť 
doposud existovala pouze norma na 
výrobu kremačních rakví. „Naším zá-
měrem je, aby předmětem nové normy  

Rakve jsou produkovány na dvou linkách. Na první se vyrábí spodní díly a na druhé 
víka
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byly všechny rakve s tím, že rakev zde 
bude definována jako schránka pro 
poslední uložení tělesných pozůstatků. 
Chceme, aby z trhu zmizely nedůstojné 
rakve stloukané v garážích a z výroby 
byly vyřazeny materiály jako jsou dře-
votřísky, dřevovláknité desky (sololit) 
a ostatní náhražky masivního dřeva, 
a pokud by se jednalo o karton, tak mi-
nimálně pětivrstvý, aby měl určitou pev-
nost a nedocházelo k tomu, že se víko 
při prvním kontaktu se zeminou propad-
ne,“ vysvětluje Erik Dufek a dodává, že 
vytvoření nové normy podporují i další 
výrobci celodřevěných rakví. „Jelikož 
víme, že samotná technická norma je 
pouze doporučující, budeme usilovat 
o prosazení její závaznosti v zákoně 
o pohřebnictví. A to ve spolupráci se 
Sdružením pohřebnictví ČR, jež sdružu-
je kromě některých našich konkurentů 
také většinu pohřebních služeb u nás, 

které respektují tzv. Kodex cti přijatý val-
nou hromadou tohoto sdružení,“ doplnil 
Erik Dufek. 

Prioritou je vedle kvality 
a ceny i zákaznický servis

Hlavním tuzemským odbytištěm firmy, 
na rozdíl od producentů ostatních sor-
timentů ze dřeva, kteří se při prodeji tla-
čí do Prahy a okolí, je oblast Moravy, 
kde převažují pohřby do země. „V řadě 
moravských obcí je pohřeb stále zále-
žitostí všech občanů a nekoupit pěknou 
a kvalitní rakev by tak bylo ostudou celé 
rodiny zesnulého,“ konstatuje obchod-
ní manažer. Pohřby do země podle něj 
stále převažují i na Slovensku, kam ale 
firma svůj sortiment dodává jen ojedině-
le. Důvodem je velký počet pohřebních 
služeb s malým objemem objednávek 
a špatnou platební morálkou. Slovensko 

navíc disponuje celou řadou domácích 
výrobců, přičemž trh už nevyžaduje 
(v 60–70 % pohřbů) klasické provedení 
rakví, ale šestihranné truhly typu mumie 
(italské provedení).
Prodej rakví na českém trhu je realizo-
ván prostřednictvím sítě konsignačních 
skladů, umístěných v blízkosti kremato-
rií nebo přímo v jejich objektech. „Tyto 
velkosklady provozujeme ve vlastní režii 
a uskladňujeme v nich celý vyráběný 
sortiment včetně atypických provedení. 
Slouží všem pohřebním službám v da-
né spádové oblasti, které je využívají 
jak k běžnému zásobování, tak zejména 
v případech nárazově požadovaných mo-
delů (bílé rakve, abnormálních rozměrů 
apod.), jež si standardně nechtějí držet 
na skladech,“ doplnil E. Dufek s tím, že 
takovýto zákaznický servis je pro rozvoj 
a stabilitu firmy stejně důležitý, jako cena 
a kvalita produkovaného zboží.

Základním materiálem rakví produko-
vaných společností MOSER Legno 
jsou topolová, borová nebo dubová 
prkna tloušťky 24 mm. Jsou nakupo-
vaná ve dvoumetrových délkách a po 
uskladnění přirozeně sušená po dobu 
minimálně šesti měsíců. Před vlastním 
zpracováním se dosouší na konečnou 
vlhkost 6–7 % a poté se kvůli přesnější-
mu roztřídění předhoblují. V následující 
fázi se rozmítnou na lamely, které se 
třídí do tří kvalitativních skupin. Třída 
I. se používá na dílce horních kor-
pusů rakví a klopen, třída II. na spodní 
korpusy a z třídy III. se zhotovují dna. 
Z vytříděných lamel se lepí spárovka, 
která se následně formátuje na rozměry 

jednotlivých dílců rakve. Tyto dílce se 
pak dále profilují (na čtyřstranných fréz-
kách), brousí a zakracují na přesnou 
míru (na pokosových pilách). Do dílců 
pro horní korpusy se kromě toho ještě 
vytlačují ozdobné ornamenty (za pomo-
ci teploty a tlaku). Při montáži se dílce 
spodních a horních korpusů spojují na 
pokos prostřednictvím lepidla a spe-
ciálních kónických „I“ plechů (Joint 
Nails), zasunutých do drážek. Klopny 
a dna se rovněž lepí a přistřelují 25 mm 
dlouhými kolářskými hřebíky respektive 
50 mm dlouhými ocelovými sponami. 
Polodrážku pro vzájemné uložení obou 
částí rakve na sebe vytvářejí dřevěné 
lišty, spojené do rámu prostřednictvím 

plastových rybin tvořících rohový spoj. 
Tyto rámy se na korpusy lepí a sponku-
jí. Do obou smontovaných částí rakve 
se pak ještě vyvrtají otvory pro uzavíra-
cí šrouby popř. pro madla a následuje 
tmelení, ruční broušení, moření a stří-
kání vodouředitelného základu. Po 
jeho zaschnutí a přebroušení se pro-
vádí zvýraznění vytlačených ornamen-
tů a hran (patinováním a fládrováním) 
a povrchová úprava je zakončena ná-
střikem horní vrstvy vodouředitelného 
laku. V závěrečné fázi výroby probíhají 
dokončující operace jako přibíjení ro-
set, plastových ozdob, montáž křížků, 
madel a u vybraných typů rakví také 
balení.

Stručný výrobní postup rakví

Hotové výrobky jsou expedovány do konsignačních skladů umístěných v objektech krematorií
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Ondřej Trlifaj je absolventem Střední  ško-
ly nábytkářské a obchodní v Bystřici pod 
Hostýnem v oboru uměleckořemeslné 
zpracování dřeva se zaměřením na práce 
truhlářské. Od svých osmnácti let je také 
aktivním myslivcem a tuto svoji zálibu 
před šesti lety zúročil v rámci své pod-
nikatelské činnosti. Společně s dalšími 
členy rodiny a několika přáteli – řezbáři 
se zabývá výrobou stylového loveckého 
nábytku (sedacího a stolového), který 
je zhotoven v kombinaci paroží a dřeva 
a jeho dřevěné prvky (sedáky a opěradla 
židlí, stolové desky apod.) jsou zdobené 
řezbou a tzv. vypalovanými obrazy s lo-
veckými motivy. Druhým sortimentem, 
na kterém má Ondřej Trlifaj v rámci ro-
dinné firmy největší řemeslný podíl, jsou 
ručně vyráběné a řezbou zdobené pažby 
(celopažby, polopažby včetně dělených 
na pažbu a předpažbí) starých loveckých 
pušek, které ve spolupráci s již zmíně-
ným puškařem renovuje a přestavuje. 
„Našimi zákazníky jsou hlavně držitelé 
starých zděděných a  často i krásně 
zdobených lankasterek s nevyhovujícími 

brokovými hlavněmi, které by byla ško-
da znehodnotit. Takové zbraně proto 
přestavujeme na kulové dvojáky, obojni-
ce (kombinace kulové a brokové hlavně) 
nebo na jinou ráži, přičemž neodmyslitel-
nou součástí těchto úprav je vždy i nová 
pažba, zhotovená takříkajíc na míru kaž-
dému objednavateli. V případě samot-
ných pažeb začínáme v současné době 
spolupracovat také s jedním zakázkovým 
výrobcem nových trojhlavňových pušek 
na Slovensku,“ upřesňuje Ondřej Trlifaj 
a dodává, že přepažbením staré pušky 
do luxusnější dřeviny (s přesným dopa-
sováním na potřeby střelce) se nejen 
několikanásobně zvýší její hodnota, ale 
vznikne v podstatě nová zbraň sloužící 
dalším generacím.

Na pažby je nejlepší ořech

Pažby z produkce Řezbářství Trlifaj jsou 
vyráběny z různých druhů ořechu (kav-
kazský, turecký, americký). Jeho dřevo 
má podle výrobce nejen krásné tmavé 
zbarvení a jedinečnou strukturu, ale 

Za ručně zhotovenou pažbu 
jsou lovci ochotni zaplatit i desetitisíce

Středem pozornosti malých i dospělých návštěvníků žamberských Svátků dřeva (viz DM č. 9/2011) 
byl již podruhé za sebou devětadvacetiletý řezbář a rytec Ondřej Trlifaj z Provodovic u Bystřice pod 
Hostýnem. Zatímco loni se tak dělo kvůli jeho produkci stylového loveckého nábytku zdobeného 
vypalovanými obrazy, letos účastníky, s ohledem na letošní téma Svátků dřeva, zaujal svojí několi-
kaletou spoluprací s puškařem na přestavbách starých loveckých zbraní. A to především ručně zho-
tovovanými pažbami loveckých pušek, z nichž některé se prodávají i za bezmála sto tisíc korun. 

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

Řezbář a rytec Ondřej Trlifaj

K nejprestižnějším výrobkům Ondřeje Trlifaje patří ručně vyráběné pažby loveckých pušek



především dostatečnou pevnost a hou-
ževnatost k tomu, aby odolalo vysokým 
tlakům, kterým je pažba při výstřelu vy-
stavena. Ve srovnání s jinými dřevinami 
je navíc nejméně náchylné na vlhkost 
a střídání teplot, což je důležité pro 
jeho další opracování, které se provádí 
se stejnými tolerancemi jako u oceli. 
„Z kvalitativního hlediska je důležité, aby 
dřevo neobsahovalo žádné anatomické 
vady (suky, zárosty apod.), nevytvářelo 
vnitřní pnutí a aby v místě krku pažby ne-
mělo výraznější odklon vláken. Krkem se 
rozumí nejužší místo, kde se pažba dělí 
na část opírající se do ramene a na část 
pro upevnění kovového základu pušky, 
které je při střelbě nejvíce namáhané, 
a to zejména u zbraní s vyšší ráží,“ po-
učil nás výrobce. Materiál nakupuje od 
specializovaných dovozců nebo přímo 
v zahraničí ve formě částečně opraco-
vaných přířezů (z jednoho kusu dřeva) 
vysušených na cca 8–10 % vlhkosti. Po 

nakoupení je prokládá ve skladu a dva 
roky stabilizuje, čímž současně dává zá-
kazníkům možnost vybrat si strukturu 
dřeva podle svého vkusu. Běžná cena 
pažbových přířezů se pohybuje od 100 
do 1000 euro za kus (v závislosti na 
rozměrech materiálu a struktuře), ale 
např. u kořenic dosahuje částek okolo 
1200–1500 euro i více.

Pouze živnostenský list 
nestačí

U ručního způsobu výroby pažeb je nut-
né mít po celou dobu k dispozici kovový 
základ každé přestavované nebo nově 
vyráběné pušky. Z tohoto důvodu výrob-
ce musí mít kromě živnostenského listu 
a zbrojního průkazu také licenci pro na-
kládání se zbraněmi. „Jednou z podmí-
nek pro získání licence je doma zabudo-
vaný trezor a patřičně zajištěná místnost 
pro ukládání zbraní nebo jejich střelby 

schopných částí,“ doplnil O. Trlifaj s tím, 
že neméně důležitá je také stoprocentní 
přesnost v evidenci výrobků. Licence 
a s ní spojené náležitosti také zásad-
ním způsobem ovlivňují prodej zbraní, 
zejména do zahraničí. Proto je více než 
80 % produkce pažeb určeno domácím 
vyznavačům myslivosti.

Vlastní výroba pažby začíná dlabáním 
uložení pro kovový základ pušky. Při 
tom výrobce používá pouze klasické 
a elektrické ruční nářadí a proto je tato 
část výrobního procesu doprovázena 
neustálým přeměřováním základu po-
suvným měřítkem. „Některé části zákla-
du musí být uloženy na těsno, ale jiné 
naopak s určitou vůlí, aby se pažba vli-
vem zpětného nárazu neroztrhla. 
Dlaby je nutné provádět pomalu a s roz-
vahou, neboť žádné uhnutí jinam nelze 
vrátit a škody způsobené zničením ma-
teriálu jsou pak hodně vysoké,“ upozor-
ňuje řezbář. 
Po dokončení dlabu pro uložení základu 
se provádí úprava tvaru pažby podle pa-
rametrů postavy střelce. Jedná se pře-
devším o postavení tzv. pistolové rukojeti 

(část pažby za spouští), délku pažby, její 
vyhnutí (doprava nebo doleva) a lomení 
(nahoru nebo dolů). Základní tvar paž-
by si O. Trlifaj nejprve ořízne na pásové 
pile a zbytek opět dodělává ručně. „Po 
dokonalém vybroušení tvaru provádíme 
řezbu, pokud je žádaná, a v závěrečné 
fázi pažby napouštíme směsí teakového  
oleje a přírodních pryskyřic, kterou si 
sami mícháme. Aplikujeme ji zpravidla ve 
čtyřech vrstvách, přičemž každou z nich 
vždy po třech hodinách od nanesení vy-
česáváme kartáčem a pak necháme 48 
hodin zaschnout,“ uzavřel Ondřej Trlifaj 
proces výroby s dovětkem, že měsíčně 
zhotoví v průměru dvě až čtyři pažby, 
neboť některé kusy s obzvlášť složitým 
osazením jsou časově náročné a vyrá-
bí se i tři týdny. Tomu odpovídá i jejich 

cena, která se obvykle pohybuje v řá-
dech tisíců a desetitisíců, ale může se 
vyšplhat i na bezmála 100 tis. Kč (v pří-
padě vzácných kořenic, složité a velmi 
propracované řezby apod.).

Výroba připomíná práci hodináře

Materiálem pro výrobu jsou speciální paž-
bové přířezy, do kterých se nejprve vydla-
be uložení pro kovový základ zbraně

Dalším výrobním sortimentem Ondřeje Trlifaje je stylový nábytek a doplňky do loveckých salonků

Na výrobě pažeb se podílí také sestra 
řezbáře a další členové rodiny
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odborné téma – inzerce

Něco málo o projektu

Projekt vznikl ve snaze pomoci výrob-
cům, designérům, pracovníkům inte-
riérových studií, ale i učitelům a jejich 
studentům orientovat se v normách, 
nařízeních vlády a dalších technických 
dokumentech, které se vážou k inte-
riéru jako celku, nebo k jeho prvkům. 
Snahou je seskupit nejdůležitější infor-
mace na jedno místo, kde budou k dis-
pozici nejen pro výše zmíněné skupiny, 
ale také pro obchodníky – exportéry, 
kteří mohou využít informací z partner-
ských zemí.

Na vzniku projektu měli zásluhu Textilní 
zkušební ústav, Mendelova Univerzita 
v Brně a Klastr českých nábytkářů. Je 
podpořen finančními prostředky z Evrop-
ské unie prostřednictvím programu 
Leonardo da Vinci určeného pro pod-
poru celoživotního vzdělávání. Jedná 
se o úkol, který je časově omezen na 

dva roky a účastní se jej sedm partnerů 
z pěti Evropských zemí – Bulharska, 
Irska, Německa, Slovenské republiky 
a České republiky. Všichni partneři jsou 
zástupci významných oborových orga-
nizací ve své zemi. Projekt koordinuje 
Mendlova Univerzita v Brně, konkrétně 
Ústav nábytku, designu a bydlení pod 
vedením Doc. Ing. Daniely Tesařové, 
Ph. D.. Práce na projektu byly zaháje-
ny 1.10.2010 a ukončeny by měly být 
30.9.2012.

Na co se můžete těšit?

Jak bylo zmíněno v předchozím textu, 
cílem projektu je seskupit odborné 
informace z nábytkářského oboru na 
jedno místo. Tím místem je webový por-
tál www.e-furniture.info. Tento portál 
pak bude obsahovat jednak slovník od-
borných nábytkářských výrazů a dále 
zde bude přehled legislativy a technic-
kých dokumentů, které jsou pro nábyt-
káře důležité. Posledním prvkem, kte-
rý bude propojovat slovník a databázi 
předpisů a technických dokumentů je 
virtuální dům, kde bude e-learningovou 
formou vysvětlena návaznost technic-
kých norem a dalších dokumentů na 
praxi. To vše bude k dispozici v pěti 
jazycích. 

Aktuálně je připravena česko-anglická 
mutace slovníku, připravují se jazykové 
varianty – Slovenská, Bulharská a Ně-
mecká. Tvoří se databáze, která je velmi 
složitá, ale o to přínosnější by měla být 

pro cílové uživatele. Současně s těmito 
akcemi probíhají práce jak na grafické 
přípravě vzhledu stránek a jejich funk-
cionality, tak i na virtuálním domě. 

V tuto chvíli jsou k dispozici první ná-
vrhy místností virtuálního domu, který 
bude názorným způsobem ukazovat 
provázanost norem a dalších předpisů 
s konkrétním kusem nábytku nebo částí 
interiéru. Viz následující obrázek.

Cílový uživatel zatím na internetu nena-
lezne ani jeden výstup, protože všechny 
uvedené prvky jsou rozpracované a do-
táhnout je do vhodné finální podoby, 
bude stát ještě mnoho práce a času. 
Nicméně se můžete těšit, že v nejbližší 
době budou stránky zprovozněny a bu-
dou tam umístěny základní informace 
o projektu, partnerech a záměrech. 
Věříme, že vytrváte a pak společně s ře-
šiteli projektu budete využívat zdařilých 
výsledků.

Interactive Furniture Portal 
– spousta zajímavých informací na jednom místě

Informace jsou klíčem k úspěchu. To je stará pravda, která platí pořád. V dnešní 
době je jejich vyhledávání díky internetu a vysocevýkonným vyhledávačům 
relativně snadné a pohodlné. Nicméně i tato cesta má i svá úskalí. Naleznete 
většinou mnoho zdrojů a musíte pročíst mnoho stránek, než najdete odpověď 
na konkrétní otázku. Co se týče odborných informací, je situace obdobná – má-
lokdy lze nalézt komplexní informace k dané odborné oblasti na jednom místě. 
Pro snadnější orientaci v oblasti a zpřehlednění technických norem a dalších 
dokumentů vztahujícím se k nábytku a jeho umístění do interiéru, vznikl nový 
vzdělávací projekt Interactive Furniture Portal. 

Autor: Ing. Ladislava Zaklová
Textilní zkušební ústav, s.p., Brno
Kontakt: zaklova@tzu.cz 
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Ve spolupráci s lesními duchy, 
potažmo s vílou Amálkou

Ing. Jan Vacek a Martin Šmíd ze stu-
dia KDOMÁŽIDLIBYDLÍ představili 
v Holešovicích, v prostoru loňského 
SURERSTUDIA, nábytek a doplňky 
s použitím šindelů nebo šindelem štípa-
ným i řezaným inspirovaný. A to v rámci 
scénicky pojaté expozice WOOD-OO-
COLLECTION spolu s dalšími autory 
v symbióze vizuálního stylu, grafiky 
(například šindelové abecedy), bytové-
ho textilu, svítidel, textilních dekorací 
a za doprovodu tichého ptačího zpěvu 
podpořeného světelnými a hudebními 
kompozicemi. Není divu, že do tak pů-
sobivého prostředí vtančila i příslušně 
šindelovými šperky oděná víla Amálka, 
aby usedla do svého pařezového trů-
nu. A jak to vše začalo? Firma Jana 
Spěváčka pokládá šindelové střechy na 
historické i současné objekty. Proto se 
majitel naučil šindele nejen opravovat 
a vyrábět, ale vymýšlet i nové tvary, ve-
likosti a způsoby užití, tak jak to vyžadu-
je charakter objektu či architektonický 
záměr. A zde je základ spolupráce se 
shora uvedeným studiem a rozšíření 
šindelového okouzlení do interiéru, na 
výstavě představeného formou pohád-

kového příběhu. Možná byste nezvolili 
zrovna židli otýpku, ale různé věšáky, 
paraván, dřevěný kapsář či obklad jako 
součást nábytkové sestavy by vám třeba 
dobře posloužily a navíc vnesly do do-
mova nebo na pracoviště i dotek přírody 
(více na www.kdomazidlibydli.cz).

Interior koncept HANÁK

Interior koncept HANÁK – komplexní 
nabídka bytového zařízení od nábytku 
po doplňky. Když v roce 1990 založil 
ing. Stanislav Hanák živnost na výrobu 
nábytku v Kroměříži, aby navázal na 
dobovými okolnostmi zaniklé rodinné 
stolařství svého otce z 30. let minulého 
století, málokdo tušil, že díky cílevědo-
mému a promyšlenému úsilí, poctivosti 
a pracovitosti všech, kteří se na výsled-
cích práce podílejí, se dnešní akciová 
společnost HANÁK stane u nás nejlépe 
technologicky vybavenou firmou, která 

nabízí své produkty ve 48 prodejnách 
v ČR a vyváží do 14 zemí. HANÁK, a.s., 
již dávno není pouze prestižním výrob-
cem a dodavatelem kuchyní s původním 
designem, ale také nábytku do všech 
částí bytu a  interiérových dveří,  a to až do 
výšky 250 cm. V rámci DESIGNBLOKu 
2011 v Superstudiu Futurama v Karlíně 
firma představila zcela novou kolekci 
HDeco inspirovanou luxusním stylem 
ArtDeco. A v Průhonicích-Čestlicích, 
kde sídlí HANÁK forum, s.r.o., největší 
obchodní dům, který ve třech podla-
žích představuje celou šíři sortimentu, 
u příležitosti DESIGNBLOKu proběhla 
prezentace designu spolu s ukázkami 
kulinářského umění. 

Dvakrát k DESIGNBLOKu 2011

Od 4. do 9. října 2011 proběhla v Praze již třináctá designérská přeh-
lídka DESIGNBLOK 2011. Ústřední téma bylo Město – prostor uměle 
vytvořený civilizací, který – dle tvrzení organizátorů DESIGNBLOKu 
– je designem sám o sobě. Bez komentáře.

Autor: Doc. akad. arch. Ivana Čapková 
VŠUP Praha a VOŠ Volyně
Kontakt: certhia@email.cz 

Foto: autorka

Kolekce HDeco v Superstudiu Futurama, výrobce HANÁK nábytek 

Lehátko z otýpek šindelů
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DOMOTEX 2012

Každoročne najväč-
ší veľtrh kobercov 
a podlahových krytín 
DOMOTEX v Hannoveri, 
ktorý sa opäť uskutoční 
v termíne od 14. do 17. 

januára 2012, bude prezentovať nové trendy 
podláh sezóny 2012/2013, a zároveň vytvorí 
základňu obchodných rokovaní pre všetky zú-
častnené strany. Stane sa tak najdôležitejším 
termínom v kalendári podujatí v tejto kategórii 
zariaďovania interiérov.

Pod mottom „Customized Living“ (Bývanie na mieru) predstaví 
svoje nové kolekcie1400 vystavovateľov zo 60 krajín. Odborní 
návštevníci z oblasti zariaďovania objektov a interiérov zís-
kajú rozsiahly prehľad o ponuke svetového trhu, pretože zo 
zahraničia prichádza až 83 % vystavovateľov, profitujúcich 
z mimoriadne silnej účasti 63 % zahraničných návštevníkov. 
DOMOTEX je pre celú skupinu výrobcov a obchodníkov jedi-
nou udalosťou s konkrétnymi zámermi, pretože v Hannoveri 
realizujú svoje nákupy na celú sezónu, a ušetria tak vysoké 
výdavky na obchodné cesty v priebehu roka.
V časti tvrdých podlahových materiálov „Wood Flooring 
Summit“ sa spoločne predstavia lídri v kategórii drevených 
parkiet a laminátových podláh. Časť „Contractworld“ sa sta-
ne pôdou na medzinárodné obchodné a dizajnérske rozho-
vory architektov s výrobcami s podtitulom „Budúcnosť pod 
nami“.
Trendom drevených parkiet, laminátových podláh a elastic-
kých podlahovín sú vzory akoby stvárnené prírodou. Náznaky 
trhlín, zdrsnení, zaolejovania, až po stopy po ohni umožňujú 
parketám a podlahám z masívneho svetlého dreva (dub, javor, 
breza) rozprávať historické príbehy. Pominuteľnosť predmetov 
sa ukazuje v povrchoch s roztrhanými, strácajúcimi, patino-
vanými a úlomkovitými vzormi.

Nové usporiadanie výstaviska

Koberce sú stále najdôležitejším artiklom veľtrhu. V halách 
2 a 3 budú koberce, tkané strojovo, v hale 4 koberce a roho-
že, v hale 5 budú sústredené textilné podlahové krytiny, celo-
podlahové koberce v hale 6, technika na kladenie a údržbu 
bude sústredená v hale 7 a haly 8 a 9 budú patriť dreveným 
parketám, laminátovým podlahám a tvrdým podlahovinám. 
Luxusné prezentácie ručne tkaných kobercov sa uskutočnia 
v halách 19, 20, 21 a 23.

Autor: Dr. Anton Mrník

domotex.de

Ak preferujete 
trendy

Navštívte DOMOTEX a krok za krokom 
objavte aktuálne trendy, inovácie a 
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Např. u jarních Stavebních veletrhů 
v Brně, o nichž jsme podrobně informo-
vali v DM 6/2011, klesla účast vystavo-
vatelů od roku 2008 do loňského roku 
více než o třetinu (nepočítaje vystavova-
tele MOBITEXu), zatímco návštěvnost 
„jen“ o 15 %. Letošní účast vystavova-
telů (opět bez MOBITEXu) oproti loňsku 
nepatrně vzrostla (o 8 %, a to přede-
vším díky zahraničním vystavovatelům 
se stavebními stroji), avšak návštěvnost 
meziročně poklesla o dalších 18 %. Po 
těchto neradostných výsledcích jsme 
s otazníky očekávali účast a návštěv-
nost na letošním podzimním veletrhu 
FOR ARCH v Praze, který se uskutečnil 
ve dnech 21.–24.9.2011. V roce 2009 
se počet vystavovatelů na této výstavě 
meziročně snížil o 9 % a loni o dalších 
14 %. Čistá výstavní plocha se postupně 
zmenšila o necelých 14 % v roce 2009 
a loni o dalších 13 %. Návštěvnost každý 
rok poklesla zhruba o 7 %. Co se týká 
letošního ročníku, z hlediska účasti byl 
vývoj podobný: počet vystavovatelů me-
ziročně klesl o 5 % na 770 a čistá výstav-
ní plocha téměř o 10 % na 17 000 m2. 
Naopak pozitivním ukazatelem letošního 
FOR ARCHu, a prvním na českém sta-
vebním trhu od roku 2008, byl mírný 
nárůst návštěvníků o necelých 5 % na 
78 650, čímž se přiblížil výsledku z roku 
2009 (80 700).

Jak ale víme, vyšší návštěvnost ještě ne-
musí znamenat vyšší počet zákazníků. 
Zkušenost z jarních Stavebních veletrhů 
v Brně, kde klesl nejen počet návštěvní-
ků, ale také jejich zájem o prezentovaný 
sortiment, je toho důkazem. 

Opak byl pravdou

Výše popsaná situace z Brna se na-
štěstí v Praze neopakovala, neboť o co 
méně vystavovatelů se letos veletrhu 
FOR ARCH zúčastnilo, o to více spo-
kojeni se ti přítomní (nebo alespoň jejich 
většina) vraceli domů. Řadu z nich jsme 
zastihli v pozitivní náladě už v pátek (třetí 
den konání veletrhu), přičemž mnozí si 
tentokrát pochvalovali návštěvnost i v za-
hajovací den veletrhu, který obvykle 
bývá nejslabší. „Vloni jsme byli hodně 
spokojeni, ale letošní ročník je ještě lep-
ší. Lidé v hojném počtu přicházejí už od 
středy a co je nejdůležitější, mají o naše 
služby zájem. Pokud tato atmosféra vy-
drží až do neděle, přinese nám letošní 
účast ještě víc práce než minulá, z níž 
postupně vzešlo tolik zakázek, že něk-
teré jsme dokončovali ještě počátkem 
září,“ sdělil nám Jiří Štětina, zástupce 
společnosti TRUHLÁŘSTVÍ VELVĚTY, 
zaměřené na komplexní stavebně truh-
lářskou výrobu a nábytek. Slušnou účast 
od zahájení veletrhu si pochvaloval také 
Ing. Michal Vaněk, vedoucí výroby spo-
lečnosti EUROOKNA PRAŽÁK z Milotic 
u Kyjova. V této souvislosti proto pova-
žoval za negativní menší účast vystavo-
vatelů, což se podle něj může odrazit 
v návštěvnosti při následujícím ročníku. 
Ten letošní byl ale pro jeho firmu pří-
nosem. „Pokud vím, tak některé kon-

kurenční firmy vynechaly letošní ročník 
údajně kvůli umístění naší branže v pro-
vizorních prostorách tohoto stanu. I mně 
vadí, že se pořadatelům nepodařilo včas 
zprovoznit slibovanou novou halu, ale 
na druhé straně zde máme menší kon-
kurenci. Možná i díky tomu jsme získali 
již několik objednávek,“ pochlubil se 
Ing. Vaněk. Podle něj je uzavřeli sta-
vebníci, kteří si firmu již dříve (při loňské 
návštěvě nebo na základě informací na 
internetu) zařadili do skupiny potenciál-
ních dodavatelů a na veletrh přišli učinit 
definitivní rozhodnutí.

Je důležité být stále viděn

Do jisté míry podobných informací se nám 
dostalo také v expozici předního české-
ho výrobce schodišť – SWN MORAVIA 
Mladoňovice. Výstavy po nástupu inter-
netu již nepatří, podle obchodního ře-

Vystavovatelé byli spokojeni, 
návštěvníků přišlo více

Prognózy ve stavebnictví zatím stále ještě pro toto odvětví nevěští nic 
pozitivního. Již téměř tři roky pokračující pokles ve stavebním sektoru 
má samozřejmě negativní dopad i na navazující odvětví, k nimž patří 
také průmysl dřevozpracující a nábytkářský. Průzkumům a statistikám 

ve stavebním rezortu proto věnujeme zvýšenou pozornost i na stránkách našeho časopisu a na portálu 
www.drevmag.com. Jako orientační „barometr“ v tomto směru fungují i některé stavební veletrhy.

Autoři: Ing. František Novák
 Radomír Čapka
Kontakty: novak.sd@tiscali.cz
 r.capka@tiscali.cz
Foto: autoři

Letošní stavební veletrh FOR ARCH pře-
kvapil vystavovatele vyšší návštěvností, 
než v minulém roce
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ditele Bc. Nikoly Smutného, k hlavním 
marketingovým nástrojům prodeje, ale 
k podpůrným. Přesto jsou stále velmi 
důležité k tomu, aby se na ně zákazník 
přišel přesvědčit, zda jím vytipovaný vý-
robce skutečně existuje a jeho sortiment 
odpovídá kvalitě, jakou si představoval. 
„Musí se pochopitelně jednat o výstavu, 
jako je letošní FOR ARCH, který orga-
nizátoři měli po marketingové stránce 
velmi dobře připravený (billboardy, tele-
vizní reklama apod.), což se ve srovnání 
s loňskem projevuje vyšší návštěvností 
a zájmem ze strany koncových zákaz-
níků. Pro nás je ale důležité především 
to, že hodně lidí sem přichází s již vyho-
tovenými plány a přitom se zcela vážně 
zajímají o naše možnosti, což v poslední 
dvou letech nebylo tak častým jevem,“ 
konstatoval obchodní ředitel s tím, že 
podle těchto signálů by se situace na 
trhu mohla pomalu vracet do původních 
kolejí. Otázkou ale je, jak se na ní projeví 
zvýšení DPH a s ní související faktory.

Zájemci o dřevostavby se 
rozhodovali v předstihu

Návštěvnost veletrhu kladně hodnotili, 
s výjimkou prvního dne, i někteří z pří-
tomných výrobců dřevěných domů. 
Naproti tomu ale poukazovali na slabší 
zájem příchozích, který se údajně dal 
předvídat, což se projevilo i menším 
počtem prezentujících se firem z oblasti 
dřevostaveb. „Tento veletrh se obrazně 
řečeno neodehrává v Letňanech, ale na 
internetu. Pro nás je ztrátovou prestiž-
ní záležitostí a absolvujeme ho proto, 
abychom se připomněli trhu a ulehčili 
rozhodování těch, kteří si naši firmu na 
základě internetových informací vyti-
povali jako jednoho z možných doda-
vatelů,“ sdělil nám Ing. Adam Soukup 
z prodejní skupiny domů společnosti 
ELK Planá nad Lužnicí. Stejný názor na 
současný přínos veletrhů (obecně) měl 
také Ing. Jiří Lužný, projektant společ-
nosti RD RÝMAŘOV. O dřevěné domy 
byl podle něj větší zájem na únorovém 
specializovaném veletrhu Dřevostavby 
v pražských Holešovicích. Po jeho 
skončení a zejména pak po Stavebních 
veletrzích v Brně firma zaznamenala vlnu 
objednávek, přičemž jednu z hlavních 
rolí při rozhodování zákazníků zřejmě 
sehrálo podle Ing. Lužného avizované 
zvýšení DPH. Svoji domněnku podpořil 
informací, že v době konání veletrhu 
FOR ARCH měla společnost zcela 
naplněnou výrobní kapacitu a nové ob-
jednávky přijímala až na období třetího 
čtvrtletí roku 2012.

Mírné oživení trhu avizují 
také prodejci dveří

„Návštěvnost je překvapivě velice 
dobrá a hlavně cílená. V předchozích 
letech jsme si nikdy přímo z veletrhu 
neodváželi k zpracování konkrétní po-
ptávky zákazníků, ale letos jsme jich 
nashromáždili hned několik. A to nás 
čeká ještě tradičně nejnavštěvovanější 
sobota a v tomto ročníku nově i neděle,“ 
pochlubil se nám Štěpán Liška, jednatel 
pražské společnosti KORAL, která je 
autorizovaným prodejcem dveří značky 
SAPELI. „Posunutím veletrhu až do ne-
děle se podle mne počet víkendových 
návštěvníků výrazně nezvýší. Lidé se 
ale zákonitě rozdělí do dvou dnů, což 
vítáme, neboť v minulosti jsme sobotní 
nápor jen těžko zvládali,“ pokračoval 
jednatel s tím, že oproti loňsku ubylo lidí 
poptávajících katalog, ale naproti tomu 
přibylo potenciálních zákazníků, kteří 
požadovali konkrétní informace o dve-
řích v souvislosti s dokončovanou stav-
bou nebo připravovanou rekonstrukcí. 
Téměř shodné informace jsme získali 
také u dalšího z prodejců dveří (zna-
ček SAPELI a SANDE) u společnosti 
VETOS dveře a zárubně z Benešova. 
„Nemáme nejmenší důvod být nespoko-
jeni. Návštěvnost a zájem o dveře jsou 
vyšší než loni a na rozdíl od jiných ve-
letrhů nás příjemně překvapil hned pr-
vní den,“ sděluje nám Klára Skarytková 
z marketingového oddělení a dodává, 
že z pohledu firmy se trh s dveřmi začí-
ná znovu probouzet, čemuž nasvědčuje 
rostoucí počet přijímaných zakázek.

Spokojenost panovala 
i mezi nábytkáři 

Stavebního veletrhu FOR ARCH se 
zúčastnilo i několik výrobců nábytku, 
přestože o dva týdny později proběhl na 
témže výstavišti specializovaný veletrh 
bydlení FOR INTERIOR. Jednalo se 
např. o nábytkářské družstvo Dřevotvar 
Jablonné nad Orlicí a důvodem nebyla 
jen předpokládaná vysoká návštěvnost. 
„FOR ARCH zařazujeme do našeho 
programu výstav záměrně již několik let. 
Máme ověřeno, že z jeho návštěvnické 
klientely se mnohem častěji etablují váž-
ní zájemci o nábytek, než na klasických 
nábytkových veletrzích, kam řada lidí 
v současné době chodí skoro jako na 
výlet a teprve, když je nějaký nábytek za-
ujme, začnou o něm přemýšlet. Kromě 
toho zde máme i menší konkurenci,“ 
doplnil Miroslav Krátký, ředitel obchodní 
skupiny prodeje tuzemského nábytku. 
Zkušenost M. Krátkého nám nepřímo 
potvrdil i MUDr. Josef Karas, majitel 
firmy No.1 FAMILY z Obrnic u Mostu, 
zaměřené na zakázkovou výrobu sty-
lového nábytku z mahagonu a teaku. 
„V minulém týdnu (15. – 18. 9. 2011) 
jsem na výstavišti v Holešovicích absol-
voval interiérovou výstavu TENDENCE. 
Z mého pohledu byla v porovnání 
s FOR ARCHem mnohem slabší, a to 
nejen v návštěvnosti, ale i z hlediska 
zájmu. Dosavadní průběh veletrhu se mi 
zatím jeví lepší než loni a proto doufám, 
že se mi účast vyplatí a nebudu ji muset, 
tak jako na některých jiných výstavách, 
dotovat,“ konstatoval majitel.

Výrobci dřevostaveb byli v hodnocení veletrhu poněkud zdrženlivější
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Veletrh FOR INTERIOR, pořádaný ak-
ciovou společností ABF ve spolupráci 
s AČN, Cechem čalouníků a dekoratérů 
a Asociací starožitníků, byl zařazen do 
seznamu odborných výstav teprve v loň-
ském roce. Po úspěšném prvním roční-
ku se ho někteří výrobci a prodejci ná-
bytku rozhodli preferovat na úkor výstav 
pořádaných v Holešovicích (TENDENCE 
a PRAGOINTERIER), údajně kvůli lepší 
marketingové připravenosti a větší náv-
štěvnosti výstav pořádaných ABF. K jimi 

založenému Volnému sdružení vystavo-
vatelů se při letošním druhém ročníku 
kromě dalších tradičních vystavovatelů 
přidaly i některé nově se prezentující 
firmy. Veletrhu se tak zúčastnilo, spo-
lu se souběžně pořádanými výstavami 
FOR DEKOR, FOR PRESENT, FOR 
GASTRO & HOTEL, celkem 435 vysta-
vovatelů, což je o 19 % více než loni 
(365) a o 105 % více než při zářiové 
TENDENCi (212). Ke spokojenosti pří-
tomných vystavovatelů vzrostla oproti 
loňsku návštěvnost o více jak 20 % 
na 28 420 lidí. Předcházející výstavu 
v Holešovicích (TENDENCE), navštívilo 
podle pořadatelů 22 300 lidí, čemuž 
ale mnozí vystavovatelé, zúčastněni na 
obou akcích, příliš nevěřili. 

Dva nábytkové veletrhy stačí

„Na FOR INTERIORu jsme na rozdíl od 
nedávné TENDENCE velmi spokojeni. 
Především s propagací, díky které je na 
tomto veletrhu podstatně více návštěv-
níků, než bylo v Holešovicích, kde se 
prezentovalo i strašně málo výrobců,“ 
sdělil nám v expozici čalounické firmy 
JECH z Dobrušky obchodní ředitel Jiří 
Frelich s tím, že malá účast vystavovate-
lů nebyla pro firmu výhodou (z hlediska 
malé konkurence), ale působila spíš 
negativně. Mnozí návštěvníci po přícho-
du na výstaviště, při zjištění omezené 
možnosti výběru, okamžitě ztratili nejen 
náladu, ale i zájem o prezentovaný ná-
bytek. „Když ale vidím tu dnešní atmo-
sféru zde v Letňanech (sobota 8.10., 
třetí den veletrhu), dovoluji si tvrdit, že 
právě ona rozhodne o tom, které z praž-
ských veletrhů zůstanou a které naopak 
zaniknou. Podle mě to bude jen dobře, 
neboť jeden veletrh na podzim a dva 
na jaře, z toho jeden v Praze a druhý 
v Brně, všem výrobcům úplně stačí. My 
už máme jasno, mimo jiné i proto, že 
v holešovickém areálu nedošlo po požá-
ru levého křídla k žádnému posunu a vy-
stavovat ve stanu, zvláště pak v Praze, 
je přinejmenším nedůstojné,“ pokračuje 
obchodní ředitel a dodává, že vysokou 
návštěvnost veletrhu FOR INTERIOR 
a slušný zájem lidí ovlivnilo několik fak-
torů. A to především výstavní slevy, na 
které lidé zejména v současné době 
hodně slyší, dále špatné počasí, jež je 
zahnalo do tepla výstavních hal a v nepo-
slední řadě výborná práce pořadatelů. 

FOR INTERIOR 
doslova převálcoval TENDENCE

Výroba nábytku v ČR podle informací Asociace českých nábytkářů 
(AČN) nadále klesá, ale o poznání méně, než loni. Této skuteč-
nosti podle některých výrobců napomáhají i dobře organizované 

a propagované výstavy, které bývají příslibem nemalého zájmu ze strany spotřebitelské veřejnosti. 
K takovým akcím patřil i veletrh nábytku, interiérů a designu FOR INTERIOR, který se uskutečnil 
6.–9.10. v Pražském veletržním areálu Letňany a podle přítomných vystavovatelů zcela zastínil vý-
stavu TENDENCE, jež proběhla o tři týdny dříve na výstavišti v Praze – Holešovicích, a která zřejmě 
ztratila další ze svých příznivců.

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

Účastníci FOR INTERIORu si zejména v sobotu pochvalovali vysokou návštěvnost
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„Před dvěma lety jsem začal mít pocit, 
že na výstavách vídám stále stejné tváře 
a zvažoval jsem, zda má taková prezen-
tace vůbec smysl. Dnešek ale ukázal, že 
se to začíná postupně měnit. První den 
přicházeli hlavně žáci ze škol a obchod-
níci, což nám nevadilo, neboť jsme na 
ně měli více času. Od včerejška už ale 
začali proudit koncoví zákazníci a dnes, 
ačkoliv je nás na stánku devět, se do 
večera asi nezastavíme. Přímo zde jsme 
přijali několik objednávek a další podle 
mne budou následovat v naší nově ote-
vřené prodejně na Vinohradech, kam 
posíláme nerozhodné návštěvníky,“ po-
chlubil se Jiří Frelich.

Jde skutečně o český výrobek?

Pro čalounickou společnost BÖHM 
z Červeného Kříže u Jihlavy byly podle 
obchodního ředitele Jaroslava Frantála 
zajímavé obě pražské výstavy. „Pro nás 
byla výstava TENDENCE velice úspěš-
ná, ale zřejmě proto, že jsme na ní měli 
jen velmi malou konkurenci. Zde rovněž 
zaznamenáváme velký zájem a je potěši-
telné zejména to, že přibývá lidí, kteří se 
ptají po českém nábytku. Jen dnes, a to 
jsou teprve dvě hodiny po otevření výsta-
viště, jsme na danou otázku odpovídali 
minimálně deseti párům různých věko-
vých kategorií,“ říká Jaroslav Frantál. 
Podle něj se asi z poloviny jednalo 
o mladé lidi od 26 do 30 let s negativní-
mi zkušenostmi s některým dovozovým 
nábytkem, kteří si začínají uvědomovat, 
že nejsou tak bohatí, aby si mohli kupo-
vat levné věci. „Pro nás výrobce je důle-
žité, aby lidé začali chápat, že opravy 
takových výrobků bývají velmi nákladné 
a v konečné fázi jim původně levný ná-
bytek vyjde dráž, než kdyby si rovnou 

koupili kvalitnější, který bývá pochopi-
telně dražší. K tomu by nám mohli hodně 
pomoci prodejci, ale takových, jako je 
např. královéhradecká firma HANY, jež 
postavila svoji činnost výhradně na pro-
deji českého nábytku, je zatím bohužel 
velmi málo,“ konstatoval obchodní ře-
ditel. Prostřednictvím zmíněné firmy se 
totiž společnost BÖHM na veletrhu pre-
zentovala. Podle majitele Petra Hanuše 
jsou pražské veletrhy, a zejména pak na 
výstavišti v Letňanech, díky dálnici zají-
mavé i pro návštěvníky z jeho regionu. 
Tuto skutečnost doložil informací o něko-
lika přijatých objednávkách od zákazníků 
z Pardubic a Hradce Králové.

Návštěvníky je třeba 
nerozptylovat

Rostoucí zájem o kvalitní český nábytek, 
a to i mezi staršími lidmi, na veletrhu za-
znamenala také společnost VŠ postele 
z Brumovic na Moravě. Podle obchodní-
ho zástupce Josefa Petráše firma nemá 
v současné době větší problémy s pro-
dejem postelí v cenách kolem 30 tis. 
Kč, vyráběných a prezentovaných jako 
generační. „Řada lidí se pochopitelně 
jen podívá a odejde s konstatováním, že 
na takové ceny nemají. Zároveň ale při-
bývá těch, kteří si raději několik měsíců 
počkají, aby si, jak říkají, něco našetřili 
a mohli si udělat radost. Několik takových 
párů nás kontaktovalo např. na zdejším 
jarním veletrhu FOR FURNITURE a teď 
na podzim si přišly doladit detaily a se-
psat objednávku s tím, že si dají pěkný 
dárek k Vánocům,“ doplnil Josef Petráš 
s dovětkem, že z hlediska přímých ob-
chodů byl letošní FOR INTERIOR za-
jímavější než jarní FOR FURNITURE. 
K nábytku prezentovanému na výstavách 

firma nepřikládá, na rozdíl od některých 
jiných výrobců, žádné tabulky s cenami 
ani výstavními slevami, byť je poskytuje. 
Podle obchodního zástupce jde o záměr 
zachytit každého potenciálního zájem-
ce. „Mnozí z návštěvníků, přestože je 
některá postel zaujme, by při pohledu 
na cenu kolem nás přešli, aniž by se zají-
mali, v čem tkví. Takto se musí zeptat, na 
což čekáme, ale vlastní informaci o ceně 
se jim snažíme sdělit teprve poté, až jim 
výrobek detailně představíme včetně 
konstrukce. Řadu lidí pak cena už tolik 
nepřekvapí a ti, kterým se i tak zdá vy-
soká, mají alespoň o čem přemýšlet,“ 
upřesnil. Ze stejného důvodu proto ten-
tokrát neoživila svoji expozici, tak jako 
při jarní prezentaci v Praze, modelkou 
odpočívající v jedné z postelí. „Mělo to 
spíš opačný účinek, než jsme předpo-
kládali. Pánům se sice slečna líbila, ale 
některé dámy se snažili své protějšky 
co nejrychleji směrovat jinam,“ prozradil 
nám Josef Petráš.
 
FOR INTERIOR zlomil i patrioty

Mezi vystavovateli druhého ročníku FOR 
INTERIORu byla k našemu překvapení 
také společnost MIRLAND z Bakova nad 
Jizerou, zaměřená na kompletní vyba-
vení stylových interiérů. Tato firma v po-
sledních letech, podle informací majitele 
z ledna tohoto roku (viz DM  3/2011), 
absolvovala ročně pouze jednu výstavu, 
a to pražskou TENDENCi. „Ještě v září 
jsem si nemyslel, že by to do budouc-
na mohlo být jinak. Ale při absolvování 
letošní TENDENCE, která byla doslova 
tragicky zajištěná (slabá podpora, malá 
návštěvnost, málo vystavovatelů, špatné 
technické zázemí), jsem se nechal zlákat 
nabídkou pořadatelů FOR INTERIORu 
a vůbec toho nelituji. Na TENDENCE 
už nepůjdu, přestože to bývala velmi 
dobrá výstava, neboť přestěhováním 
do Holešovic se změnila k nepoznání,“ 
konstatoval majitel Miroslav Landa s tím, 
že letošní FOR INTERIOR byl pro firmu 
zajímavý mimo domácí klientely i četným 
zastoupením návštěvníků z Ruska, kteří 
v posledních letech tvoří nemalé procen-
to jejího obratu.

Čalouníci zaznamenali rostoucí zájem o český nábytek, a to i mezi mladými lidmi

Další obrázky z veletrhu 
FOR INTERIOR jsou součástí 

přílohy tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY
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Manažérka výstavy Dr. Ľubica Nagyová 
zabezpečila výstavnú novinku: bezplat-
né poradenstvo interiérového riešenia 
podľa orientálnej filozofie feng šuej. 
Návrhy modelového bytu určovali, že 
juhozápadný smer je sektorom vzťahov 
(treba v ňom umiestniť spálňu), západná 
orientácia je ideálna pre mladú gene-
ráciu a na plány do budúcnosti (detská 
izba), sever patrí kariére (pracovňa). 
Obyvatelia bytu a architekti by mali 
prostredníctvom tohto učenia vyťažiť 

maximum energií v interiéri pre jeho 
obyvateľov. Prevahu v expozíciách mali 
slovenskí výrobcovia nábytku. Na in-
špiráciu návštevníkov poslúžili niektoré 
ukážky dizajnu zahraničnej produkcie. 
Špičkové zostavy dôsledne uplatňovali 
ergonomické parametre a prinášali po-
zoruhodné riešenia v oblasti moderného 
bývania. Paralelne prezentovali výstavu 
ART so širokým výberom originálnych 
obrazov, uspokojujúcich umelecké cí-
tenie každého druhu. Ponuka moderné-
ho zariaďovania bývania priniesla také 
motívy, akými sú praktickosť, funkčnosť, 
luxus a pohodlie jednotlivých riešení. 
Samozrejme, že rozhodnutie najviac 
ovplyvňuje cenová ponuka a celkové 
rozmiestnenie nábytku v byte.

Cena MODDOM 2011

Prihlásené exponáty do súťaže o Cenu 
MODDOM 2011 mali pevne určené kri-
tériá a odborná hodnotiteľská porota, ve-
dená prezidentom ZSD SR Ing. Igorom 
Patrášom, udelila desať cien. Podľa 
súťažných kritérií bol najúspešnejším 
vystavovateľom slovenský výrobca 
nábytku, člen ZSD SR, JAVORINA, 
v.d., s knižnicou FLEXIKLON, kreslom 
RAY-X a vešiakom, taktiež s celkovým 
riešením expozície. Tradičnú ponuku 
predstavili členovia ZSD SR: MEUBLE, 
s.r.o., nábytok na zariadenie celého 
bytu, a Jozef Kočiš sedacie súpravy 
a bytové doplnky. Zaujalo aj viacero 
českých výrobcov – najviac JELÍNEK 

MODDOM 2001 – riešenie interiéru 
podľa najnovších trendov

Výstava MODDOM 2011 v Bratislave sa snažila prostredníctvom 
16. ročníka, ktorý sa uskutočnil v termíne od 19. do 23. októbra 
2011, splniť sny o krásnom bývaní. Takmer 200 vystavovateľov 
zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska 

a Rakúska predstavilo expozície na ploche 20 tisíc m2. Ku klasickej nomenklatúre patrili kuchyne 
a sedacie zostavy. Kolekcia kovového nábytku doplnila drevené konštrukcie a štýlové bytové doplnky. 
Prevažovalo masívne drevo aj v netradičných výrobkoch.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm@twd.sk
Foto: autor

Kreslo RAY-X, dizajn Tom Kelley, výrobca 
JAVORINA, v.d., Spišská Belá

Vešiak na šaty, dizajn Eugenia Minerva, 
výrobca JAVORINA, v.d., Spišská Belá

Barová stolička Pirueta, výrobca KODRETA 
furniture, s.r.o., Krásno nad Kysucou
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– výroba nábytku, s.r.o., s variabilným 
modulovým nábytkom La Modula pre 
deti na prispôsobenie všetkým vekovým 
kategóriám. Samostatné expozície mala 
aj Fakulta architektúry Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave a Fakulta 
umení TU v Košiciach. Obe získali Cenu 
MODDOM 2011 za inšpiratívny pohľad 
cez študentské workshopy. Modely 
mohli zaujať výrobcov, aby uvažovali 
o ich zaradení do výroby.

Ocenené výrobky vo výstavných ex-
pozíciách

 AMETIST SLOVAKIA, s.r.o., za lôž-
kovú súpravu Outlast®SILVERLINE 
s vysoko funkčnými vlastnosťami 
s využitím moderných materiálov,

 ZRKADLÁ – FABIÁN, s.r.o., za systém 
zrkadiel s lineárnym podsvietením,

 Tuli.sk, s.r.o., za kolekciu sedacích 
vakov Tuli s využitím autorského slo-
venského dizajnu,

 JELÍNEK – výroba nábytku, s.r.o., za 
komplexný systém variabilného mo-
dulového nábytku La Modula z ma-
sívneho dreva (buk),

 JAVORINA, v.d., za kolekciu noviniek 
(knižnica FLEXIKLON, kreslo RAY-X, 
vešiak) s inovatívnym dizajnom a vy-
cibreným spracovaním dreva,

 KODRETA furniture, s.r.o., za invenč-
né riešenie barovej stoličky PIRUETA 
s možnosťou výškového nastavova-
nia,

 in-Elis SK, s.r.o., za komplexnú kva-
litu výrobku sedacej súprave LUCIO 
s trendovým vzhľadom a flexibilným 
spôsobom sedenia.

Ocenené expozície
 Fakulta umení Technickej univerzity 
v Košiciach za kolekciu diel z kovu, 
vytvorených na 9. medzinárodnom 
workshope Metal Inspiration 2011,

 Fakulta architektúry Slovenskej tech-

nickej univerzity v Bratislave za pre-
zentáciu projektu „Bližšie k praxi 2011 
– SMALL, SMART, WOODEN“,

 JAVORINA, v.d., za celkovú expozíciu 
– kultivovanú, nadčasovú prezentáciu 
nábytku z masívneho dreva.

Expozícia JAVORINA, v.d. s oceneným inovatívnym dizajnom jednotlivých prvkov 
interiéru (na obr. knižnica FLEXIKLON) a celej expozície

Flexibilný spôsob sedenia umožňuje sedacia súprava LUCIO, predajca in-Elis SK, 
s. r. o., Komárno
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Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: autor a archiv SUSO

Soutěžní přehlídka SUSO (podle dřívěj-
šího názvu Soutěž učňů stavebních 
oborů) se koná od roku 1996. Redakce 
Dřevařského magazínu jí však větší po-
zornost začala věnovat až od roku 2009, 
kdy došlo v oboru truhlář k výraznému 
pozitivnímu posunu co do kvality odbor-
né úrovně. Přehlídku SUSO lze dnes 
považovat ze jednu z nejprestižnějších 
soutěžních akcí zaměřených na učňov-
skou mládež dřevozpracujících oborů 
v rámci České republiky. Není to sice 

soutěž, která by plnohodnotně před-
vedla skutečný um a dovednost mla-
dých nábytkářů a stavebních truhlářů, 
a to i proto, že je určena žákům teprve 
druhých ročníků. Jejím cílem je přede-
vším ověření teoretických a praktických 
odborných znalostí z oboru zpracování 
dřeva a řemeslné zručnosti našeho uč-
ňovského dorostu. Během praktické 
části mladí truhláři zhotovují řemeslně již 
poměrně náročné a hodnotné výrobky. 
Tento fakt také organizátory soutěže při-
vedl na myšlenku hotové výrobky nějak 
smysluplně využít. Výsledkem je spolu-
práce s dětskými domovy z celé České 
republiky, které díky soutěži mohou 
dětem vylepšit interiéry jejich domova 
např. dřevěnými květinovými stolky či 

truhlíky, zahradními stoličkami apod.
V roce 2009 soutěž získala také nového 
konferenciéra a současně patrona. Stal 
se jím herec Jan Antonín Duchoslav, 
představitel postavy Vikyho Cabadaje 
z filmu Sněženky a machři. On sám má 
k „voňavému“ řemeslu blízko. Jak říká, 
„vyrůstal pod ponkem“. Jeho dědeček 
byl truhlář, a tak velkou část svého dět-
ství strávil v truhlářské dílně. Kdyby prý 
měl šikovnější ruce, možná by se vyučil 
truhlářem…
Organizátorům soutěže se pro obor 
truhlář podařilo rovněž získat nové 
zajímavé partnery. Již druhým rokem 
probíhá spolupráce s firmami Würth 
a DeWalt, od nichž vítězové postu-
pových kol i finále získávají hodnotné 

Dřevařský magazín 
podporuje mladé řemeslníky

Dřevařský magazín přijal nabídku organizátora Soutěžní přehlídky 
řemesel SUSO pražské společnosti ABF a pro nadcházející 16. roč-
ník se stal Hlavním mediálním partnerem oboru truhlář. Základním 
bodem a nosnou myšlenkou této spolupráce je především podpora 
našeho učňovského vzdělávání, a to nejen formou osvěty, ale také 

širší odbornou informovaností směrem ke studentům. Tři vítězné páry v každém postupovém kole 
od redakce DM získají roční předplatné časopisu Dřevařský magazín a třem vítězným dvojicím 
z finálového kola bude předplatné prodlouženo na dva roky!

Z průběhu finálových kol 14. a 15. ročníku Soutěžní přehlídky řemesel SUSO (2010 
a 2011)

Patron a konferenciér soutěže herec Jan 
Antonín Duchoslav



ceny v podobě profesionálního ručního 
a elektrického nářadí. Dalšími partnery 
jsou D.Z.P. Praha a Stanley.

16. ročník odstartovalo 
postupové kolo v Ostravě 

Nový ročník soutěže byl zahájen prv-
ním postupovým kolem pro region se-
verní Morava, které se uskutečnilo ve 
dnech 14. a 15. října 2011 na Výstavišti 
Černá louka v Ostravě jako doprovodný 
program výstavy Dům a byt. O zájmu 
škol o soutěž svědčí i počet účastníků 
na tomto postupovém kole. Zúčastnila 
se ho dvojčlenná družstva truhlářů z 12 
středních škol. Vítězi se stali Adam 
Mrožek a Jan Vašík ze SŠ nábytkářské 
a obchodní Bystřice pod Hostýnem. 

Druhou příčku obsadili Adam Duda 
a Matouš Harazím ze Středního odbor-
ného učiliště stavebního Opava, p.o. 
Na třetím místě se umístila tentokrát dvě 
družstva se shodným počtem bodů, a si-
ce Tomáš Bártek a Vladimír Martinát ze 
SPŠ stavební Valašské Meziříčí a Lukáš 
Červenka s Lukášem Hladkým ze SOŠ 
technické Uherské Hradiště. Všechny 
čtyři dvojice kromě hodnotných cen 
od sponzorů poprvé získaly také roční 
předplatné časopisu Dřevařský maga-
zín. První dvě družstva postupují do ce-
lostátního klání, které proběhne v Praze 
v rámci veletrhu FOR ARCH 2012.
Hotové soutěžní výrobky – zahradní 
podnožky, si tentokrát odnesli zástup-
ci Dětského domova a Školní jídelny, 
Ostrava-Hrabová.

Další soutěžní kola

 Region Praha a střední Čechy
 17. a 18. února 2012, Výstaviště Lysá 

nad Labem
 Region východní Čechy a jižní 
Morava

 23. a 24. března 2012, Kongresové 
centrum ALDIS, Hradec Králové

 Region severní Čechy
 4. a 5. května 2012, Výstaviště Zahra-

da Čech, Litoměřice
 Region jižní a západní Čechy

 11. a 12. května 2012, Výstaviště 
České Budějovice

 Finále 16. ročníku Soutěžní přeh-
lídky řemesel SUSO 

 19.–21. září 2012, PVA Letňany, 
Praha

Hezkým zvykem se stalo předávání soutěžních výrobků mladých truhlářů zástupcům 
vybraného dětského domova

Soutěžící, kteří se umístili na prvních 
třech místech, získali vedle dalších hod-
notných cen roční předplatné časopisu 
Dřevařský magazín

Soutěže, a tou je i 1. Mistrovství ČR 
žáků oboru čalouník s mezinárodní 
účastí konané dne 25. listopadu 2011 
na brněnském výstavišti, zvyšují zájem 
žáků o zvolený obor. Člověk je tvor sou-
těživý a je rád, když může na veřejném 
klání ukázat co se naučil, srovnat své 
kompetence s tím, co umějí žáci dalších 
českých a slovenských škol.
Důležité je také ukázat rodičům dětí, 
o jak zajímavý a důležitý obor se jedná. 
Čalouněný nábytek je nejen nepřehléd-
nutelnou dominantou každého interiéru. 
Čalouněný nábytek všeho druhu je při 
užívání v přímém kontaktu s lidským 
tělem a tak přímo ovlivňuje zdravotní 
stav uživatele. Takže dobrý čalouník 
s každým kvalitně zhotoveným výrob-
kem získává kromě finančního ocenění 
i dobrý pocit z dobře vykonané práce.

Cech čalouníků a dekoratérů si ve 
svém stánku v dubnu 2011 při veletrhu 
nábytku a bydlení MOBITEX ověřil, že 
ukázky klasického čalounění koster his-
torizujících židlí, prováděné žákyněmi 
SOŠ a SOU stavební Brno – Bosonohy, 
Pražská 38b, poutají zájem návštěvní-
ků. 
Proto Cech čalouníků a dekoratérů inici-
oval konání 1. Mistrovství ČR žáků obo-
ru čalouník, které pověřený organizátor 
SOŠ a SOU stavební Brno – Bosonohy 
připravuje ve spolupráci s Jihomorav-
ským krajem, s hlavním sponzorem BPP 
Brno a s podporou mediálního partnera 
Dřevařský magazín. 
Při odborné soutěži budou žáci kom-
binací klasické a soudobé čalounické 
technologie čalounit sedadlo taburetky.  
Taburetky před vlastním vyhodnocením 

mistrovství 25.11.2011 v 17 hod. pře-
dá ing. Juránek, náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje pro školství, zá-
stupci vybraného sociálního ústavu.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Proč pořádat odbornou soutěž žáků oboru čalouník

Ukázky čalounění ve stánku Cechu 
čalouníků a dekoratérů, MOBITEX 2011. 
Foto: autorka 
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Přehledně a s citem instalovanou vý-
stavu (od 28. září do 9. října 2011) 
považujme, vzhledem ke kapacitě vý-
stavních prostor, za rámcový přehled 
o výsledcích práce školy od počátku po 
dnešek, mapující i proměny, týkající se 
jednotlivých oborů a jejich zaměření. 
Tak jako budova na Žižkově náměstí na 
pražském Žižkově, jež je dílem archi-
tekta Františka Vahaly, nabývá časem 
na hodnotě a kráse, narůstá i obdiv 
ke všem učitelům a absolventům, 
kteří se zasloužili o rozvoj jednotlivých 
oborů, a to i v obdobích nepříznivých. 
Doufejme, že i v příštích letech naleznou 

absolventi duchovní i materiální pros-
tor pro původní tvorbu, výrobu i odbyt. 
Vždyť právě původní domácí produkce 
jako součást hmotné kultury se spolu-
podílí na kulturní kontinuitě. 
Není náhodou, že žižkovská umělec-
koprůmyslová škola získala řadu domá-
cích a mezinárodních ocenění. Prvními 
významnými byla Grand Prix za interiér 
ředitelny, řada zlatých a stříbrných 
medailí i titul „Officier de l´instruc-
tion“, udělený řediteli školy, architektu 
Františku Bubnovi, na Světové výstavě 
dekorativních umění v Paříži roku 1925. 
V období před nacistickou okupací ško-
la vyvíjela četné aktivity na domácí i me-
zinárodní scéně – například instalace 
výstavy československých odborných 
a uměleckých škol ve Stockholmu 
(1931–1932) či kolekce sta student-
ských výkresů ze speciálního ateliéru 
architekta Ladislava Bartoníčka na vý-

stavě odborných uměleckoprůmyslo-
vých škol v Londýně (1934). Labutí písní 
doznívajícího meziválečného ruchu byla 
výstava ke 20. výročí založení školy 
v pražské výstavní síni Krásná Jizba 
(1941), kdy po obsazení školy firmou 
Junkers došlo k obnově až v době po-
válečné. Zmiňme účast oddělení tvorby 
hraček na EXPO 58 v Bruselu a návrh 
a realizaci zařízení síně nevládních or-
ganizací pro palác UNESCO v Paříži 
v témže roce. Z posledních let připo-
meňme spolupráci na designu sekre-
tářového stolu pod názvem EUROPA 
2003, symbolizujícího sjednocení 
Evropy a jednotné měny. Podle návrhu 
a dokumentace žáků žižkovské školy 
stůl realizovali žáci francouzské školy 
pod organizačním a marketingovým za-
jištěním německého partnera. Stůl byl 
v únoru 2003 slavnostně představen 
v Evropském parlamentu. 

Autor: Doc. akad. arch. Ivana Čapková
VŠUP Praha a VOŠ Volyně
Kontakt: certhia@email.cz 
Foto: autorka

Mladá devadesátnice

K výroční výstavě Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední umělec-
koprůmyslové školy v Praze 3, jež byla pod záštitou první dámy, paní Livie Klausové, 
bohužel nepřítomné, slavnostně zahájena projevem ředitele Mgr. Pavla Kováříka 
a vystoupením mistra Jaroslava Svěceného s jeho vlastní skladbou pro housle. Událo 
se 27. září t.r. v Galerii Nová Síň, ve Voršilské ulici v Praze 1.

Pohledy na výroční výstavu pražské Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy



Všechny aktivity a ocenění by si vyžáda-
ly samostatný článek či publikaci, stejně 
tak jako výčet úspěšných absolventů 
a pedagogů. Z projevu ředitele školy 
Mgr. Pavla Kováříka, mimochodem 
také někdejšího absolventa, vyjímá-
me: „Program školy stojí na přesvěd-
čení, že každé umělecké dílo musí být 
kvalitní i po stránce svého řemeslného 
zpracování. Umění, které je řemeslně 
nekvalitní, bývá historií označeno za 
neumění. Nelze však přehlížet názo-
ry, které směřují ke zpochybnění ře-
čeného. Proto cítíme jako svou první 
povinnost bránit umění před neuměním 
a dobré umělecké řemeslo před diletan-
tismem… V podstatě je náš cíl prostý 
– dělat dobrou školu“. 

Přejme tedy škole šťastný start do dal-
ších let.

Stredná odborná 
škola obchodu 
a služieb v Ko-
márne (Bu-
dovateľská uli-
ca 32) vznikla 

v roku 2003 
zlúčením SOU 

a obchodnej akadé-
mie s vyučovacími jazykmi maďarským 
a slovenským. Pokračuje v takmer šty-
ridsaťročnej histórii odborného vzdelá-
vania v troch študijných (štvorročných), 
v šiestich učebných (trojročných) odbo-
roch a troch odboroch (dvojročných) 
nadstavbového štúdia. Majú však už 
menej prvákov pri vyučovaní v sloven-
čine ako v maďarčine – aj učebný odbor 
stolár už vyučujú iba v maďarčine. 
Záujem o stolársku profesiu klesá. Sú-
kromní podnikatelia a malé firmy počas 
školského roka prichádzajú s požiadav-
kami na toto remeslo a voľných tretiakov 
sa snažia získať na prácu vo svojich diel-
ňach. Väčšina z nich má zmluvy s budú-
cimi zamestnávateľmi počas celého troj-
ročného štúdia. Stolári s výučným listom 
môžu získať maturitu alebo nadstavbu na 
iných školách v regióne. 
Podmienky na realizáciu odborného vý-
cviku v škole sú aj vďaka podpore ria-
diteľstva školy na veľmi dobrej úrovni. 
Pravidelne dopĺňajú strojovú technoló-
giu – zariadenia dielne v rozsahu, aby 
bolo možné  vykonávať všetky pracovné 
a technologické práce v odbore stolár. 
Nedávno zakúpili do stolárskej dielne 
novú kotúčovú pílu v hodnote 4000 €. 

Žiaci pri nástupe do prvého ročníka do-
stávajú od školy bezplatne kompletné 
pracovné oblečenie, obuv a osobné 
ručné pracovné náradie. Materiálnu 
podporu získavajú žiaci druhého a tre-
tieho ročníka formou 20 € na doplne-
nie pracovných pomôcok od „Nadácie 
Petra Pázmánya“. 
Zručnosť budúcich stolárov hodnotí 
riaditeľka školy Ing. Eva Gajdáčová: 
„Výborným kritériom hodnotenia ich 

praktických a teoretických vedomostí 
je účasť na výstave Mladý tvorca, ktorá 
sa každoročne koná v Nitre. Premiérová 
účasť bola v roku 2007 a odvtedy sa 
zúčastňujeme každý rok, pričom ex-
ponáty tvoria TOP výrobky v kategórii 
drevospracujúca výroba. V rokoch  
2008 a 2010 sme získali Cenu pred-
sedu Nitrianskeho kraja za najlepšiu 
expozíciu.“

Autor: Dr. Anton Mrník

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne 

Stručně o škole 

Střední uměleckoprůmyslová škola 
byla založena 7. října 1921 jako Státní 
odborná škola pro zpracování dřeva, 
moderně koncipovaná a ovlivněná 
i myšlenkami výmarského Bauhausu 
o neoddělitelnosti umění a řemesla. 
Zpočátku sídlila v provizoriu v Je-
seniově a s dílnami v Jičínské ulici. 
V roce 1927 přesídlila do Vahalovy 
novostavby, kompletně dokončené 
1939. V meziválečném období půso-
bila škola i jako poradenské centrum 
pro zavádění moderních technologií 
a materiálů, výrobních a konstrukč-
ních postupů do truhlářské výroby. 
V průběhu let škola několikrát změnila 
název (boření soch a změny názvů, 

zdá se, patří ke zvláštnostem domácí 
scény), základní náplní však zůstává 
oblast tvorby interiérů a užitého umění 
(jakkoliv se dnes nadužívá termín de-
sign). Od roku 1954 je školou střední 
s maturitou, od roku 1996 zde sídlí 
i Vyšší odborná škola uměleckoprů-
myslová, jejíž absolventi získávají ti-
tul diplomovaného specialisty – DiS. 
Na výstavě byla k dispozici publika-
ce z roku 2009, Seznam absolventů 
z let 1921–2011 a další tiskoviny. 
V seznamu jsou drobné jmenné chy-
by, možná i vinou nám všem dobře 
známého počítačového šotka. Proto 
stále platí, ověřovat vše z více zdrojů. 
Zájemci o historii školy, o dění na ško-
le či o studium mohou nalézt více na 
www.sups.cz.

Detský kútik so stojanom malého manažéra vyrobili na vlaňajšiu výstavu Mladý tvorca 
2010 v Nitre budúci stolári SOŠ obchodu a služieb Komárno. Výrobky návštevníkom 
predstavili hlavný majster odborného výcviku Dezider Slušník a hlavná majsterka 
v oblasti služieb Mária Jašková. Foto: autor
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V termíne 26.4.-10.5.2011 sa 
Technická univerzita vo Zvolene stala 
dejiskom medzinárodnej dizajnérskej 
tvorivej dielne s názvom International 
Design Workshop GREEN EMOTIONS 
2011 (Innovative Nature Protecting 
Housing). Workshop bol určený pre 
mladých dizajnérov, pričom hlavným 
cieľom bolo reagovať na problematiku 
životného prostredia prostredníctvom 
dizajnu, resp. architektúry. Zámerom 
bolo, aby sa do osobnosti každého 
účastníka zapísala primárna informá-
cia a pri svojej budúcej tvorbe tento 
humanitný rozmer dokázali aplikovať 
do vznikajúcich nových konceptov. 
Projekt bol realizovaný ako Intenzívny 
program Erasmus, ktorý sa zameria-
va na zvyšovanie kvality vzdelávania a 
podporu európskej dimenzie vysoko-
školského vzdelávania prostredníc-
tvom medzinárodnej spolupráce uni-
verzít. Zúčastnilo sa ho 25 študentov 
a 10 pedagógov zo 6 univerzít EU: 
University of Forestry Sofia (Bulharsko), 
University of Applied Sciences Stuttgart 
(Nemecko), Academy of Fine Arts in 
Katowice (Poľsko), Mendel University 
of Agriculture and Forestry Brno (ČR), 
Central Ostrobothnia University of 
Applied Sciences Kokkola (Fínsko) 
a Technická univerzita vo Zvolene 
(SR). Workshop odštartoval blok pred-
nášok zahraničných hostí a odborní-

kov z rôznych oblastí vedy, výskumu 
a praxe na témy umenie, architektú-
ra, dizajn a ekológia. Veľkú odozvu 
zaznamenali prednášky: „Low Tech 
intelligence Perspectives in clay con-
struction“ (Prof. Eberhard Holder / 
Nemecko), „Sustainable Comfort: The 
Passive House“ (Mgr.art. Bjorn Kierulf 
/ Slovensko), „CEO for Earth Inc.“ 
(Henric Wahlgren / Švédsko). Študenti 
boli rozdelení do 5 medzinárodne zmie-
šaných tímov, ktoré pracovali nezávisle 

od seba. Ich práca bola systematicky 
konfrontovaná tímom pedagógov for-
mou brainstormingov, diskusií a prezen-
tácií. V priebehu desiatich pracovných 
dní vznikli konečné vízie projektov. 
Medzinárodná komisia pozostávajúca 
z odborníkov z rôznych oblastí sa zho-
dla na víťazoch projektu. Stal sa ním tím 
študentov v zložení: J. Hirt (Nemecko), 
K. Kalatchev (Bulharsko), I. Lisiecka 
(Poľsko), M. Soľák, F. Tóth (Slovensko). 
Podujatie vyvrcholilo vernisážou v SNG 
na Zvolenskom zámku a výstavami 
v B. Bystrici (Envirofilm 2011) a v Bra-
tislave (Kinnarps). Viac informácií na 
www.green-emotions.eu.

Autori: Ing. Zuzana Tončíková
Ing. Miroslav Chovan ArtD.

INTENATIONAL DESIGN WORKSHOP GREEN EMOTIONS / Inovatívne bývanie 
chrániace prírodu / IP ERASMUS 10203-0582/ZVOLEN01

Stromom roka 2011 sa na Slovensku 
stala Lipa malolistá (Tilia cordata Miller) 
v Lipanoch (okr. Sabinov). Bude nás 
reprezentovať v súťaži Európsky strom 
roka. Súčasne dostane odmenu v po-
dobe dendrologického posudku od 
ISA Slovensko a finančný príspevok 
333 € na ošetrenie. Získala 1699 
hlasov 16,7 %. Lipa má výšku 23 m, 
obvod kmeňa 536 cm. Pri založení 
obce Lipany tu rástol posvätný staro-
slovanský lipový háj – symbol slovan-
stva. Z hája zostalo iba posledných 
7 líp a mesto sa volalo „Sedem líp“, 
dodnes ich má vo svojom erbe. Lipa 
pri kostole sv. Martina je už „čestnou 
občiankou mesta“. 
Rovnakú odmenu 333 € dostanú aj 
stromy na 2. mieste v ankete Lipa ma-

lolistá v obci Kameničany (okr. Ilava) 
a na 3. mieste Jarabina oskorušová 
v Bošáci (okr. Nové Mesto nad Váhom). 
Celkove bolo v 9. ročníku prihlásených 
do súťaže 91 stromov, hlasy vo finále 
získavalo 12 stromov.

Symboly slovanskej vzájomnosti

Spolu s lipami malolistými sa ešte 
10 dní pred skončením ankety na 
3. mieste držala Lipa veľkolistá v Žiline 
– Budatíne. Nakoniec skončila s 934 
hlasmi (9,2 %) iba na 5. mieste. Symbol 
slovanskej vzájomnosti je živým pamät-
níkom Budatínskeho hradu. Vysadili ju 
Suňogovci v 1. polovici 18. storočia, 
vtedajší majitelia panstva. Lipa veľko-
listá je väčšia ako víťazka Lipa malolis-
tá. Budatínska lipa je vysoká 26,2 m, 
priemer koruny má 22 m, obvod kmeňa 
620 cm. Foto: Dr. Anton Mrník

Výsledkom práce víťazného tímu bola 
séria troch projektov: Paper Garden 
– na obr. – (využitie recyklovaného 
papiera na výrobu detského nábytku 
v predškolských zariadeniach), Face 
Plug (mechanizmus inteligentnej zá-
strčky, ktorá sa sama odpojí od elek-
trickej siete po skončení doby dobíja-
nia a zároveň vás informuje o množstve 
spotrebovanej energie) a Sea Wall 
(systém využívajúci špeciálny druh rias 
na čistenie odpadovej vody v domác-
nostiach integrovaný do priehľadných 
stien interiéru). Foto: archív autorov
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Vyše 70 firiem z 15 krajín navštívilo 
12. a 13. októbra 2011 odborné „Dni 
masívu“ firmy Weinig. Priamo vo firme 
Ohnemus v Kappel-Grafenhausene 
pri Freiburgu prezentovali inovatívne 
technologické riešenia a aktuálne 
trendy v oblasti opracovania masív-
neho dreva. Firma Ohnemus je vý-
znamný európsky spracovateľ tvrdého 
masívu. Od spracovateľa guľatiny na 
píle sa rozvinul na výrobcu škárovky 
s vysokou pridanou hodnotou, vrátane 
atraktívnych podláh, nábytku a vnútor-
ných obkladov.
Podujatie bolo kombináciou prezen-
tácie výroby na Weinigových strojoch 
a odborných prednášok. Hlavným 
motívom bola optimalizácia porezu 
v šírkovom a dĺžkovom nadpájaní, 
optimalizácia využitia dreva použitím 
skenerov, úspora dreva nasadením 
kvalitných hobľovacích automatov a in-
teligentná technika lepenia. Koncepciu 
MassivHolzTage využívajú odborní 
návštevníci každý rok. Zo Slovenska 
sa podujatia zúčastnilo 7 zástupcov fi-

riem so zameraním na výrobu vysoko 
kvalitnej škárovky. Detailne sa môžu 

s vybranými strojmi oboznámiť v Tech-
nologickom centre v Žiline.

Lesnícke a drevárske múzeum vo 
Zvolene propaguje nielen návrat 
k zabudnutým starým tradíciám, ale 
aj ovplyvňuje pohľad súčasníkov na 
život v minulosti. Na vlaňajšiu konfe-
renciu nadviazali informačnou kon-
ferenciou s medzinárodnou účasťou 
Tradičné remeslá pre dnešok (19. až 
20. októbra 2011 vo Zvolene). Jej 
obsahom boli historické východiská 
remesiel, súčasné podoby a perspek-
tívy uplatnenia vo vidieckom priestore. 
Zakladateľ múzea – LESY SR, š.p., 
získal financovanie konferencie cez 
Európsky poľnohospodársky fond pre 
rozvoj vidieka „Európa investuje do vi-
dieckych oblastí“.
Otvorenia sa zúčastnili generálny ria-
diteľ sekcie lesného hospodárstva 
a spracovania dreva Ministerstva pôdo-
hospodárstva Ing. Igor Olajec, PhD., 
a generálny riaditeľ š.p. LESY SR 
Ing. Igor Viszlai. Riaditeľka LDM vo 
Zvolene Mgr. Ľubica Miľanová uvie-
dla náročnosť prechodu remeselného 
spracovania dreva v priereze storočí. 
Informačnú konferenciu obsahovo 
pripravila a organizačne zabezpečila 

Mgr. Želmíra Šípková. Referáty tema-
tických okruhov poskytli nielen široký 

pohľad na remeslá ako základ obživy 
obyvateľov vidieka v minulosti.

Spomienka na remeslá pri opracovaní dreva

Slávnostné otvorenie informačnej konferencie Tradičné remeslá pre dnešok, 
v popredí generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva 
Ministerstva pôdohospodárstva Ing. Igor Olajec, PhD. (vpravo), a generálny ria-
diteľ š.p. LESY SR Ing. Igor Viszlai (vľavo). Foto: Dr. Anton Mrník

„Dni masívu“ WEINIG Group pre odborníkov z celej Európy 

Technológiu WEINIG Group prezentuje na Slovensku zastúpenie KRAL, s.r.o. 
od roku 1992. Firma vybudovala Technologické centrum v Žiline, kde od roku 
2004 „naživo“ predstavuje technické noviny, pripravuje odborné semináre, školí 
obsluhu strojov celej skupiny WEINIG, približuje fungovanie strojov stredných 
a vysokých škôl. Foto: Dr. Anton Mrník
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Denne aktualizované správy 
z odboru môžete priebežne 

sledovať na portáli 

www.drevmag.com

Loosův sál, snad jediná zachovalá 
realizace interiéru navrženého arch. 
Adolfem Loosem v jeho rodném městě 
Brně, hostil dne 23.8.2011 řešitelský 
tým grantového nábytkářského projek-
tu Vzdělávání pro zvýšení konkurence-
schopnosti, produktivity a zaměstna-
telnosti a zlepšení kvality ergonomic-
kých a zdravotních vlastností nábytku 
a bytového textilu, CZ.1.07/3.2.04/
02.0006. Tříletý projekt, který připra-
vil a realizuje Cech čalouníků a deko-
ratérů se svým partnerem a současně 
členem Cechu, Textilním zkušebním 
ústavem, začal 1.4.2011. Cílem je 
komplexně zpracovat nové poznatky 
důležité pro výrobce a prodejce čalou-
něného sedacího a lehacího nábytku 
a bytového textilu od zdravotních a zá-
konných požadavků, materiálů a tech-
nologií až po prodej. Následně pilotně 
bezplatně proškolit 210 pracovníků 
nábytkářských firem a prodejců ča-
louněného nábytku, lůžek, bytového 
textilu a na závěr finálně vyškolit 10 
lektorů dalšího vzdělávání, kteří bu-
dou získané kompetence dále šířit. 
Vzdělávací modul „Materiály“ bude 
třídenní, „Zkušebnictví“, „Reklamace“ 
a „Prodej nábytku“ budou moduly dvou-
denní a „Design“, „Ergonomie, zdraví“ 
a „Normy a zákony“ budou moduly jed-

nodenní. Jednotlivé moduly projektu 
v textové podobě s bohatou obrazo-
vou částí  by řešitelé chtěli závěrem 
projektu vydat v knižní podobě. 
Účast na projektu přijali špičkoví odbor-
níci, z nichž mnozí jsou svými články 
známi čtenářům DM. Přednášky při-
pravuje a bude přednášet 15 lektorů: 
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc., doc. 
Ing. DanielaTesařová, Ph.D., doc. Dr. 
Ing. Pavel Král, RNDr. Věra Pidrová, 

Ing. Miloslava Štachová, Mgr. Ivana 
Picková, Ing. Elen Klašková, PhDr. 
Dagmar Koudelková, Ing.Zdeněk 
Holouš, Ph.D., Ing. arch. Hynek 
Maňák, Ing. Josef Hlavatý, Ing. Radek 
Sedlák, Bc. Vladislav Štork, Ing. Helena 
Prokopová a Jan Duda. Zájemci o pro-
jekt nebo pilotní i finální školení se mo-
hou o  projektu více dozvědět na www.
drevmag.com.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pocta histórii a – knihe 

Vo štvrtok 20. októbra 2011 sa 
v areáli zrekonštruovaného kaštieľa 
CHATEAU APPONY v Oponiciach 
(obec v blízkosti miest Nitra, 
Topoľčany a Zlaté Moravce) uskutoč-
nil firemný deň zvolenskej spoločnosti 
STOKAT-M, ktorá sa s nadšením, ale 
tiež s pokorou a pocitom mimoriadnej 
zodpovednosti, zhostila náročnej úlo-
hy, výroby a inštalácie duplikátu vzác-
nej barokovej knižnice, ktorú v roku 
1774 založil gróf A. J. Apponyi a ktorá 
vošla do povedomia vzdelanej európ-
skej spoločnosti toho obdobia pod 
názvom BIBLIOTHECA APPONIANA. 
Rozsiahlejšiu obrazovú reportáž, do-
kumentujúcu výsledky poctivej reme-
selnej práce a skutočného „kumštu“ 
v oblasti interiérovej tvorby, vám, milí 
čitatelia prinesieme na stránkach 
Drevárskeho magazínu už v najbliž-
šej budúcnosti.

Časť zrekonštruovaného interiéru 
jedinečnej Apponyiovskej knižnice 
v kaštieli v Oponiciach. Foto: archív 
STOKAT-M

Zasedání řešitelského týmu grantového nábytkářského projektu. Foto: archiv 
autorky

Študentská kvapka krvi

Mobilné pracovisko Národnej trans-
fúznej stanice z Banskej Bystrice 
umiestnili ešte pred jesennými 
prázdninami 25.10.2011 v SOŠ 
Žarnovica. Bezplatne darovalo krv 
38 žiakov školy. Stredná odborná 
škola v Žarnovici oslavuje 60. výročie 
svojho vzniku, rozvoja a modernizá-
cie. Navštevuje ju 300 žiakov, z toho 
štvrtina získava vedomosti a zručnosť 
pre spracovanie dreva – v študijnom 
odbore umeleckoremeselné spracú-
vanie dreva, učebnom odbore stolár 
a v nadstavbovom štúdiu drevárska 
a nábytkárska výroba.
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Společnost JITONA Soběslav pokra-
čuje v budování sítě podnikových pro-
dejen v Česku a plánuje také otevření 
sítě obchodů v Německu.
První tuzemská prodejna Jitony byla 
otevřena loni v Plzni a začátkem října 
firma zprovoznila další v Čestlicích 
u Prahy. Pro příští rok má v hledáčku 
i Brno a Ostravu. Expanze Jitony do 
Německa by měla začít obchodem, 
který bude otevřen zřejmě v Bavorsku. 
Cílem projektu je přímo prodávat ná-
bytek Jitona na německém trhu.
JITONA se k projektu vlastních pro-
dejen vrací po dlouhých osmi letech. 

V roce 2003 byla nucena – i po před-
chozí výrazné redukci – zcela ukon-
čit neúspěšný a ekonomicky ztrátový 
projekt s vlastní tuzemskou obchodní 
sítí. Hospodaření společnosti loni po 
předchozím zisku 4,8 mil. Kč v roce 
2009 skončilo ztrátou 26,4 mil. Kč. 
Jitoně loni zároveň klesly tržby, a to 
meziročně o 22 mil. Kč z 1,205 mld. 
Kč v roce 2009 na 1,183 mld. Kč. 
Letos by firma měla opět vykázat ztrá-
tu, což souvisí se situací na trhu a pro-
bíhající restrukturalizací firmy.

Zdroj: E15

JITONA chce vybudovat obchodní síť i v NěmeckuČeští nábytkáři brzdí 
propad

Podle Asociace českých nábyt-
kářů (AČN) by produkce nábytku 
v České republice měla letos opro-
ti předchozímu roku zaznamenat 
jen velmi mírný pokles. Výroba sice 
i nadále zpomaluje, podle odhadů 
by ale meziročně neměla klesnout 
o víc jak 0,5 mld. Kč na 34,54 mld. 
Kč (loni se výroba nábytku mezi-
ročně propadla o 3,64 mld. Kč na 
35 mld. Kč).

AČN k současné ekonomické si-
tuaci v oboru dále uvádí: „Ačkoliv 
ještě není rok 2011 u konce, je 
možné mluvit o mírném optimismu 
a zmírnění, snad i zastavení tren-
du poklesu produkce. Vycházíme 
z toho, že nábytkářský průmysl 
tradičně generuje největší tržby 
na podzim a před koncem roku. 
Jestli však můžeme mluvit o zasta-
vení propadu, ukáže celková eko-
nomická situace příštích měsíců. 
Každopádně je pozitivní zpráva, 
že spotřeba nábytku v ČR již není 
v takovém poklesu, jako byla v loň-
ském roce. Čeští výrobci však 
hledají možnosti kam své výrobky 
umístit. Je to jedna z příčin nárůstu 
exportní výkonnosti oproti loňské-
mu i předloňskému roku. Pokud 
bude vývoj setrvalý, dosáhnou 
čeští výrobci nábytku nejvyšší pro-
centuální exportní výkonnosti od 
roku 2005.

Zdroj: AČN

O nových způsobech podpory kon-
kurenceschopnosti českého nábyt-
kářství hovořil na panelové disku-
si první den veletrhu WOOD-TEC 
Ing. Radek Brychta, předseda Klastru 
českých nábytkářů a viceprezident 
Asociace českých nábytkářů. Podle 
něho je kondice českého nábytkářství 
klesající.
Počet pracovníků v tomto průmyslu 
podle něj klesl z cca 39 150 v roce 
2006 na současných cca 28 000 
a produkce se snížila z 38,22 miliard 
Kč na současných 35,01 miliard Kč. 
Také export ve sledovaném období se 
snížil z 16,73 miliardy Kč na 14,65 
miliardy Kč. Poklesl i import z 12,35 
na 10,99 miliardy Kč. „Podnikání ná-
bytkářů v ČR by měl podpořit zejména 

firemní marketing, budování firemních 
značek, přenos inovací a aplikované-
ho výzkumu přímo do firmy a zřejmě 
i zakládání neadresných oborových 
asociací,“ vysvětlil Brychta.
Důležité podle něho je také nastarto-
vat proces přechodu z regionálního 
a roztříštěného obchodu jednotli-
vých nábytkářů na obchodování na 
globálním nábytkářském trhu. Ten je 
totiž založen na vzájemné kooperaci 
a společných aktivitách českých ná-
bytkářů v oblasti inovací a marketin-
gu. To lze například umožnit pomocí 
klastrů – koncentrace vzájemně pro-
pojených firem a institucí v konkrét-
ním oboru.

Zdroj: BVV

Kondice českého nábytkářství klesá

Stabilitu prínosov zo spracovania dre-
va v hospodárstve Rakúska konštatuje 
aj ročná bilancia 2010. Plusový rozdiel 
medzi exportom a importom predsta-
vuje 3,42 mld. €, v roku 2009 iba 
3,08 mld. €. Okrem nábytku Rakúsko 
ostatné sortimenty viac vyváža ako do-
váža. Dovoz nábytku prevyšuje domá-
cu produkciu v objeme 0,5 mld. €.
Kooperačné združenie FHP (Forst 
– Holz – Papier) zverejnilo kompletné 
výsledky roku 2010, vyjadrené v tabuľ-
ke. Odvetvie v rámci združenia FHP 
zamestnáva 280 tisíc pracovníkov 
v 172 tisíc podnikoch a dosahuje roč-

nú produkciu 11 mld. €. Ukazovatele 
exportu a importu vzrástli oproti roku 

2009 o 11 % – import v objeme 4,74 
mld. €, export 7,82 mld. €.

Rakúsko odkázané na dovoz nábytku

IMPORT EXPORT

Papier, celulóza 1,87 mld. € 4,32 mld. €
Nábytok z dreva 1,01 mld. € 0,50 mld. €
Produkty z dreva a celulózy 0,39 mld. € 0,25 mld. €
Trieskové a vláknité dosky 0,19 mld. € 0,82 mld. €
Drevo, rezivo, výrobky z dreva 1,80 mld. € 2,79 mld. €
CELKOM 5,26 mld. € 8,68 mld. €

Výkonnosť rakúskeho odvetvia spracovania dreva
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Problematika stredného odborného školstva, ktorému už v treťom 
voľnom pokračovaní na stránkach Drevárskeho magazínu venuje-
me pozornosť, sa bytostne týka predovšetkým oblasti aktuálnych 
i dlhodobých potrieb trhu práce. Aby sme v nastolenom kontexte 
neostali len na poli špekulatívnej teórie, navštívili sme s diktafónom 
miesto, kde sa s čerstvými maturantmi (vyučenými) stretávajú, 
žiaľ, veľmi často.

Autor: Mgr. Elena Kačaliaková
Kontakt: kacaliakova@centrum.sk

Foto: archív DM

Ako sa na vzťah školstva a reálnej 
praxe pozerajú z postu sprostredko-
vateľa, resp. poradcu, sme sa pýta-
li JUDr. Roberta Kováča, riaditeľa 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Banskej Bystrici, a Ing. Kataríny 
Droppovej, riaditeľky odboru služieb 
zamestnanosti.

DM: Mohli by ste na úvod z vášho 
pohľadu zhodnotiť úspešnosť absol-
ventov stredných odborných škôl pri 
umiestňovaní na trhu práce?
R. K.: Všeobecne možno konštatovať 
výrazný nesúlad medzi potrebami trhu 
práce a výstupmi z jednotlivých stred-
ných odborných škôl. Podľa môjho 
osobného názoru na Slovensku existuje 
príliš veľa vzdelávacích inštitúcií, ktoré 
medzi sebou súťažia s cieľom získať čo 
najvyšší počet žiakov, a tým aj finančné 
prostriedky, garantované normatívom, 
aby sa zachoval pedagogický zbor 
a aby škola prežila. Nezriedka sa sta-
ne, že hoci vznik novej SŠ neodporučia 
príslušné orgány VÚC, pretože nevidia 
v jej zriadení vzhľadom na reálne potre-
by a podmienky konkrétneho regiónu 
opodstatnenie,  posledné a záväzné 
stanovisko vyslovuje ministerstvo škol-
stva. Ak študijný (učebný) odbor dosa-
huje neúspešnosť 78 %, prípadne ak sa 
škola v tomto meradle presiahne 50 %, 
dá sa ich zmysluplnosť považovať za mi-
nimálne diskutabilnú, pretože peniaze, 
vynaložené štátom na každého žiaka, 
neposlúžili svojmu pôvodnému účelu. 
Tak dochádza k nežiaducim dispropor-
ciám, zasahujúcim do životov mladých 
ľudí, ich rodín a v konečnom dôsledku 
i celej spoločnosti.

K. D.: Problém normatívu tiež spôso-
buje, že školy sa snažia o naplnenie 
kvóra študentov aj na úkor ich kvality. 
Málokto si dnes uvedomuje i faktor 
podstatne zníženej mobility – kedysi 
výrobné podniky, pri ktorých fungovali 
„hniezda“ budúceho zamestnanecké-
ho dorastu, financovali aj internáty. Tie 
dnes v podstate neexistujú a rodičia detí 
z „hladových dolín“ nemajú dostatok 
prostriedkov na zabezpečenie ich kaž-
dodenného dochádzania, prípadne na 
platenie drahých privátov. Výber talen-
tovaných a manuálne zručných mladých 
ľudí sa tak opäť zužuje. 

DM: Ktoré školy, resp. absolventi 
akého zamerania, majú z pohľadu 
vašich skúseností väčšiu šancu 
nájsť si zamestnanie?

R. K.: Určiť úspešnosť školy pri umiest-
ňovaní jej absolventov na trhu práce, 
nájsť jednoznačné a korektné kritériá 
v tejto otázke, je veľmi ťažké, pretože 
už len fakt, či sa žiak, ktorý opustil jej 
brány, skutočne zamestnal vo svojom 
odbore, štatistiky nesledujú. Dlhodobo 
lepšie výsledky majú, celkom pochopi-
teľne, školy gymnaziálneho typu, ktoré 
sú predprípravou na vysokoškolské 
štúdium. Objektívne však možno kon-
štatovať dlhodobý nedostatok kvalifi-
kovaných robotníckych profesií najmä 
strojárskeho zamerania (kovoobrába-
či, horizontkári, zvárači, obsluha CNC 
a podobne), ale podobne sú na tom aj 
ostatné remeslá vo všeobecnosti. Naše 
štatistiky hovoria jednoznačnými číslami 
o tom, že absolventov, ktorí sa rozhodnú 
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smerovať svoju profesionálnu dráhu tou-
to cestou trh s takmer stopercentnou 
istotou absorbuje. Žiaľ, rodičia ako naj-
významnejší regulatív, ovplyvňujúci prvú 
vážnu životnú dilemu svojho dieťaťa, sa 
príliš často riadia inými ako objektívnymi 
a racionálnymi argumentmi a význam 
voľby strednej školy, vyhovujúcej reál-
nym možnostiam a schopnostiam ich 
ratolestí, podceňujú. Vo svojich deťoch 
vidia najmä úspešných manažérov, mar-
ketingových pracovníkov, právnikov 
a podobne, hoci spoločenská objed-
návka je už v tomto smere nasýtená. 
Často konajú na základe predsudkov 
z minulosti, aj keď treba zdôrazniť, že 
remeslá sú v súčasnosti veľmi sofisti-
kované, relatívne dobre platené a per-
spektívne. Som presvedčený, že tento 
problém by bolo vhodné riešiť nejakým 
národným projektom, zaoberajúcim sa 
propagáciou stredného odborného 
školstva a niektorých odvetví zvlášť. 
Pokladám za paradox a životnú iró-
niu, že ľudia, v mladosti opovrhujúci 
niektorými profesiami, v zrelom veku, 
keď majú rodiny a hypotekárne úvery, 
sú pocitom zodpovednosti často do-
tlačení prijať to, čomu sa kedysi bránili 
– a napokon sú s nadobudnutou istotou 
zamestnania i veľmi spokojní a vnútorne 
naplnení.

DM: Ste v otázke zriaďovania škôl za 
model štátnej regulácie?
R. K.: Historicky máme vyskúšané obe 
verzie, no ja si myslím, že nadišiel čas 
pristúpiť k rozumnej a systémovej ko-
rekcii štruktúry školstva so zohľadnením 
skutočných potrieb trhu a špecifík kon-
krétnych regiónov Slovenska. 

DM: Aké kompetencie môžu úra-
dy práce v oblasti voľby štúdia či 
umiestňovania absolventov stred-
ných škôl využiť?  

R. K.: Musím povedať, že globálne sa 
naše postavenie preceňuje, spoločnosť, 
ale aj vládne orgány očakávajú, že bude-
me vytvárať pracovné miesta, čo, samo-
zrejme, nie je možné. Úrady práce sú len 
štátnymi, zdôrazňujem, sprostredkova-
teľskými, informačnými a poradenskými 
službami zamestnanosti s orientáciou na 
širokú verejnosť. Pokiaľ ide o deviatakov, 
snažíme sa zorientovať ich rodičov a vý-
chovných poradcov v aktuálnej situácii 
na trhu práce, a to napríklad formou 
burzy povolaní, podujatia, ktoré patrí 
v jesenných mesiacoch, keď sa deti 
rozhodujú, kam napokon odošlú svoju 
prihlášku na strednú školu, k štandard-
nej ponuke jednotlivých ÚP. Stredné 
školy tak dostávajú príležitosť prezen-
tovať sa svojimi študijnými programami 
a žiaci (ich rodičia) môžu zároveň využiť 
služby našich konzultantov. Samozrejme 
sa venujeme aj poradenstvu, zamera-
nému na absolventov stredných škôl, 
a čiastočnej kompenzácii nedostatku 
konkrétnych profesií cestou uskutoč-
ňovania rekvalifikačných kurzov, ktoré 
však, prirodzene, nemôžu v rozsahu 240 
až 300 hodín plnohodnotne nahradiť 
trojročné či štvorročné štúdium.

DM: Čo môžu zo strany úradov práce 
využiť zamestnávatelia?
R. K.: Už na začiatku tohto roka sme 
zorganizovali sériu stretnutí so zamest-
návateľmi podľa odvetví v tomto regióne 
(strojárska výroba, drevárska výroba, 
skladové hospodárstvo, poľnohospo-
dárstvo a podobne). Snažili sme sa tak 
zintenzívniť vzájomnú komunikáciu, zvý-
šiť imidž ÚP a priblížiť im našu činnosť, 
aby plne využívali možnosti, ktoré im 
môžeme poskytnúť v zmysle zákona. 
Hoci súčasná legislatíva nie je až taká 
veľkorysá, ako by sme si predstavo-
vali, napriek tomu možno siahnuť po 
existujúcich nástrojoch obligatórneho 

charakteru, to znamená, že na ne vzniká 
právny nárok, ak žiadateľ splní všetky 
nevyhnutné kritériá. Ide napríklad o po-
merne známu absolventskú prax, ktorá 
umožňuje preklenúť problém nedostat-
ku odborných zručností a pracovných 
návykov absolventa.
K. D.: Počas troch až šiestich mesia-
cov môže zamestnávateľ prijať nášho 
klienta, uchádzača v evidencii ÚP, vy-
skúšať jeho schopnosti, vychovať ho, 
ničím nezaťaženého, na „svoj obraz“, 
a to na polovičný, teda dvadsaťhodino-
vý pracovný úväzok. Zamestnávateľ od 
nás síce nedostane konkrétny finančný 
príspevok, no plat vo výške životného 
minima (189 eur), ako aj povinné od-
vody hradíme my. Nevznikajú mu tak 
zbytočné náklady a aj v prípade, že sa 
absolvent neosvedčí, neutrpí žiadne 
nenávratné straty. V súčasnosti môže-
me v našom okrese hovoriť o fungovaní 
viac ako dvoch stoviek absolventských 
praxí, čo svedčí o ich populárnosti tak 
zo strany zamestnávateľov, ako aj po-
tenciálnych pracovníkov.
R. K.: V rámci aktívnej politiky na trhu 
práce môžeme ďalej spomenúť aj ná-
stroje pomoci zamestnancovi s nízkymi 
mzdami.
K. D.: Ak zamestnávateľ dodrží pod-
mienky zákona o minimálnej mzde (do 
360 eur hrubej mzdy), môže mu ÚP 
preplatiť náklady na odvody za zamest-
nanca. Treba však zdôrazniť, že tento 
nástroj by sa mal využívať predovšetkým 
v kategórii nízkopríjmových uchádzačov 
o prácu a tých, čo majú výrazné prob-
lémy zamestnať sa, to znamená ľudí 
s nižším stupňom vzdelania, ľudí vyšších 
vekových kategórií a podobne. Musíme, 
žiaľ, konštatovať, že túto možnosť mnohí 
zamestnávatelia často zneužívajú...
R. K.: Intenzívne sa tiež snažíme o propa-
gáciu príležitosti organizácie výberových 
konaní v našej réžii. Na základe požia-
daviek a parametrov, ktoré zamestnáva-
teľ zadefinuje, sme schopní uskutočniť 
predvýber uchádzačov a pripraviť pre 
nich špeciálnu poradenskú aktivitu. 
K. D.: Keď vezmeme do úvahy, že evi-
dencia momentálne zahŕňa približne 
6000 ľudí, pričom až 60 % z nich sú 
krátkodobo nezamestnaní, že ide tak 
o absolventov, hľadajúcich svoju pozí-
ciu na trhu práce, a osoby, ktoré boli vo 
svojej práci nespokojné, ako aj o vysoko-
školsky a odborne kvalifikovaných, často 
veľmi skúsených ľudí, je z čoho vyberať. 
Zamestnávatelia by preto vo vlastnom zá-
ujme nemali úrady práce obchádzať.

Ďakujeme za rozhovor.
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Lisovací faktor vo veľkej miere ovplyv-
ňuje nielen hodnoty fyzikálnych vlast-
ností, ale je tiež významným činiteľom 
ovplyvňujúcim vlastnosti mechanické. 
Hodnoty mechanických vlastností sú 
nielen kritériom na hodnotenie kvality 
DTD, ale určujú aj spôsob ďalšieho vy-
užitia a spracovania DTD v drevárskom 
a nábytkárskom priemysle.

Pevnosť DTD v ťahu kolmo 
na rovinu dosky

Pevnosť DTD v ťahu kolmo na rovinu 
dosky je kvalitu určujúca, normovaná, 
mechanická vlastnosť. Pevnosť DTD 
v ťahu kolmo na rovinu dosky slúži na 
hodnotenie konštrukčnej použiteľnos-
ti DTD, poskytuje informácie o stupni 
vytvrdnutia lepidla v procese lisovania 
DTD, o pevnosti vzájomného zlepenia 
triesok a o možnom vnútornom poško-
dení dosky (ŠTEFKA, V., 1996).

Na pevnosť DTD v ťahu kolmo na rovinu 
dosky vplýva:

 hustota, profil hustoty (v štandardne 
vyrábaných DTD je miestom s najniž-
šou hustotou stredová zóna, pevnosť 
v ťahu kolmo na rovinu dosky teda ur-
čuje hustota stredovej vrstvy DTD)

 druh dreviny (pri výrobe DTD z tvr-

dých drevín je pevnosť v ťahu kolmo 
na rovinu dosky vyššia ako pri výrobe 
DTD z drevín mäkkých) (ŠTEFKA, V., 
1995)

 kvalita a geometria triesok (dĺžka tries-
ky pozitívne ovplyvňuje pevnosť v ťahu 
kolmo na rovinu dosky)

 vlhkosť triesok (môže negatívne 
ovplyvniť pevnosť v ťahu kolmo na 
rovinu dosky, v najhorších prípadoch 
spôsobiť až roztrhnutie DTD)

 množstvo lepidla
 množstvo tvrdidla
 lisovacia teplota
 lisovací čas

Z grafu 1 vyplýva, že pri lisovacom 
faktore od 5,5 s.mm-1 do 8,0 s.mm-1 
lepidlová zmes v stredovej vrstve môže 
v dostatočnej miere vytvrdnúť a tak po-
skytnúť doske patričnú pevnosť v ťahu 
kolmo na jej rovinu.

Pevnosť DTD v ohybe

Pevnosť DTD v ohybe je jednou zo zá-
kladných mechanických vlastností urču-
júcich kvalitu. Dôležitosť tejto vlastnosti 
potvrdzuje to, že normy stanovujú jej 
minimálne hodnoty a to nielen preto, 
aby bola zabezpečená ochrana zákaz-
níka, ale tiež pre zachovanie možnosti 
ďalšieho bezproblémového spracova-
nia DTD.

Prvým aspektom ovplyvňujúcim pevnosť 
DTD v ohybe je druh dreviny použitej pri 
výrobe. DTD vyrábané z mäkkých dru-
hov drevín dosahujú pri rovnakej hustote 
vyššie pevnosti v ohybe ako DTD z dreva 
tvrdých drevín. 

Z pohľadu vlastností dreviny sú rozho-
dujúce svojím vplyvom najmä:

 hustota dreva

Vplyv lisovacieho faktora 
na hodnoty vybraných mechanických vlastností DTD vyrábaných 
kontinuálnym spôsobom lisovania

Výrobu drevotrieskových dosiek (DTD) na kontinuálnych lisoch ovplyvňuje niekoľko faktorov: lisovacia 
krivka, geometria triesok, vlhkosť triesok, lisovacia teplota, typ a reaktivita lepidla. Jedným z faktorov, 
od ktorého závisí výkon lisu je lisovací faktor. Lisovací faktor udáva čas potrebný na vylisovanie 
1 mm hrúbky DTD, tzn. okrem iného, že limituje kapacitné možnosti celej výrobnej linky.

Autori: Ing. Ján Vrtielka
 Ing. Ján Iždinský, PhD.
 doc. Ing. Roman Réh, CSc.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene
Kontakty: vrtielka.j@gmail.com
  izdinsky@vsld.tuzvo.sk 
  reh@vsld.tuzvo.sk
Grafy: autori

Graf 1 Vplyv lisovacieho faktora na pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky
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 trieskovateľnosť dreva
 zloženie a množstvo sprievodných 
látok

Na pevnosť DTD v ohybe má výrazný 
vplyv aj hustota DTD a tiež profil hustoty 
DTD. V rozmedzí hustoty od 600 kg.m-3 
do 750 kg.m-3 sa môže pevnosť v ohy-
be zvýšiť o 15 % až 35 % (ŠTEFKA, V., 
1999).

Pri lisovaní na etážovom lise sa spodná 
strana DTD dostáva do kontaktu s plat-
ňami lisu okamžite, kým vrchná až v mo-
mente uzatvorenia lisu. Z uvedeného 
preto vyplýva, že čím je lisovacia teplota 
– teplota platní lisu vyššia a otvorený čas 
lisu dlhší, tým vznikajú väčšie rozdiely 
pevnosti v ohybe vrchnej a spodnej 
strany DTD. Experimentálne bolo do-
kázané, že pri lisovaní na kontinuálnych 
lisoch takýto rozdiel nevzniká, pretože 
trieskový koberec je od začiatku až 
do konca lisovacieho procesu vede-
ný medzi lisovacími pásmi, pri ktorých 
čas uzatvárania lisu nemá žiadny vplyv 
(MALONEY, T., 1993).

Z grafu 2 môžeme konštatovať, že pri 
nižších faktoroch nedochádza k dosta-
točnému vytvrdnutiu lepidla, čo spôso-
buje zníženie hodnoty pevnosti DTD 
v ohybe. Pri vyššom faktore dochádza 
k prepaľovaniu povrchových častí DTD 
vyhrievanými pásmi lisu, čo má za násle-
dok zníženie pevnosti DTD v ohybe.

Prídržnosť povrchovej 
vrstvy DTD 

Prídržnosť povrchovej vrstvy DTD mô-
žeme definovať ako mechanickú vlast-
nosť, ktorá je vyjadrením pevnosti spoje-
nia triesok povrchovej vrstvy, resp. ako 
odolnosť povrchovej vrstvy voči ťahovej 
sile.

Prídržnosť povrchovej vrstvy ovplyvňu-
je:

 vlhkosť triesok
 nános lepidla
 hustota povrchovej vrstvy
 kvalita a geometria triesok

Z grafu 3 je vidieť, že najvyššie prie-
merné hodnoty prídržnosti povrchovej 
vrstvy má lisovací faktor 7,0 s.mm-1. Pri 
ostatných faktoroch môžeme konšta-
tovať to isté ako pri pevnosti v ohybe, 
t. j. pri nižších faktoroch nedochádza 
k dostatočnému vytvrdnutiu lepidla, čo 
spôsobuje zníženie hodnôt prídržnosti 

povrchovej vrstvy. Pri vyššom faktore 
dochádza k prepaľovaniu povrchových 
častí DTD vyhrievanými pásmi lisu, ná-
sledkom čoho je zníženie prídržnosti 
povrchovej vrstvy.

Záver

Analýza, do akej miery ovplyvňuje zme-
na faktora lisovania v rozsahu od 5,5 
s.mm-1 až do 8,0 s.mm-1 pri výrobe DTD 
mechanické vlastnosti ukázala, že nie 
je možné jednoznačne určiť, ktorý liso-
vací faktor zo skúmaného rozsahu je 
optimálnym faktorom pre výrobu DTD, 
pretože pri jednotlivých mechanických 
vlastnostiach sa miera zmeny faktora li-
sovania prejavuje rozdielne. Pri pevnosti 

v ohybe a pevnosti v ťahu kolmo na rovi-
nu dosky môžeme hovoriť o štatisticky 
významnom vplyve lisovacieho faktora 
na mechanické vlastnosti.
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Graf 2 Vplyv lisovacieho faktora na pevnosť v ohybe

Graf 3 Vplyv lisovacieho faktora na prídržnosť povrchovej vrstvy
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odborné téma

Spalovací zařízení, která umožňují ener-
geticky zhodnotit zbytky z truhlářské 
a nábytkářské výroby včetně odřezků 
aglomerovaných desek, překližek apod., 
na trhu samozřejmě existují. Na celou 
záležitost je ale nutné podívat se nejpr-
ve z legislativního hlediska – zda vůbec 
bude možné takovou technologii v da-
ných podmínkách využít. V první řadě je 
důležité vědět, jaké množství materiálu 
ke spalování máme k dispozici, neboť na 
možnost či nemožnost jeho energetic-
kého využití v provozovně má přímý vliv 
tepelný výkon spalovacího zařízení, které 
si hodláme pořídit. Problematiku spalo-
vání odpadu z tohoto pohledu řeší zákon 
č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, 
dále vyhláška Ministerstva životního 
prostředí (MŽP) č. 482/2005 Sb. 
a nařízení vlády (NV) č. 476/2009 
Sb. Zákon o ochraně ovzduší dělí spa-
lovací zařízení do čtyř kategorií na: 

 malé spalovací zdroje do 0,2 MW 
tepelného výkonu 

 střední spalovací zdroje od 0,2 do 
5 MW tepelného výkonu 

 velké spalovací zdroje nad 5 MW do 
50 MV tepelného výkonu 

 zvláště velké spalovací zdroje od 50 
MW tepelného výkonu výše 

Pokud bychom uvažovali o spalovacím za-
řízení o tepelném výkonu do 200 kW, pak 
nemá velký smysl za současného stavu le-
gislativy v těchto plánech dál pokračovat.

Spalování DTD má určitá 
omezení

V malých kotlích na tuhá paliva do výkonu 
200 kW nesmí být kromě výrobcem urče-

ného paliva spalovány mj. žádné odřezky 
dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB 
desek, překližek nebo jiného lepeného či 
jinak kontaminovaného dřeva (např. povr-
chovou úpravou, ochrannými prostředky 
apod.). A to ani přesto, že tyto materiály 
jsou vyhláškou MŽP č. 482/2005 Sb. 
z energetického hlediska zařazeny do 
biomasy třídy O3.
Podle § 4 NV č. 476/2009 Sb., kterým 
se mění NV č. 146/2007 Sb., o emisních 
limitech a dalších podmínkách provozo-
vání spalovacích stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, lze dřevotřísku, 
překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné 
lepené dřevo (které nesmí obsahovat ha-
logenované organické sloučeniny nebo 
těžké kovy v důsledku ošetření látkami na 
ochranu dřeva nebo povrchových úprav) 
spalovat pouze ve zvláště velkém nebo 
velkém spalovacím zdroji (s výkonem nad 
5 MW). V místě, kde tato paliva vznika-
jí jako vedlejší produkt výroby, je lze 
spalovat také ve středním spalovacím 
zdroji vybaveném automatickým dáv-
kováním paliva a automatickým řízením 
spalovacího procesu. Na tento střední 
spalovací zdroj se ale v takovém případě 
vztahují podmínky provozu pro velký 
spalovací zdroj. Seznam povinností 
provozovatelů zvláště velkých, velkých 
a středních stacionárních zdrojů znečiš-
ťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 
Sb. o ochraně ovzduší lze získat např. 
na odborech životního prostředí místně 
příslušných krajských úřadů.
Existují názory, že v případě pyrolytické 
(zplynovací) technologie, kde energetic-
ké využití biomasy je mnohem účinnější 
a emise znečisťujících látek do ovzduší 
mnohem nižší než při běžném spalování, 
je možné pro energetické zhodnocení 
uvedených materiálů využít i zaříze-
ní s tepelným výkonem pod 200 kW. 
Zdůvodňováno je to tím, že vedlejší 

materiály z výroby se v tomto případě 
zhodnocují nikoliv spalováním, ale zply-
nováním, k němuž dochází za mnohem 
vyšších teplot a kterým se podle vyhlášky 
MŽP č. 482/2005 Sb. rozumí termický 
nebo obdobný fyzikální nebo chemický 
proces přeměny biomasy na syntézní 
plyn. Bohužel problém je v tom, že naše 
legislativa termín „zplynování“ ve spojení 
s využitím dřevotřísky v zařízeních pod 
200 kW zatím neřeší, což je příčinou 
přetrvávajících názorových odlišností 
v souvislosti s možným povolením uve-
dení těchto zařízení do provozu. 

Příprava paliva

V případě řešení možnosti energetického 
využití odpadu z truhlářské a nábytkářské 
výroby je ale nutné počítat s tím, že cel-
kové investice patrně nebudou předsta-
vovat jen náklady na pořízení kotle. Vedle 
předpokládaných stavebních úprav je 
důležitá rovněž fáze přípravy paliva před 
spálením. Jelikož spalovací zařízení musí 
být vybaveno automatickým dávkováním 
paliva, je pravděpodobné, že odřezky 
a zbytky materiálů z nábytkářské výro-
by, které mají nestejnou velikost a tvar, 
bude nutné před spálením upravit na ho-
mogenní frakci (např. štěpku, brikety). 
Podrobné informace o tom, jak přistu-
povat k řešení této „přípravné“ fáze je 
možné nalézt např. v článku „Pro zpra-
cování odpadu nestačí jen koupit lis!“ 
v DM 6/2011.

Dřevotřísku můžeme spalovat 
jen za určitých podmínek

Vážená redakce, zabývám se zakázkovou výrobou nábytku převážně z dřevotřísky a lamina. Při 
výrobě mi vzniká velké množství odpadu, jehož likvidace mě ročně stojí dost peněz. Poraďte, exis-
tuje na trhu nějaké zařízení, které by v rámci platné legislativy umožňovalo poněkud ekonomičtější 
využití tohoto odpadu, např. spalováním? M.Č.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz

Povinnosti provozovatelů velkých 
spalovacích zdrojů naleznete 

v příloze tohoto článku na portálu

www.drevmag.com 
v rubrice ODBORNÉ TÉMA 
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história

Stra teg ický  program podniku 
SMREČINA Banská Bystrica (Drevo-
kombinát bol súčasťou) zahŕňal aj zvy-
šovanie finalizácie reziva. Prípravné prá-
ce výroby trojvrtstvovej biodosky pod 
názvom LIGNOPOL začali v roku 1986 
a trvali až do roku 1989.
Kontrakt na dodávku strojovo-techno-
logického zariadenia Dieffenbacher 
podpísali v januári 1991, v apríli 1991 
začali s montážou technológie a skú-
šobnú výrobu otvorili v septembri 1991 
– práve pred dvadsiatimi rokmi. Projektu 
sa zúčastnili Lignoprojekt Bratislava 
ako generálny projektant a ako hlav-
ní dodávatelia stavebnej a montážnej 
časti Strojmont Košice a IPS Třinec. 
Dodávateľ technológie spolupracoval 
so subdodávateľmi – renomovanými fir-
mami Torwege, Weinig, Schwabedissen 
a Steinemann. 
Strojovo-technologické zariadenie 
bolo na svetovej úrovni. Samotná linka 
sa skladala z piatich technologických 
uzlov, ktoré sa dali prevádzkovať se-
parátne, čo umožnilo optimálne vyu-
žiť zariadenia a prípadne kooperovať 
s viacerými dodávateľmi. Linka mala 
projektovanú a garančnými skúškami 
potvrdenú kapacitu 450 tisíc m2 bio-
dosky ročne v dvojzmennej prevádz-
ke, pričom v jednej zmene pracovalo 
23 pracovníkov, spolu v nej pracovalo 
76 ľudí. Technológia bol rozdelená na 
desať úsekov, ktoré zahŕňali aj prípravu 
reziva, expedíciu a kontrolu. Vtedajšia 

cena biodosky dosahovala 225 až 400 
Kčs/m2.
Termín BIODOSKA v slovenčine vyjad-
roval štruktúru materiálu drevených la-
miel, spájaných homopolymérnym po-
lyvinilacetátovým vodným disperzným 
lepidlom (Duvilax LS-50 z produkcie 
Duslo Šaľa) – biologicky čistými a zdra-
votne vyhovujúcimi materiálmi. Drevené 
lamely s rôznou hrúbkou, šírkou a dĺž-
kou boli čisto opracované, vysušené, 
brúsené na spoľahlivé spájanie do kva-
litného celku a dodávané vo fóliovom 
balení.
Biodosky boli vhodné aj na výrobu 
nábytku, podmienkou bolo, že namá-
hané plochy museli byť dokončované 
náterovými materiálmi na báze vody. 
Polyuretánové a nitrocelulózové náte-
rové hmoty nemožno v žiadnom prípade 
považovať za „eko“ materiály, lebo ob-
sahujú značné množstvo organických 
riedidiel. 

Súčasná produkcia biodosky

Areál v Polomke prešiel po rokoch 
do vlastníctva drevokombinátu Nová 

Horehronská, s.r o., ktorá investovala 
do oživenia linky na výrobu biodosky. Od 
roku 2004 je vlastníkom nemecký piliar-
sky koncern rodiny Rettenmeierovcov, 
ktorý vytvoril dcérsku spoločnosť 
Rettenmeier Polomka Timber so sto 
zamestnancami. Pílu nemajú k dispo-
zícii a rezivo vozia z Rettenmeier Tatra 
Timber v Liptovskom Hrádku, ak ne-
stačia dodávať, vypomôžu si rezivom 
zo sesterských závodov v Nemecku 
alebo Lotyšsku. Azda vydržia, pokiaľ 
na Polomke postavia pílu.
V Polomke zatiaľ vyrábajú trojvrstvovú 
smrekovú lepenú dosku (lepenie AW 
podľa NPN 68705, vlhkosť reziva 9 % 
± 2 %) s nasledujúcimi výhodami spra-
covania: vysoký stupeň prefabrikácie, 
ľahká spracovateľnosť a veľké formá-
ty s voľnou možnosťou formátovania. 
K ďalším výhodám patria vysoká tvarová 
stabilita, vysoká hodnota tvrdosti a po-
zitívny vplyv na obytnú klímu. Dosku 
možno využiť na výrobu nábytku a po-
licového programu, ako konštrukčnú 
a obkladovú dosku v stavebníctve do 
interiérov a exteriérov i v individuálnom 
stolárstve.

Prvú biodosku na Slovensku 
vyrobili v septembri 1991

Pred štvrťstoročím (1984 až 1986) začali overovať vo výrobe výsledky intenzívnej práce projektantov 
a konštruktérov pri inštalácií výrobných liniek nového materiálu – veľkoplošnej lepenej dosky z la-
miel ihličnatého dreva. Technológia sa na Slovensko dostala pod názvom BIODOSKA. V tom období 
bola pred dokončením prvá etapa výstavby Drevokombinátu v Polomke. Boli tu vhodné priestory na 
daný účel, pracovali tu odborníci, schopní zvládnuť špecifiká výroby a okolie poskytovalo dostatok 
kvalitnej hmoty. 

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm@twd.sk
Foto: archív DM



DM 11/201174

prodej – nákup

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.

PREDAJ – PRODEJ

 Prodáme větší množství použitých strojů a zařízení z vy-
bavení společnosti Jitona a.s. Menší stroje budou prodány 
formou aukce na www.aukro.cz. Větší stroje a zařízení jsou 
prodávány na přímo. Seznam nabízených technologií zašleme 
na vyžádání.
Kontakt: Ing. František Pivec, mobil +420 606 618 014, 
724 059 200, e-mail: jpivec@jitona.cz.

 Prodám RD s truhlářskou provozovnou v Praze 10. Dům 
je po částečné rekonstrukci, možná dostavba další bytové 
jednotky. Zavedená truhlárna je spolu s domem na pozemku 
1087 m2. Truhlárna je na ploše 120 m2.
Kontakt: tel. 734 528 915.

 Predám štvorstrannú frézu SK 907 Machinery. Stroj je 
plne funkčný v dobrom technickom stave, 7 pracovných jed-
notiek. Foto a technické parametre pošlem.
Kontakt: mobil: 0905 827 290, e-mail: lubogacho@gmail.com.

 Prodám formátovací pilu Felder Format4 Kappa 450, rok 
výroby 2006, řezný kotouč max. 450, délka řezu 3200 mm, 
hlavní motor 5,5 kW, automatická předřezová jednotka, di-
gitální odpočty pravítek šířky (vpravo 1260 mm) a vlevo (na 
příčném pravítku 1920 mm), příčné pravítko úhlově nasta-
vitelné, spínače kotoučů v madle vozíku, elektrické zvedání 
a naklápění agregátu, digitální indikací řezné výšky a náklonu, 
přídavná úhlová digitální šablona EGL 1350, v provozu 2,5 
roku. Cena 275 000 Kč +DPH.
Kontakt: mobil +420 606 957 332.
 

 Prodám vertikální formátovací pilu STRIEBIG COMPACT 
5702, uvedení do provozu v roce 2005, v dobrém stavu, úspo-
ra pracovního místa, vyšší výkon, formátuje pouze jeden pra-
covník, výborná kvalita řezu, digitální pravítka, předřez, řezná 
plocha 4600x2070x60 mm. Cena 295.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: 583 416 043, fax: 583 450 242, mobil: 603 226 972.

 Predáme vŕtací a kolíkovací stroj zn. UNITECH, výborný 
stav. Foto na vyžiadanie. Cena dohodou.
Kontakt: Jozef Tóth, mobil: 0904 598 086, tel.: 041 421 
4252, e-mail: toth@mtj.sk.

 Prodám narážečku kolíků GANNOMAT selekta 252, dob-
rý stav – plně funkční, pracovní kapacita 45 kolíků/min., 
možnost volby kolíků 6, 8, 10, 12 mm, zapojení na 220V, 
jednoduchá údržba. Cena 119 000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: 733 180 340, e-mail: a.szturc@centrum.cz.

 Prodáme olepovačku hran HolzHer Sprint 1310, rok výro-
by 2006, v provozu od 05/2006. Výbava: jednomotorové ka-
pování, radiusové a plošné cidliny, (ve stroji místo na doplnění 
kartáčů), max. tl. hrany 3 mm, max. tl. nákližku 8 mm, max. 
síla olepovaného materiálu 60 mm. Nanášení lepidla: dýza 
(patrony), ideální do menších provozoven, snadná obsluha. 
V perfektním stavu, najeto 80 tis. metrů, možno předvést 
v chodu. Důvod prodeje – nákup vyšší řady. Cena k jednání 
240 000 Kč bez DPH.
Kontakt: Pavel Linda, tel. 605 443 443, e-mail: pavel.lin-
da@palisandr.cz.

 Prodám ořezávačku dýh SCHEER FM 19, rok výroby 
2006, v jedné operaci dýhu řeže a současně frézuje, max. 
rozměr dýhy 3100 x 500 mm, max. síla svazku 30 mm, v pro-
vozu asi 100 hodin. Cena 120 000 Kč +DPH.
Kontakt: mobil +420 606 957 332.

 Prodáme použitou rozmontovanou stříkací kabinu 
Dynaclean, rok výroby 1984 a vzduchotechniku s rekupera-
cí z kabiny a sušárny dílců. Dále prodáme součásti sušáren 
dřeva, válečky, převodovky a stahováky. Podrobný seznam 
zašleme na vyžádání.
Kontakt: tel.: 566 544 111, 731 471 074, e-mail: hrad@dre-
vomerin.cz.

 Prodám sušárnu kondenzační rozměr 5,3 x 3,1 x 3 m 
bílou zachovalou z hliníku, váha asi 500 kg + vozík na dřevo 
400 kg, příkon 2–8 kW, objem 10 m3, sušení řízeno počíta-
čem, koleje + vozík zdarma, spolehlivá, pravidelný servis, rok 
výroby 1997, nová stála 543 000 Kč důvod prodeje – změna 
výroby. Cena k jednání 47 600 Kč s DPH – dohoda.
Kontakt: tel. +420 732 139 075, p. Vítek.

 Prodám program KD - Max 3.0 se software klíčem. Tento 
program je určený pro vytváření 3D návrhů kuchyňských linek 
a skříní s fotorealitou. Software je určený pro OS Windows 
XP. Cena 18 000 Kč včetně DPH.
Kontakt: tel.: +420 602 966 115, e-mail: Obchod@vavrik-
kuchyne.net.

 Predám suché dubové rezivo. 
Kontakt: mobil 0905 594 761 (Spišská Nová Ves). 

 Prodám vysušené jasanové a dubové řezivo síla 52 mm. 
Řezivo je vysušeno na 9–11 % vlhkosti v délkách 3 a 4 m. 
Cena je za jasan 12.900 Kč/m3 a dub dle kvality za 15.000 
Kč/m3 nebo za 10.500 Kč/m3. Odběr v okrese Kolín, je 
možné dohodnout i trvalé dodávky. 
Kontakt: tel.: 724 783 679.

 Prodám 1,3 m3 dubových fošen, vysušených 10 let při-
rozenou cestou, délka 3 m, tloušťka 5 cm.
Tel.: 731 821 887.

 Prodáme truhlářské řezivo DB, síla 25, 32, 40, 50, 60 
mm, délky 2, 3, 4, 5 m. ODLEŽENÉ. Vzdušná skládka, cena 
dohodou při prohlídce řeziva. 
Kontakt: tel.: 569 449 244, mobil pila: 604 868 471, 605 
860 354, 732 710 358, e-mail: starha.pila@seznam.cz, 
www.pilastarha.webcontact.cz.

FELDER Group CZ hledá servisního technika 
pro instalace, záruční a pozáruční servis našich 

standardních i speciálních dřevoobráběcích 
strojů. 

Požadujeme ukončené strojírenské vzdělání, 
znalost elektrotechniky příp. elektroniky, velmi 

dobré mechanické dovednosti, ŘP sk. B, 
hovorovou znalost NJ nebo AJ, komunikativnost, 
obratnost a schopnost pro pochopení požadavků 

zákazníka. 
Vaše písemné nabídky s profesním životopisem 
posílejte prosím na: t.vystyd@felder-group.cz.
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Prvoradými úlohami stretnutia sekcií 
ZSD SR boli nielen bilancia doterajšej 
činnosti, ale predovšetkým voľba nových 
orgánov sekcií a nominácia do nového 
Predstavenstva ZSD SR. Vzhľadom na 
to, že rok 2011 je v ZSD SR rokom vo-
lebným, na nadchádzajúcom valnom 
zhromaždení (1. a 2. decembra v ho-
teli PERMON v Podbanskom) budú 
členské spoločnosti voliť nové pred-
stavenstvo a jeho členovia aj nového 
prezidenta ZSD SR. Podľa platného 
kľúča sa princípom 10 : 1 (na desať 
členských spoločností jeden zástupca 
v predstavenstva, minimálne dvaja za 
každú sekciu) sa nominácie rozdelili 
takto:

NS ZSD SR
1. Ing. Igor Patráš, predseda NS ZSD 

SR
2. Ing. Jozef Galdun, podpredseda NS 

ZSD SR
3. Ing. Jozef Zajko
4. Ing. Miroslav Kulhánek
DS ZSD SR
1. Ing. Milan Benco, predseda DS 

ZSD SR
2. Ing. Ján Báťka, podpredseda DS 

ZSD SR
3. Ing. Ivan Hruška
SDTM ZSD SR
1. Ing. Jozef Plagany, predseda SDTM 

ZSD SR
2. Ing. Eduard Krcho, podpredseda 

SDTM ZSD SR
SEDS ZSD SR
1. Ing. Igor Kuzma, predseda SEDS 

ZSD SR
2. Ing. Ján Sitek, podpredseda SEDS 

ZSD SR

SOSN ZSD SR
1. Ing. Kvetoslava Dedinská, predsed-

níčka SOSN ZSD SR
2. Ing. Ivana Pittnerová, podpredsed-

níčka SOSN ZSD SR

Takto navrhnuté zloženie Predstavenstva 
ZSD SR musí potvrdiť svojím hlasovaním 
nadpolovičná väčšina delegátov valné-
ho zhromaždenia. Novozvolené vedenia 
sekcií zvolajú svoje prvé stretnutie na 
predpoludnie 1. 12. 2011 pred val-
ným zhromaždením v hoteli PERMON 
v Podbanskom. Podrobné informácie 
o príprave a organizačnom zabezpeče-
ní bude sekretariát ZSD SR distribuovať 
v nasledujúcich dňoch.

„Úspech! Za akú cenu?“

Rokovanie 2. programovej konferencie 
ZSD SR pokračovalo popoludní podľa 
vopred navrhnutého a predstavenstvom 
schváleného programu v intenciách 
tohtoročného sloganu: „Úspech! Za 
akú cenu?“ 
Po avizovaných sprievodných pred-
náškach 51 zástupcov zo 42 spoločnos-
tí diskutovalo na intenzívnom brainstor-
mingu o východiskách i perspektívach 
fungovania ZSD SR v nachádzajúcom, 
dozaista neľahkom období. Okrem do-
terajších spoločných aktivít, ktoré sa 
v práci ZSD SR osvedčili (všetky infor-
mácie zverejňujeme na www.zsdsr.sk),  
sa pozornosť ZSD SR sústredí predo-
všetkým na koncepčnú prácu pri prípra-
ve materiálov a podkladov, potrebných 
pri rozhodovacích procesoch o dre-
vospracujúcom a nábytkárskom prie-
mysle. Rovnako intenzívne, ako doteraz 

– ak nie viac – budú členské spoloč-
nosti venovať svoju pozornosť vzájom-
nému prienikovému stretávaniu sekcií 
so spoločným programom a agendou. 
SEDS zdôraznila nevyhnutnosť investícií 
predovšetkým v piliarskych spoločnos-
tiach do technológií, ktoré dokážu zvýšiť 
kvalitu a znížiť náklady na vyššiu finali-
záciu stavebného reziva, ktoré, žiaľ, nie 
vždy dokáže konkurovať svojou kvalitou 
a cenou produktom zo zahraničia. NS 
a SOSN budú hľadať – ak sa podarí, 
spoločne – východisko z nelichotivej si-
tuácie v tvrdom konkurenčnom prostre-
dí, ktoré do veľkej miery ovládajú silné 
obchodné reťazce. 
Napriek „neľahkému obdobiu“ a „pre-
važne nie pozitívnej nálade“ sa účastníci 
z diskusie rozchádzali s odhodlaním po-
kračovať ďalej nielen v práci v ZSD SR, 
ale predovšetkým v hľadaní pozitívnych 
východísk aj pre ostatné členské spo-
ločnosti. Dokázali to aj kuloárne debaty 
v rámci spoločenského večera. 

„Zväzový duch“ nestraší 
– naopak, oživuje

A tak na zamyslenie zostáva, či by 
predsa len členským spoločnostiam 
nestálo za väčšiu pozornosť zúčastniť 
sa takéhoto podujatia vo väčšom počte 
aj napriek tomu, že kalendár podujatí je 
(najmä na jeseň) plný. Alebo – a to je 
tiež podnet na zamyslenie – zmeníme 
kalendár a 3. programovú konferenciu 
ZSD SR budeme organizovať v prvej 
polovici kalendárneho roka. 
Dovidenia na valnom zhromaždení 
1. decembra 2011 v Podbanskom!

2. programová konferencia ZSD SR

Druhé stretnutie členských spoločností Zväzu 
spracovateľov dreva SR (ZSD SR), ktoré sa 
zameralo na stanovenie strategických priorít 
ďalšieho pôsobenia dovnútra ZSD SR i navo-
nok, sa uskutočnilo v inšpiratívnom prostredí 

Nízkych Tatier za krásneho počasia, podčiarkujúceho konštruktívny 
charakter rokovania. 

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR

Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
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Produkty skupiny Droog zná spousta 
lidí, ale ne každý zcela chápe smysl její 
činnosti. Činnost skupiny iniciovala v ro-
ce 1993 kurátorka výstav, publicistka 
a teoretička designu Renny Ramakers. 
Ta si uvědomila, že vzniká nová mentalita 
holandských designérů, která stojí tak 
trochu mimo průmyslovou sféru, protože 
klade velký důraz na koncept. Odmítá 
design „s velkým D“, design, který se 
tváří vznešeně a vyznačuje se perfektní 
konstrukcí a jednoduchým tvarováním. 
Postoj mladých tvůrců znamenal pře-
lom, rozloučení se s minulostí, vznikl 
skutečně nový designérský přístup. 
Typickým příkladem radikálně koncep-
tuálního designu úložného objektu je 
Chest of drawers (Bedna se zásuvka-
mi), kterou vytvořil mladý designér Tejo 
Remy. Prohlásil, že nechce vytvářet 

design, ale experimentovat. Využil zá-
suvky ze starých stolů, protože je právě 
objevil na bleším trhu. 20 zásuvek spojil 
dohromady jednouchým jutovým popru-
hem. Lze je volně kombinovat podle 
potřeby, případně volně doplňovat. Pro 
účely jedné výstavy zásuvku vyměnil za 
přihrádku na víno, jindy to objektu vložil 
televizi. Uživatel totiž požaduje flexibilní 
řešení, konstrukce ho v podstatě nezají-
má. Nezvyklý svazek zásuvek vyvolal ve 
světě designu pozdvižení.

Premiéra Droog

První prezentace skupiny Droog proběh-
la v rámci milánského salónu nábytku. 
Tvůrci se shodli na tom, že ihned skončí, 
pokud zjistí, že to nebyl krok správným 
směrem. 14 objektů zahrnovalo vedle 

Remyho Chest of drawers také svítidlo 
MiIlk bottle lamp – svazek dvanácti 
mléčných lahví evokujících jejich dřívější 
uspořádání v přepravce, Rag chair (kře-
sílko vytvořené pouhým poskládáním 
zbytků látky), „štosovatelné“ lampy Set 
up shades lamp Marcela Wanderse, 
Table chair (stolek – židle z masivních 
hranolů) od Richarda Huttena a stol-
ní set z laboratorního skla (olej, ocet) 
od Arnouta Vissera. Kolekci její tvůrci 
nazvali podle holandského droog (su-
chý), což znamená design provedený 
bez ozdob, nebo také suchý případně 
sarkastický či rafinovaný humor.
Úspěch první prezentace byl nesmírný. 
Francouzský časopis Libération napsal, 

Droog Design

Co je typické pro Holandsko kromě sýrů, větrných mlýnů, dřeváků 
a tulipánů? Možná tomu nebudete věřit, ale je to i konceptuální 
design. Nezvyklé slunečné dny srpnového Amsterodamu mně při 
projížďce na bicyklu podél kanálů přivedly do samotného centra. 
Na adrese Staalstraat 7b má sídlo showroom významné holandské 
designérské skupiny Droog.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Sofa, design Antoine Peters. Přátelská pohovka obsahuje množství kapes, do kterých 
lze umístit vše potřebné. Potah 100% polyester

Milk bottle lamp, Tejo Remy. 12 lahví od 
mléka a 15W žárovky, jeden z prvních 
produktů Droog, ikona designu
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že by „neznámá“ skupina Droog měla 
dostat medaili za spirituální „savoir vivre“ 
(umět žít).
Po úspěchu v Miláně vznikla nada-
ce Droog Design s cílem stimulovat 
inovativní design. Následovaly různé 
projekty. První projekt Dry Tech byl 
založen na spolupráci s laboratoří avi-
atiky a kosmického prostoru Delftské 
technologické univerzity. Východiskem 
byl „řemeslný přístup“ k high-tech vlák-
nům. Proslulá Knotted chair Marcela 
Wanderse, která je aktuálně v produk-
ci Cappellini, je jedním z projektových 
výstupů. Následovala řada dalších pro-
jektů – od vytváření vizionářských kon-
ceptů pro soutěž New York Times, přes 
pařížský showroom Mandarina Duck 
(italský producent oděvů a galantérie), 
kavárnu pro budovu European Union 
Council v Bruselu až po roční tématické 
projekty pro milánský veletrh.
Smyslem činnosti skupiny Droog je 
hledání nových konceptů, materiálů, 
technologií i partnerů, jádrem činnosti 
je distribuce kolekce obsahující víc než 
150 produktů, prototypů a konceptů. 
Výroba některých produktů byla de-
legována na zodpovědné partnery 
(Cappellini, Moooi), ve snaze mít pod 
kontrolou kvalitu a cenu byla ale nedáv-
no založena společnost Droog, s.r.o., 
která aktuálně produkuje cca 50 prv-
ků trvalé kolekce. Další produkty jsou 
v různých fázích přípravy sériové výro-
by. Projekty, které nelze realizovat za 
rozumnou cenu, existují v malých sé-
riích jako očíslované a signované. Lze 
je koupit i přes internet.

Droog hnutí

Droog produkty jsou odvážné, energic-
ké, inteligentně provokující, svérázné, 
jedinečné a moderní. Když skupina za-
čínala, nebyl konceptuální design ničím 
zásadním. Dnes však začínající mladí 
designéři na celém světě často kráčí 
v jejich šlépějích. Dalo by se říct, že je 
Droog hnutí. V jeho lůně se zrodila slá-
va dnešních leaderů holandského de-
signu, jako je Hella Jongerius, Marcel 
Wanders, Richard Hutten nebo Jurgen 
Bey. Některé z prvních vzniklých objek-
tů se staly ikonami devadesátých let. 
V současné době tvoří síť spolupracov-
níků z celého světa cca 150 nezávislých 
designérů. V sortimentu jsou běžné ka-
tegorie, jako nábytek, svítidla, tapety, 
textilie, bytové doplňky, ale třeba i bud-
ka pro ptáka.
Produkty Droog jsou zvláštní a sou-
časně přístupné. Jsou daleko od toho, 
čemu se vznešeně říká styl. Mají vel-
mi blízko člověku. Můžeme se s nimi 
laskat, ale především je máme použí-
vat. Jistý stupeň nedokonalosti je činí 
přátelskými. Vyprávějí svůj příběh, který 
je srozumitelný na celém světě. Jsou 
vyrobeny tak, aby sloužily. 
Zřejmě proto nemá amsterdamský 
showroom nouzi o zájemce. Slouží 
jim od roku 2004. Trvale je zde k dis-
pozici větší část produkce. Organizují 
se tu i výstavy mladých designérů, pře-
hlídky modelů předvedených v Miláně 
a probíhají tu veřejné i privátní párty. 
Samozřejmě nejsou jen tak obyčejné, 
mají vztah k mentalitě Droog, což zna-

mená konceptuální charakter s velkou 
pozorností vzhledem k obsahu, prezen-
taci a interakci s návštěvníky. Návštěva 
showroomu je skutečným zážitkem.

Zdroj: A Human Touch, Droog, ISBN 90-808574-3-2
www.droog.com

Highchair, design Maartje Steenkamp. 
Highchair byla součástí diplomové práce 
autorky. Hlavním tématem byla otázka, 
jakým způsobem ovlivňuje okolí člověka 
jeho pohyb. Rostoucí židlička je přítelem 
dítěte. Číslice na nohou zachycují jed-
notlivé fáze růstu dítěte. Když nastane 
ten správný moment tělesného vývoje, 
jednoduše se nadbytečná část nohy od-
straní. Výrobek získal prestižní ocenění 
Red Dot. Má hmotnost 8,20 kg

Stool (židle), design Richard Hutten, 1994. Bukové nohy, “líná pěna”, povrch PVC. 
Produkt skrývá dvě funkce. Jako sedačka se chová až po usednutí, “líná pěna” se 
natvaruje dle potřeby a v klidové fázi je výrobek použitelný jako dokládací stolek. 
Povrchová úprava PVC nahrazuje textilní dokončení

Tête ā tête, design Ineke Hans. Na první 
pohled prostý a přímočarý objekt skrývá 
ironickou hru, nutí přemýšlet o obecném 
principu fungování věcí a vztahů jako 
takových. Designerka zkoumá psycho-
logické kořeny produktů a využívá vzpo-
mínky z ranného dětství uložené v pa-
měti. Patří k významným holandským 
tvůrcům nové generace
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Katedra dizajnu nábytku a drevár-
skych výrobkov Technickej univerzity 
vo Zvolene pozýva odbornú verej-
nosť a všetkých priaznivcov dizajnu 
do priestorov Slovenskej národnej 
galérie na Zvolenskom zámku, kde 
v stredu 9.11.2011 vyvrcholí súťaž 
o Cenu profesora Jindřicha Halabalu 
vyhlásením výsledkov a otvorením vý-
stavy súťažných prác, ktorá potrvá až 
do 29.11.2011.
Medzinárodná prehliadka najlepších 
prác študentov dizajnu a architektú-
ry zameraná na dizajn nábytku a in-
teriéru má už sedemročnú tradíciu. 
Vznikla ako pocta celoživotnému dielu 
profesora Jindřicha Halabalu (1903 

– 1978), ktorý v oblasti nábytkárskej 
tvorby významne prispel k vytváraniu 
nového životného štýlu 20. storočia 
v bývalom Československu. Uplatnil 
sa nielen ako tvorca nábytku, ale v svo-
jej dobe aj ako progresívny organizá-
tor výroby v jej komplexnom ponímaní. 
Svojou publikačnou a pedagogickou 

činnosťou významnou mierou prispel 
k rozvoju československého drevár-
skeho školstva. 
Myšlienka súťaže, ktorej cieľom je 
podporiť vzostup kvality študentských 
prác a vytvoriť priestor na konfrontáciu 
tvorivých názorov na medzinárodnej 
úrovni vznikla z iniciatívy a dlhoroč-
nej spolupráce dvoch drevárskych 
fakúlt. Na usporiadaní súťaže každo-
ročne spolupracujú Drevárska fakulta 
Technickej univerzity vo Zvolene spo-
lu s Lesníckou a drevárskou fakultou 
Mendelovej univerzity v Brne. Siedmy 
ročník súťaže je realizovaný s podpo-
rou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky.

Autor: Mgr. Elena Farkašová

7. ročník súťaže o Cenu profesora Jindřicha Halabalu

Tradičná súťaž dizajnérov a výrobcov 
Etudy z dreva vstupuje do 13. roční-
ka. Zameraná je na úžitkové predmety 
z dreva a šperky. Do I. kategórie budú 
zaradené sériovo vyrábané úžitkovo 
vyrábané predmety a šperky, do II. 
kategórie originály, prototypy, modely. 
Do súťaže nebudú zaradené drevené 
úžitkové predmety nábytkového cha-
rakteru a drevené hračky. Uzávierka 
súťaže je 15. januára 2012.
Súťaž organizuje Lesnícke a drevár-
ske múzeum vo Zvolene a prijíma 
prihlášky jednotlivcov, skupín, na-

vrhovateľov dizajnu, výrobcov, štu-
dentov a škôl. Predmet do súťaže 
môže prihlásiť aj klient, pre ktorého 
bol predmet navrhnutý a vyrobený. 
Prémie za najlepšie práce v oboch 
kategóriách sú rovnaké: za 1. miesto 
250 €, 2. miesto 150 €, 3. miesto 
100 €. Udelia aj Cenu Zväzu spra-
covateľov dreva SR, Cenu primátora 
mesta Zvolen, Cenu vydavateľstva 
YUDINY. Prihlášky treba poslať na 
adresu maria.roskova@lesy.sk. 
Podrobnosti získate na webovej 
stránke: www.ldmzvolen.sk.

Drevený úžitkový predmet a šperk Medzinárodný obchod

Slovenská obchodná a priemyselná 
komora realizuje akreditované vzde-
lávanie „Manažment medzinárod-
ného obchodu“. Ako 6. modul za-
radila Nitrianska RK SOPK seminár 
„Elektronický obchod“. Popri pred-
náškach odznejú aj riešenia prípa-
dových štúdií. Cieľovými účastníkmi 
sú zamestnanci malých a stredných 
podnikov. Získajú osvedčenie o ab-
solvovaní akreditovaného vzdeláva-
cieho programu. Zúčastniť sa môžu 
aj nečlenovia SOPK. Seminár sa 
uskutoční 22. – 23. novembra 
2011 v Nitre (Agroinštitút – oproti 
výstavisku Agrokomplex). Prihlášky 
prijíma ivan.belka@sopk.sk do 
14.11.2011.

Kompozity drevo – plasty 

Po nominácii šiestich produktov 
z kompozitných materiálov dre-
vo – plast na Cenu WPC (Wood-
Plastic-composites) vytvoria na fi-
nálnom kongrese priestor pre 120 
prezentácií aktuálnych tém. Na 4. 
nemeckom kongrese WPC 13. – 
14. decembra 2011 v Kolíne nad 
Rýnom sa zúčastní rekordných 350 
odborníkov. Firemné ukážky bude 
mať 29 vystavovateľov. Organizátor: 
Nova-Institut GmbH, www.wpc-
-kongress.de/programm. Predmety zo súťaže Etudy z dreva minulých ročníkov. Foto: Dr. Anton Mrník
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 23. – 25. 11.
 Prezentace školství všech úrovní včetně škol vyučujících 

dřevozpracující obory, zařízení pro speciální školy, ukázky 
odborného výcviku apod. – 17. ročník • České Budějovice 
– výstaviště • Výstaviště Č. Budějovice, a.s., www.vcb.cz

 STAVÍME, BYDLÍME Hodonín  27. – 28. 1.
 Stavební výstava – 18. ročník • Hodonín – Dům kultury • 

Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 STAVÍME, BYDLÍME Třebíč  8. – 9. 2.

 Stavební výstava – 8. ročník • Třebíč – budova Fórum • 
Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 STŘECHY PRAHA 2012 8. – 11. 2.
 Mezinárodní veletrh pro stavbu a renovaci střech – 14. 

ročník. Souběžná výstava: SOLAR PRAHA – specializovaná 
výstava zaměřená na úspory energií a obnovitelné zdroje 
– 8. ročník • Praha – PVA Letňany • Střechy Praha s.r.o., 
www.strechy-praha.cz

 FOR WOOD 2012 8. – 11. 2.
 Veletrh dřevostaveb a využití dřeva pro stavbu – 7. ročník  

• Praha – PVA Letňany • ABF, a.s., www.abf.cz, www.
for-wood.cz

Zahraničí

 MEBEL 2011 21. – 25. 11.
 Mezinárodní výstava nábytku, nábytkářských a čalounic-

kých materiálů. Souběžná výstava: ZOW 2011 – mezi-
národní specializovaná výstava komponentů, polotovarů 
a příslušenství pro nábytkářský průmysl  • Moskva, Rusko 
• Expocentr, www.expocentr.ru

 WOODWORKING, MACHINERY,  24. – 26. 11.
 TECHNOLOGY, TOOLS 2011
 Mezinárodní výstava strojů, zařízení a nástrojů pro dře-

vozpracující průmysl • Riga, Lotyšsko • International 
Exhibition Company BT 1 Ltd., www.bt1.lv

 WOODEX 2011 29. 11. – 2. 12.
 Mezinárodní veletrh strojů a vybavení pro dřevozpracu-

jící a nábytkářský průmysl • Moskva, Rusko • MVK 
– International Exhibition Company, www.mvk.ru, www.
woodexpo.ru

 HEIM + HANDWERK 30. 11. – 4. 12.
 Výstava pro stavění, bydlení a zařízení interiérů • Mnichov 

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

 DEUBAU 10. – 14. 1.
 Mezinárodní stavební veletrh • Essen, Německo • Messe 

Essen GmbH, www.messe-essen.de, www.deubau-essen.
de 

 IMM COLOGNE 16. – 22. 1.
 Mezinárodní veletrh nábytku. Souběžná výstava: LIVING 

INTERIORS – mezinárodní přehlídka designu, dekorací 
a bytového vybavení (osvětlení, koupelny, obklady stěn, 
podlahy) • Köln, Německo • Kölnmesse GmbH • www.
imm-cologne.de, www.koelnmesse.com

 FORMEX 19. – 22. 1.
 Veletrh skandinávského designu a vybavení interiérů • 

Stockholm, Švédsko • Stockholmsmässan, www.formex.
se, www.stofair.se 

 MAISON & OBJET 20. – 24. 1.
 Mezinárodní výstava nábytku, dekorací a bytového vybavení 

• Paříž – Villepinte, Francie • SAFI, www.meuble-paris.
net, www.maison-objet.com 

 WINDOWS, DOORS & PROFILES 2012 24. – 27. 1.
 Mezinárodní specializovaná výstava oken, dveří, vrat a dělí-

cích stěn. Souběžná výstava: ARCHITECTURAL GLASS 
2012 – výstava dekorativního a stavebního skla a zařízení 
pro jeho výrobu a zpracování • Kyjev, Ukrajina • Primus 
Exhibitions Group Ltd., www.theprimus.com

 BUDMA 24. – 27. 1.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžné výstavy: CBS – 

stavební centrum pro sport, rekreaci, wellness a lázeňství, 
BUMASZ – mezinárodní výstava stavebních a cestních 
strojů, GLASS – výstava pro sklářský průmysl • Poznaň, 
Polsko • Miedzynarodowe Targi Poznaňskie sp. z o.o., 
www.mtp.pl, www.budma.pl 

 CASA (TEXBO) 25. – 28. 1.
 Mezinárodní odborný veletrh kreativního bydlení, zařízení 

a životního stylu • Salzburg, Rakousko • Reed Exhibitions, 
www.casa-messe.at, www.messe-reed.cz

 STOCKHOLM FURNITURE FAIR 7. – 11. 2.
 Mezinárodní švédský veletrh nábytku • Stockholm, Švédsko 

• Stockholmsmässan, www.stofair.se

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné 
změny v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme 
ověřit jejich aktuálnost.



ARIVAN s. r. o.
predajňa SPEKTRUM

Č. armády 28
934 05 Levice

tel.: 036/631 4275
tel./fax: 036/622 9802

výroba nábytku, predaj 
remeselníckych potrieb

DREVINA NZ, s. r. o.
Považská 18, Nové Zámky
tel./fax: 035/642 4377
Priemyselná 8, Galanta

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov 
a nábytkového kovania

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

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

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

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

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

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

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

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

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

HAUS Seman, s. r. o.
Levočská 20

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

železiarstvo, spojovací 
materiál a potreby do 

domácnosti

HRANIPEX, a. s.
Hlavná 1958

038 52 Sučany
tel.: 043/421 3500, 
043/421 3502 - 504
fax: 043/421 3501

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

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

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

IVIM s. r. o. 
Sadovská 3819/13

075 01 Trebišov
tel./fax: 056/672 2765

e-mail: ivim@ivim.sk

Pod Kamennou baňou 11
080 01 Prešov

tel./fax: 051/772 0683
e-mail: presov@ivim.sk

Skladová 3
917 01 Trnava 

tel./fax: 033/554 5415
e-mail: tt@ivim.sk

veľkoobchod so stavebným 
a nábytkovým kovaním, výroba 

vstavaných skríň a alumíniových 
dvierok

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

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

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

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

831 06 Bratislava
tel./fax: 02/4487 2316 –7

e-mail: info@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

AGGLU SK, s. r. o.
Dlžiny 1971

039 01 Turčianske Teplice
tel.: 043/490 1717 - 8

fax: 043/490 1719
e-mail: info@agglu.sk

www.agglu.sk

predaj priemyselných lepidiel 
a poradenstvo v oblasti 

lepených spojov

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
Kamenná 9, 010 01 Žilina

tel.: 041/7055 101
fax: 041/7643 722

e-mail: info@dextrade.sk
www.dextrade.sk

Bratislavská 79 (areál Stavivá 
Satina), 902 01 Pezinok

tel.: 033/6423 291
fax: 033/6423 292

dextrade.pk@mail.t-com.sk

Dopravná 5 (areál Rempo)
955 01 Topoľčany

tel./fax: 038/5322 777
dextrade.to@mail.t-com.sk

Námestie Slobody 47
083 01 Sabinov

tel./fax: 051/4520 748
dextrade.sb@mail.t-com.sk

export, import a predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

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

www.epimex.sk
drevoobrábacie 
stroje, nástroje 

a lepidlá, príslušenstvo 
k drevoobrábacím strojom

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

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

predaj priemyselného tovaru

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

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

www.adler.sk

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

JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.
Hospodárska 448
919 51 Špačince

tel.: 033/557 3415
fax: 033/557 3419

e-mail: trnava@jafholz.sk

JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.
Kamenná 1

010 01 Žilina
tel.: 041/707 0233, 34

fax: 041/707 0211
e-mail: zilina@jafholz.sk

www.jafholz.sk
dodávka širokého sortimentu drevárskych materiálov pre výrobcov nábytku, stolárov a stavbárov

JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.
Ličartovce 300

082 03 Ličartovce
tel.: 051/746 4611
fax: 051/746 4666

e-mail: licartovce@jafholz.sk

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

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

predaj veľkoplošných 
materiálov, nábytkového 

kovania a pílenie na mieru

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83, 010 01 Žilina

tel.: 041/724 1152
fax: 041/724 1180

e-mail: info@kral-zilina.sk
www.kral-zilina.sk

bezplatný tel.: 0800 12 12 11
predaj drevoobrábacích 

strojov a zariadení, výroba 
a predaj profilových 

nástrojov, brúsenie nástrojov

Démos trade, a.s.
Žilina, Kamenná 8436/16D

(+421) 0800 004 206 
objednavky@demos-trade.com

Košice, Južná trieda 72
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demos-trade.com

Horná Seč, Družstevná 225
(+421) 0362 850 010

dispecing.levice@demos-trade.com

Michalovce, Vihorlatská 2
(+421) 0562 850 120

dispecing.michalovce@demos-trade.com

Pezinok, Drevárska 23
(+421) 0332 861 400

dispecing.pezinok@demos-trade.com

Trenčín, Bratislavská cesta 402
(+421) 0322 850 150

dispecing.trencin@demos-trade.com

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

dispecing.trnava@demos-trade.com

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

dispecing.zvolen@demos-trade.com

Ostrava–Kunčičky
Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

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

dispecink.praha@demos-trade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

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

dispecink.hb@demos-trade.com

Dohalice, Středisko Sadová
(+420) 495 446 041

dispecink.hk@demos-trade.com

Liberec, Areál OSBD, Vesec
(+420) 485 135 252

dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demos-trade.com

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

dispecink.olomouc@demos-trade.com

Opařany, Areál ZD Opařany
(+420) 381 287 371

dispecink.oparany@demos-trade.com

Opava–Kateřinky
U Cukrovaru 13

(+420) 553 733 910
dispecink.opava@demos-trade.com

Praha–západ
Areál ZD Třebotov

(+420) 257 830 140
dispecink.trebotov@demos-trade.com

Staré Město 
u Uherského Hradiště

Velehradská 593
(+420) 572 542 811

dispecink.hradiste@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

DM 11/2011



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

Letecká 4, Nitra - Janíkovce
tel./fax: 037/6561121, 6561111

Račianska 182, Bratislava - 
Krasňany

tel./fax: 02/4488 0153, 
4488 0154

Bystrická 45, Ružomberok
tel./fax: 044/435 3742

Kollárova 85 A, Martin
tel./fax: 043/422 4710

Jiráskova cesta 3501, Lučenec
tel./fax: 047/432 3530

Svätoplukova 1067, Púchov
tel./fax: 042/463 5777

Drevárska 2, Spišská Nová Ves
tel./fax : 053/441 4672

Trenčianska 19, Nové Mesto n/Váhom
tel./fax: 032/771 9180

e-mail: sezam@sezam.eu
www.sezam.eu

predaj drevárskych výrobkov

Zväz spracovateľov
dreva SR

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

tel./fax: 045/533 0278
e-mail: info@zsdsr.sk

www.zsdsr.sk

zamestnávateľský zväz
z odvetvia spracovania dreva 

a výroby nábytku

ŠPIRKO, s. r. o.
Južná trieda 74
Košice 040 01

tel.: 055/677 0175
tel./fax: 055/678 3993

e-mail:spirkosro@nextra.sk

veľkoobchod so
železiarskym tovarom

Vebel SK, s. r. o.
Bystrička 34, 036 01 Martin

tel.: 043/422 3066
fax: 043/430 8803

e-mail: vebelsk@vebel.sk
www.vebel.sk

bezplatný tel.: 0800 13 43 13

poradenstvo, predaj 
a rozvoz lepidiel RAKOLL®

QUATRO združenie
Kláštorná 205

031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/551 4888
fax: 044/552 4595

e-mail: quatro@quatrolm.sk

predaj nábytkového
kovania

STOPO – Ing. Tomáš Lipták
Radlinského 17

052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/441 0861

e-mail: stopo-lipták@stonline.sk

základné a doplnkové 
materiály na výrobu nábytku, 

stavebno-
-stolárskych výrobkov 

a zariaďovanie interiérov

SLOVLEPEX, a. s.
Bziny 219, 026 01 Dolný Kubín

tel.: 043/5866 404
fax: 043/5866 495

e-mail: sales@slovlepex.sk
www.slovlepex.sk

výroba certifikovaných
eurohranolov, tatranského

profilu, palubovky

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

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

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

Pri Šajbách 9454
831 06 Bratislava

tel.: 02/4464 8078
fax: 02/446 480 77
e-mail: blava@twd.sk

Holubyho 12
040 01 Košice

tel.: 055/7287 876
fax: 055/7287 875

e-mail: kosice@twd.sk

Trendwood - twd

®
ul. SNP 60, 976 66 Polomka

tel./fax: 048/619 3350
e-mail: polomka@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

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

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

Mobart s. r. o.
Vajnorská 89

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

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

predaj polotovarov pre 
nábytkársky priemysel

VAREX SLOVAKIA, s. r. o.
Partizánska 1580

971 01 Bánovce nad 
Bebravou

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

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

výroba a predaj 
nábytkových hrán
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adresár predajných miest 

RK-LINE spol. s r.o.
Jánošíkova 264/19

010 01 Žilina
tel./fax: 041/500 6324

e-mail: remmers@remmers-za.sk
www.remmers-za.sk

predaj produktov značky 
Remmers

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

tel.: 02/4820 2715-6
fax: 02/4820 2730

e-mail: info@schachermayer.sk
www.schachermayer.sk

Volgogradská 9A
080 01 Prešov

tel.: 051/7485 061, 063
fax: 051/7485 069

najširší sortiment 
stavebného a nábytkového 

kovania, náradia a pod. 

Kopčianska cesta 89
851 01 Bratislava – Petržalka

tel.: 02/6381 0991 – 3
fax: 02/6381 0994

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

Novozámocká 185, 949 05 Nitra
tel./fax: 037/741 0503

Brnianska 2, 911 57 Trenčín
tel./fax: 032/652 3080

stavebné, stolárske 
a nábytkové polotovary

fax: 02/6381 0994
e-mail: rosnicka@rosnicka.sk

www.rosnicka.sk
e-mail: rosnicka@rosnicka.sk
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Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště
- Masarykova škola práce
Tyršova 500, 679 61 Letovice

tel.: 516 474 878
fax: 516 474 879

info@stredni-skola.cz
www.stredni-skola.cz

SOŠ a SOU

Komenského 86
397 11 Písek

tel.: 382 212 895, 382 
211 280, 382 213 565

fax: 382 211 285
admin@sou-pi.cz
www.sou-pi.cz

Cech čalouníků
a dekoratérů

Výstaviště 1, 648 49 Brno
tel./fax: 541 159 350
mobil: 602 558 554
cech_cal@volny.cz

www.volny.cz/cech_cal

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

Střední odborná škola 
technická Uherské 

Hradiště

Mojmír 747
686 06 Uherské Hradiště

tel./fax: 572 420 160
sos.sou@tauh.cz

www.tauh.cz

Tilia s.r.o.
Mírové náměstí 720

468 02 Rychnov u Jablonce 
nad Nisou

tel.: 483 388 807, 483 388 364
fax: 483 388 367

www:kovani.cz

prodej materiálů a potřeb
 pro truhláře a výrobce

 nábytku

TROB design s.r.o.
Osvobození 407
763 16 Fryšták

tel./fax: 577 911 202
www.TROB.cz

KYCHYŇSKÁ DVÍŘKA

 U Pily, České Budějovice
tel.: 387 410 745

mob.: 724 138 278
 

Teplice – Krupka
tel.: 417 539 395

mob.: 724 352 848
 

Sivice u Brna
tel.: 544 251 230

mob.: 725 710 840

prodej vysušeného 
truhlářského řeziva,
spárovek, palubek

Ing. SEDLECKÝ Pavel
Jiřího ze Vtelna

Praha 9 – H. Počernice
tel.: 272 704 250

mob.: 602 359 838
dubbuk@volny.cz

www.susenerezivo.cz
 

Nepomucká 208, Plzeň
tel.: 377 440 945

mob.: 606 333 118

SOU technické Chotěboř

Žižkova 1501
583 01 Chotěboř 
tel.: 569 623 854
admin@souch.cz
www.souch.cz

SOŠ stavební 
a SOU stavební

Sokolovská 148
533 54 Rybitví

tel.: 466 680 339
skola@sosstavebni.cz
www.sosstavebni.cz

INTEA SERVICE s.r.o.
Samostatnost 1348

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

intea@intea-service.cz
www.intea-service.cz

prodej materiálů, kování 
a elektrospotřebičů pro 

výrobce nábytku

DM 11/2011



DM 11/2011

Zakázkoví truhláři a výrobci nábytku, 
kteří se zaměřují na movitější klientelu, 
musí často hledat originální neotřelá 
řešení, která by uspokojila náročné 
a často „nestandardní“ požadavky je-
jich zákazníků, ať už z hlediska designu, 
funkce či komfortu. Dva konkrétní pří-
klady, zaměřené na posuvná nábytková 
dvířka, přineseme v prosincovém vydání 
DM. Oba představené systémy získaly 
na letošním veletrhu Interzum v Kolíně 
nad Rýnem ocenění Interzum Award.

Malí zakázkoví výrobci zpracovávající 
vše od masivu přes dýhované desky 
až po laminované materiály si často 
nechávají některé operace provádět 
u konkurence, protože potřebná dražší 
technologie by se jim nevyplatila nebo ji 
nemají kde uložit. Zajímavými by tak pro 
ně např. mohla být dvě jednoduchá zaří-
zení, které představíme v nejbližším DM 
12/2011, vícevřetenová vrtačka s me-
chanickým zdvihem a mechanický lis 
se sklopnou lisovací plochou.

Foto: Radomír Čapka 

Foto: Ing. František Novák
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Bezplatnou řádkovou inzerci (nekomerčního charakteru) v rubrice 

Prodej – Nákup si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Inzerce / Inzercia

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Zvýhodněné předplatné časopisu Dřevařský magazín si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Objednávka předplatného

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

Předplatné časopisu Dřevařský magazín 

@
web
fax

Bezplatná řádková inzerce – Prodej – Nákup 

Bezplatné zveřejnění Vašeho požadavku na volná pracovní místa v rub-

rice Trh práce si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Inzerce / Inzercia

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Nabídka a poptávka volných pracovních míst 
– Trh práce 








