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Nábytkář je … 

Pojem nábytkář používá mnoho lidí. A tak je samozřejmé, že je i mnoho 
definic, které jsou mnohými presentovány. Pod nábytkařinu pak se schová 
od truhláře přes konstruktéra, marketéra až po jakoukoli poradenskou firmu 
cokoli. A je to tak dobře. Všichni, kdo se hlásí k tomu, že mají s nábytkáři 
společné zájmy, mohou společně oboru výroby nábytku velmi pomoci. 
Asociace českých nábytkářů aktuálně prochází dalším stupněm vývoje. 
A vše se točí okolo pojmu nábytkář. Kdo je to český nábytkář? Po období 
formování zájmového sdružení jako takového přes stabilizaci a nalezení 
vlastní cesty českých výrobců nábytku pryč od pouhé práce ve mzdě pro 
externího zadavatele směrem k vlastní produkci přišlo období samostatnosti. 
Vlastní design. Vlastní produkty. Stoprocentní čeští majitelé nábytkářských 
firem. 
Stále více výrobců si uvědomuje, jak je nutné si vychovávat vlastní novou 
generaci tvůrců nábytku. Tato výchova je proveditelná v synergii tří partnerských stran. Jsou to výrobci nábytku, 
školy a budoucí studenti. Výrobci se musí naučit definovat požadavky na absolventa. Školy se musí naučit pružně 
na tyto požadavky reagovat. Společně pak působením na rodiče a tvorbou pozitivního image nábytkařiny získat 
talentované studenty. A vše se to musí realizovat bez modrých peněz EU dotačních programů. Budeme-li tvořit 
vzdělávací koncepci tak, aby se v první řadě vešla do mantinelů jakéhokoli dotačního programu, bude v mantine-
lech potřeb nábytkářů zcela logicky až v řadě druhé. V následujících měsících a letech se na “kulatých stolech” 
pod záštitou AČN budeme společně těmito tématy zabývat. Přijďte i vy.

Ing. Martin Čudka
prezident Asociace českých nábytkářů

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

editorial

LEPENÉ DESKY ZE 
SEVERSKÉHO DŘEVA

BIODESKY     SPÁROVKY  
SMRK SEVERSKÝ, BOROVICE SIBIŘSKÁ, SMRK ANTICKÝ, MODŘÍN SIBIŘSKÝ

Obchodní zastoupení:  
Ratajský Milan, Vracov 

Tel. 604 299 113
www.ratajsky.com

www.rema-wood.com

Ing. Pavel Sedlecký
NOVĚ OTEVŘENÝ SKLAD PRAHA
Prodej spárovek REMA
www.susenerezivo.cz
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V některých zemích rovníkové Afriky je 
ale používán prakticky bez přerušení 
dodnes, většinou již ale jen pro slav-
nostní příležitosti či obřady. V současné 
době hledání nových alternativních eko-
logických produktů a materiálů z trvale 
obnovitelných zdrojů však zažívá svoji 
renesanci.
Jedním z nejznámějších producentů 
barkcloth je Uganda. Jeho výrobou se 
tam zabývá přes 600 domorodých ro-
din, a to zejména v jižní Ugandě. Výroba 
„kůrového flauše“, prováděná tradiční 
ruční metodou, je starobylým řemeslem 
kmene Baganda v království Buganda. 
Dědí se z pokolení na pokolení a z otce 

na syna. V roce 2008 byla zapsána na 
seznam nehmotného světového kultur-
ního dědictví UNESCO.

Barkcloth se získává z kmene stromu 
Mutuba (Ficus natalensis), což je divo-
ký fíkovník, a sklízí se v období dešťů 
z živých rostoucích stromů. Nejdříve 
se ostrým plochým nástrojem oškrábe 
suchá povrchová vrstva kůry až na ži-
vou tkáň. Poté se „očistěná“ kůra no-
žem ve spodní a horní části kmene po 
celém obvodu naruší příčným řezem 
a následně se provede souvislý svislý 
řez po celé délce kmene. Strom se pak 
doslova zaživa „stáhne z kůže“.

Obnažený kmen domorodci obalí čer-
stvými banánovníkovými listy, aby kůra 
mohla zregenerovat a vytvořit novou 
vrstvu pro další sklizeň. Každý strom 
se „svléká“ jedenkrát za rok. První 
sklizeň se provádí ve třetím roce věku 
stromu a při šetrném zacházení může 
fíkovník cennou surovinu poskytovat až 
40 let.
Získaný pás kůry se podélně stočí 
do role a ponořený v horké vodě se 
vaří cca 20–30 minut, aby změknul. 
Následuje několikahodinový a ma-
nuálně náročný proces, při němž se 

Bark Cloth – sukno z kůry stromů

Anglický výraz Bark Cloth bychom mohli volně přeložit jako „sukno 
z kůry“ nebo také „kůrový flauš“. „Flauš“ vyráběný z kůry stromu je 
považován za nejstarší textilii v historii lidstva a za přímého potomka 
dnešních netkaných textilií. Používal se hlavně v Africe na výrobu 
ošacení, a to až do 19. století, kdy výrobu zpomalil a někde zcela 
zlikvidoval příchod bavlněných textilií.

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

Foto: archiv autora

Bark Cloth neboli „flauš z kůry“ je vyráběn tradiční ruční technikou domorodými 
kmeny v Ugandě. Pro „naklepávání“ se používají dřevěné rýhované paličky

Z menších dílů různých velikostí se ručně 
sešívají větší kusy
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změklá kůra po celé své ploše pomocí 
několika druhů válcových dřevěných 
paliček s příčným rýhováním naklepává 
na dřevěné podložce a poté se natahu-
je. Cílem procesu je rozvolnění vláken 
a další změknutí a zvláčnění materiálu. 
Zároveň se tím vytvoří strukturovaný 
a na dotek příjemný povrch se semi-
šovým efektem.
Ve finální fázi se vypracovaný materiál 
volně rozprostře a na slunci se nechá 
vyschnout. Sluneční světlo ještě zin-
tenzivní jeho výraznou terakotovou bar-
vu. Používá se ve své přírodní podobě 
nebo se podle účelu použití a přání 
zákazníků obarvuje přírodními barvivy 

do mnoha odstínů a zdobí různými mo-
tivy či vzory. Z jednotlivých dílů různých 
velikostí se ručně sešívají větší kusy. 
K sešívání se buď podle původní tech-
nologie používá přírodní tráva anebo 
silnější nitě.
V Evropě je barkcloth používán při vý-
robě oděvů, módních doplňků, ale také 
např. jako potahový nebo dekorační ma-
teriál v nábytkové či interiérové tvorbě. 
Jde o 100% přírodní rostlinné vlákno 
s bezproblémovou ekologickou likvida-
cí. K jeho zpracování nejsou potřebné 
žádné speciální technologie nebo ná-
stroje. Zpracovává se jako standardní 
netkané textilie.

Ukázka materiálu sešitého z menších dílů

Barkcloth na čelních plochách skříní

Barkcloth jako potahový materiál na lehátku

Barkcloth v kombinaci s plstí jako pota-
hový materiál na taburetu
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Oblasti použitia:
 pre ľavé a pravé dvere s dorazom,
 sila zatvárania veľkosti 2–4 pre hmotnosti krídla do 130 kg, 
šírku krídla do 1100 mm a hrúbku krídla od 40 mm,

 sila zatvárania veľkosti 3–6 pre hmotnosti krídla do 180 kg, 
šírku krídla do 1400 mm a hrúbku krídla od 50 mm,

 v prípade použitia mechanickej aretácie je túto možné na-
staviť stupňovite medzi 80° a 120°.

Okrem dvoch spomenutých typov integrovaného zatvárača 
GEZE Boxer je možné objednať aj nasledujúce varianty:

 GEZE Boxer P pre kyvné dvere,
 GEZE Boxer EFS s funkciou voľného chodu,
 GEZE Boxer E s elektromechanickou aretáciou,
 GEZE Boxer ISM pre dvojkrídlové dvere s integrovanou 
mechanickou koordináciou postupného zatvárania krídel,

 GEZE Boxer E – ISM pre dvojkrídlové dvere s integrovanou 
mechanickou koordináciou postupného zatvárania krídel 
a elektromechanickou aretáciou.

Ukryte zatvárač do dverí

Integrovaný dverný zatvárač GEZE Boxer je úplne zabudovaný do dverného krídla, klzná lišta je 
viditeľná iba pri otvorených dverách. Sila zatvárania, rýchlosť zatvárania, hydraulický doraz a tlmenie 
v smere otvárania sú nastaviteľné v zabudovanom stave.

Autor: Ing. Ladislav Okkel
GEZE Slovensko s.r.o. 
Kontakty: t.farkas@geze.com, l.okkel@geze.com,
  p.petrovic@geze.com
Foto: archív GEZE

Kontakt:

GEZE Slovensko s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
mobil: 0911 211 202 – Ing. arch. Farkaš
 0910 160 079 – Ing. Okkel
 0902 286 234 – Ing. Petrovič
e-mail: geze.sk@geze.com
www.geze.sk

Integrovaný dverný zatvárač GEZE Boxer

Klzná lišta je viditeľná iba pri otvorených dverách
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Dodává: 
IDEAL TRADE spol. s r.o.

Tel.:  +420 577 609 222
E-mail: info@idealtrade.cz 
www.idealtrade.cz

Infolinka +420 577 609 222 :: Kompletní nabídka ke stažení na www.wireli.cz   info@idealtrade.cz

Jižní Morava
Vedoucí obchodní služby

Ing. Jiří Mikeš
Tel.: +420 603 548 624
E-mail: mikes@idealtrade.cz 

Severní Morava 

Petr Kalník
Tel.: +420 733 537 532
E-mail: kalnik@idealtrade.cz 

Slovensko 

Róbert Chládek
Tel.: +421 948 419 019
E-mail:chladek@idealtrade.cz 

Jižní Čechy
Západní Čechy

Vítězslav Hron
Tel.: +420 733 537 531
E-mail: hron@idealtrade.cz 

Severní Čechy
Východní Čechy, Praha

Zbyněk Leština
Tel.: +420 734 456 250
E-mail: lestina@idealtrade.cz

Uvedené ceny MOC bez DPH 
mínus 17 % základní sleva 
poskytovaná všem výrobním 
subjektům.

NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

POD ZNAČKOU  WIRELI.CZ  NALEZNETE NEJŠIRŠÍ NABÍDKU 
VNITŘNÍHO VYBAVENÍ  KUCHYŇSKÝCH SKŘÍNĚK

KARUSELY SLEPÉ ROHY VÝSUVNÉ KOŠE ODPADKOVÉ KOŠE POTRAVINOVÉ
SKŘÍNĚ

OD  1706 Kč  OD  4145 Kč  OD  421 Kč  OD  955 Kč  OD  3107 Kč  
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Liniové LED osvětlení

Novým trendem v užitkovém i dekorativním osvětlení interiéru i exteriéru je liniové LED osvětlení. 
Hlavní výhodou liniového LED osvětlení, jak již z názvu vyplývá, je dlouhá linie světla, takže dochází 
k výrazné redukci vrhání stínu, což má pozitivní vliv a velký význam například při pracovních deskách 
či v koupelně při osvětlení zrcadla.

Při výběru vhodného LED pásku je důle-
žité specifikovat jeho plánované využití. 
Na výběr jsou pásky s různou svítivostí 
– některé jsou vhodné pro dekorativní 
osvětlení a pro místa bez požadavku na 
silné světlo, další vyzařují střední až silnější 
osvětlení. Také je možnost vybrat si z ba-
revného spektra. K dispozici jsou pásky 
s teplou bílou barvou světla (jako žárovky) 
nebo bílou studenou barvou (jako zářiv-
ky), dále barevné (žluté, červené, zelené, 
modré) či barvu měnící RGB pásky.
Nepostradatelnou vlastností LED pásku 
je jeho ochrana proti cizím tělesům (prach 
a kapaliny). Obecně tedy pásky se dají 
rozdělit na ty, které mohou být jen ve vodě 
absentném prostředí (IP 33), v prostředí, 
kde je občasná vlhkost (IP65) a nakonec 
díky nejvyšší ochranné třídě (IP68) se dají 
pásky použít na vnějších prostranstvích 
bez ohledu na povětrnostní podmínky 
(déšť, prach, apod.) nebo umístit přímo 
do vody (bazény, akvária, apod.).
LED pásky se vkládají do lišt, které jsou 
z důvodu potřeby chlazení většinou hliní-
kové. Lišty se podle potřeby dělí na na-

kládané a vkládané – nakládané bývají 
designově propracovanější s důrazem 
na eleganci.
Významnou předností LED osvětlení 
je jeho minimální spotřeba elektrické 
energie, což jej dělá z dlouhodobého 
hlediska ekonomicky výhodnou inves-

ticí. I když je instalace konstrukčních 
prvků jednoduchá, je vhodné se vždy 
poradit s profesionály na danou temati-
ku. Můžete využít poradenského centra 
firmy IDEAL TRADE, kontakty najdete na 
stránkách www.wireli-led.cz, e-mail: 
elektro@idealtrade.cz.

LED pásky působí jednoduše a přitom elegantně a tak skvěle doplní veškeré vaše 
domácí prostory. K dispozici jsou jak pásky s teplou bílou nebo studenou bílou 
barvou světla, tak i barevné pásky či barvu měnící RGB pásky
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Jak Wood-Mizer zaznamenává, rok 
2012 bude nejlepším rokem v historii 
evropského výrobního závodu od jeho 
založení v roce 1990: očekává se, že 
polský závod Wood-Mizer vyrobí 2200 
pásových pil a 4.500.000 metrů pilo-
vých pásů.
Rostoucí počet objednávek si vysvětlu-
jeme vysokou poptávkou po zařízení 
Wood-Mizer na trhu, díky kvalitě pilových 
pásů a pil, a rovněž jejich cenovou do-
stupností a efektivitou, což je pro pily 
v náročné ekonomické situaci zvlášť 
důležité. Vlastníci zařízení Wood-Mizer 
také oceňují dostupnost náhradních dílů 
a servisu, který firma zajišťuje prostřed-
nictvím sítě dealerů. Dnes fungují po-
bočky Wood-Mizer v Německu, Francii, 
Velké Británii, Rumunsku, Rusku, Nor-
sku, Jižní Africe a v Singapuru. Prakticky 
v každé zemi na světě je zástupce firmy 
Wood-Mizer. Současně Wood-Mizer 
jako výrobce zaznamenává, že růst ob-
jednávek prodlužuje dodací lhůtu pily.
Obchodní ředitel Wood-Mizer Robert 
Baginski sděluje jaké úsilí a jaké kro-
ky podniká výrobní závod ke zlepšení 
situace.
„V současnosti vyrábíme 55–60 páso-
vých pil týdně. Ale dostáváme mnohem 
více objednávek a momentálně dosahu-
je dodací lhůta 10–12 týdnů. Pro zvýše-
ní objemu výroby jsme v dubnu přijali 40 
nových pracovníků pro montáž pil.
Náš ‘úzký profil’ je nedostatek výrobní 
plochy. Proto jsme začali stavět novou 
budovu určenou pro Zákaznický servis 
a sklad náhradních dílů. Stavba bude 

dokončena v říjnu a pak získáme dalších 
350 m2 pro montáž pil. Samozřejmě to 
nevyřeší všechny problémy. Proto pra-
cujeme na projektu nové haly o 4500 
m2. Majitelé firmy už rozhodli investovat 
peníze do stavby silnice, která propojí 
výrobní závod Wood-Mizer s dálnicí – je 
to součást generálního plánu moderni-
zace firmy Wood-Mizer.  
Vedle toho pokračujeme ve zlepšování 
vlastní výroby. Na začátku roku 2012 
jsme nainstalovali nový svařovací robot 
od japonské firmy Panasonic. Je to 
vysoce přesné a rychlé zařízení. Před 
implementací robota dva muži svařovali 
250 kusů loží LT15 za měsíc; nyní jeden 
robot vyrábí za stejný čas 950 loží a dělá 
to kvalitněji.
V květnu jsme investovali 500.000 € do 
nové výkonné laserové řezačky, která 
umí řezat kovový plát o tloušťce až 25 
mm. Tato laserová řezačka od německé 
firmy TRUMPH doplnila stávající lasero-
vou řezačku a oba tyto stroje pracují na 
3 směny 6 dní v týdnu. Hlavní součásti 
na vyráběné stroje si vyrábíme sami ve 
firmě Wood-Mizer a v časovém sladění 
s potřebou.
Wood-Mizer pokračuje se zaváděním 
principů LEAN do výroby: nové nápa-
dy jak zlepšit naši výrobu přicházejí ne-
ustále. Hlavním úkolem je úsilí o výrobu 
více výrobků ve stejném čase s méně 
lidmi. Bojuje se o každou minutu a se-
kundu. Například, naši inženýři změnili 
postup svařování základu pro šrankov-
ník. Dříve člověk svařoval 16 poloh; teď 
jen 7 poloh. Základ se vůbec nezmě-
nil, ale svařování nyní trvá 7 minut místo 
dřívějších 22. Ušetřili jsme 15 minut při 
výrobě jednoho šrankovníku a to zna-
mená hodiny ušetřeného pracovního 
času svářeče každý den. A tak dále, 
a tak dále – v celé škále výrobků Wood-
Mizer. Nějaké výsledky se už dostavily: 
v roce 2008 jsme vyrobili 1700 páso-
vých pil se 306 lidmi pracujícími v zá-
vodě. V roce 2012 vyrobíme 2200 pil, 
to je o 500 více, ale jen s 289 dělníky. 
To znamená díky efektivnější výrobě, 
díky aplikaci automatizace a robotů vy-
robíme více výrobků s menší potřebou 
pracovních sil. 
Podobné principy zavádíme do kon-
strukce našich pil. V současné době 

pracují naši inženýři na inovacích, kte-
ré představíme na příští výstavě LIGNA 
v Hannoveru 6.–10. května 2013.
U linky na zpracování malých kmenů 
zvýšíme úroveň automatizace tak, aby 
celý proces obsluhoval jeden pracov-
ník z dálkové ovládací stanice a jeden 
další dělník odebíral z linky hotové vý-
robky. U průmyslových pil WM3000 / 
WM3500 nainstalujeme servopohony 
k pohybu hlavy nahoru/dolů a dopře-
du/vzad – to zvýší provozní rychlost pily 
a přesnost polohování hlavy. 
Český trh má pro Wood-Mizer svůj 
význam. V říjnu začneme s akcí na pod-
poru naší vylepšené nízkonákladové pily 
LT10, která je v současnosti montována 
na pokročilejší lože LT15. Spolehlivost 
tohoto stroje je zlepšena, ale cena je stá-
le pro začínající pilaře velice přijatelná.
Rád bych využil této příležitosti a pozval 
české pilaře na příští Dny otevřených 
dveří v polském Kolo na podzim 2012 
a rovněž na výstavu LIGNA v květnu 
2013, kde můžete zhlédnout spoustu 
nových řešení, na kterých v současnosti 
pracujeme.”

Wood-Mizer investuje do rozvoje výroby

Zastoupení Wood-Mizer v SR:

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

Zastoupení Wood-Mizer v ČR:

Wood-Mizer Servis 
Luby 91, 339 01 Klatovy
tel.: +420 376 312 220
fax: +420 376 319 011
e-mail: woodmizer@woodmizer.cz
www.woodmizer.cz

Wood-Mizer Moravia 
Sovadinova 6, 690 02 Břeclav
tel./fax: +420 519 322 443
e-mail: info@wood-mizer.net
www.wood-mizer.net

Robert Baginski, obchodní ředitel Wood-
Mizer, Polsko. Foto: archiv Wood-Mizer



Výstavní hala v Častolovicích. Výrobní závod v Kostelci nad Orlicí.
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Regionální zástupce pro kraj Liberecký, Králo-
véhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihočeský

David Matuška - mob.: 737 237 262
e-mail: matuska@rojek.cz

Regionální zástupce pro kraj Ústecký,
Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Praha

Jiří Ladman - mob.: 604 210 892
e-mail: ladman@rojek.cz

Regionální zástupce pro kraj Moravskoslezský, 
Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský

Bc. Marek Šlechta - mob.: 731 663 189
e-mail: slechta@rojek.cz

Zástupce pro prodej Slovensko  
Norbert Gallov

mob.: +421 908 478 216
e-mail: gallov@rojek.cz

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s., Masarykova 16, 517 50 Častolovice, tel.: 494 339 125, 129, 131, fax: 494 322 701, e-mail: tprodej@rojek.cz, www.rojek.cz

dřevoobráběcích strojů a tepelné techniky 15. - 26. 10. 2012
denně od 8.00 do 16.00 hod. (kromě 20. a 21.10.) v sídle společnosti ROJEK v Častolovicích,

s možností prohlídky výrobního závodu v Kostelci nad Orlicí.

Obrázky jsou ilustrativní. Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny. Ceny jsou bez DPH.

Vážení zákazníci, pro letošní podzim jsme pro Vás připravili akci

 „NOVÝ ZA STARÝ“.
Všechny naše stroje procházejí trvale neustálým vývojem a na trh uvádíme nové modernizované modely. V případě, že Vám již Váš

starý stroj nevyhovuje, kontaktujte naše obchodní zástupce. Ti k Vám rádi přijedou, posoudí stav
Vašeho starého stroje a nabídnou Vám za něj nový, pro Vás vhodný model.

Kompletní nabídku naleznete na www.rojek.cz, nebo si napište o nový tištěný Katalog ROJEK.o si napište o nový tištěný Katalog ROJEK.

jjjj
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Nový stroj 
za starý
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za s
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KPS 310A: 139.000,- Kč

Akční cena: 82.500,- Kč

Na Vaši návštěvu se těší 
prodejní tým ROJEK.

POZVÁNKA
NA VÝSTAVU

í cena:

áám již VáVášš

Každý návšt�vník výstavy 

obdrží dárek - regionální 

Rychnovské pivo.

Mimořádně
zajímavé ceny

Inzerat Drevarsky magazin 9-2012.indd   1 11.9.2012   10:23:49



DM 10/201214

technologie – inzerce

V každé truhlářské výrobě lze nalézt minimálně dva činitele, kteří 
znepříjemňují čas strávený na pracovišti. Hluk a prašnost. Zkusme 
se nyní zaměřit na hluk a to konkrétně u hoblovacích strojů. Při 
pohledu do historie zjišťujeme, jak s postupem času klesala hlučnost 
těchto strojů díky jejich konstrukci, resp. konstrukci hluk generujících 
částí, či díky novým materiálům použitým pro vlastní výrobu. 

Nehoblujte, „FELDERujte“!
Aneb hlučnost, která téměř není slyšet

Tradiční a dlouholetý rakouský výrob-
ce dřevoobráběcích strojů FELDER již 
v minulosti přišel s patentovanou tech-
nologii rychlovýměnných/rychloustavo-
vacích nožů – systém Felder, který si 
našel mnoho spokojených zákazníků 
po celém světě zejména díky rychlos-
ti výměny, následné kvalitě obrábění 
a nízké ceně za náhradní planžetové 
nože. Nyní, po více než dvaceti letech 
FELDER přichází opět s něčím, co se 
zdálo být do teď nemožné. Jednoduše 
snížil hlučnost při obrábění na srovnáva-
cích a tloušťkovacích frézkách o 50 %. 
Ne díky sluchátkům, ale díky systému 
hoblovacího hřídele. Pojďme se podívat 
na tento systém do detailu. 

Převratná novinka koncernu FELDER 
je založena na geometrii umístění břitů 
hoblovacího hřídele ve spirálovém pro-
vedení, velkém vyklízecím prostoru pro 
odvádění třísek a na speciálních tvrdo-

kovových břitech se čtyřmi fazetkami. 
Na první pohled možná nic zvláštního, 
ale jen do té doby, kdy stroj zapnete. 
„Poprvé jsem si myslel, že stroj jede na 
polovinu otáček, ale když se začalo pro-
tahovat, bylo mi jasné, že v tom je něco 
víc,“ sdílí své pocity jeden z pracovníků 
testovacího provozu. 

Při měření hlukových emisí podle 
EN ISO 11202 udivuje nový hoblovací 
hřídel Silent-POWER se spirálovými 
noži nejnižšími absolutními hodnota-
mi hluku. Průměrné snížení hlučnos-
ti u všech měřených typů hoblovek 
koncernu FELDER činí 10 dB(A), což 
odpovídá snížení úrovně hluku na po-
lovinu. Nejvyšší naměřené snížení 
hlučnosti dokonce dosáhlo -19 dB(A). 
Nový hoblovací hřídel Silent-POWER 
se spirálovými noži tak aktivně přispívá 
k ochraně zdraví na pracovišti a velmi 
zvyšuje pracovní pohodu.

Silent-POWER – první 
hospodárná hoblovací 
hřídel se spirálovými noži

Technologie protahování umožňuje, 
aby hoblovací hřídel Silent-POWER 
se spirálovými noži dosahoval u všech 
druhů dřeva vynikajícího výsledku bez 
vytrhávání okrajů. Kvalita hoblování se 
projeví hlavně u dřeva se suky nebo 
vadami růstu. Od známých systémů 
hoblovacích hřídelů se spirálovými 
noži se Silent-POWER liší nejen velmi 
nízkými náklady na broušení a seřizo-
vání, ale především geometrií umístění 
břitů. Nový produkt firmy FELDER sází 
na otočný nůž se čtyřmi řeznými bři-
ty. Jakmile se břit ztupí nebo poško-
dí, stávající ostří nože se i jednotlivě 
– jednoduchým „otočením“ – nahradí 
novým břitem. Pro hospodárný provoz 
hoblovacího hřídele se spirálovými noži 
je tento detail rozhodující.

20násobná životnost břitů 
vám ušetří peníze!

Tvrdokovové břity zajišťují u hoblovacího 
hřídele Silent-POWER se spirálovými 

noži maximalizaci životnosti 
břitů a zvyšuje ji ve srovnání 
s břity HSS až na dvaceti-

násobek. Technologie 
Silent-POWER koncernu 

FELDER vytváří nový 
standard a snižuje 
dosavadní vysoké 

náklady na 
broušení 
a seřizo-
vání.

Hoblovací hřídele Silent-POWER se spirálovými noži umožňují dosáhnout kromě 
podstatného snížení hlučnosti také významné zlepšení hospodárnosti provozu
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Lepší účinnost odsávání, 
menší objem třísek, 
zrychlení práce!

Další důležitý detail představují u hob-
lovacího hřídele Silent-POWER se spi-
rálovými noži extrémně krátké hobliny. 
Díky tomu je odvádění třísek k odsávací 
jednotce plynulé a kompaktní a stroje 
i pracoviště jsou navíc mnohem čistší. 
Hoblovací hřídel Silent-POWER umož-
ňuje mnohem efektivnější plnění odpad-
ních pytlů, protože hobliny jsou velmi 
krátké a interval mezi výměnou pytle je 
proto mnohem delší. To znamená další 
úsporu času a peněz!
Zákazníkům, kteří používají briketova-
cí lisy, přinášejí krátké hobliny zvýšení 
hustoty lisovaných dřevěných briket až 
na trojnásobek.

Nové tloušťkovací frézky

Hned v závěsu za novinkou Silent-
POWER přichází koncern FELDER se 
dvěma novými tloušťkovacími frézkami 
s 510 a 630 mm činné tloušťkovací šíř-
ky v řadě FORMAT 4, resp. FELDER. 
Tloušťkovací frézka exact 51 je inova-
cí v řadě FORMAT 4 a její konstrukce 
i design vychází z „velkého bratra“ exact 
63. Tak jako je v koncernu FELDER zvy-
kem, jsou použity stejné konstrukční 
prvky, pouze v menším provedení. Tato 
filozofie zaručuje stejně vysokou kvalitu 
strojů, vše se v tomto případě liší pouze 
v rozdílné šířce stroje. Výškové přesta-
vení tloušťkovacího stolu v rozsahu 3–
300 mm se provádí elektromotoricky 
s přesností na 0,1 mm. Na přání lze stroj 

vybavit i programovatelnou předvolbou 
polohy stolu. Vstupní i výstupní (na 
přání dva výstupní) válce mají průměr 
85 mm a zajišťují plynule měnitelnou po-
dávací rychlost v rozmezí 5–20 m/min. 
Standardně je stroj vybaven motorem 
o výkonu 4,0 kW(S1), na přání lze výkon 
zvýšit až do 7,35 kW(S1). Hoblovací hří-
del lze vybavit čtyřmi rychloustavovacími 
noži, čtyřmi klasickými noži nebo stroj 
vybavit spirálovým hoblovacím hřídelem 
Silent-POWER.
Co je však velkou novinkou, od které si 
slibuje tradiční výrobce mnoho pozitiv-
ních ohlasů, je tloušťkovací frézka z řa-
dy FELDER D 963. „Zákazníci chtěli 
těžký šestistovkový protah v dostupněj-
ší cenové hladině a teď je v nabídce. 
Řada komponentů samozřejmě pochází 
z našeho modulárního systému, ověře-
ného mnohaletou praxí. Zapracovali 

jsme však na výkonu a stabilitě a vět-
ší hoblovací šířka vyžaduje masivnější 
komponenty stojanu a také ložiskového 
bloku hoblovacího hřídele. Po nároč-
ných ověřovacích testech u vybraných 
zákazníků nyní zahajujeme sériovou vý-
robu nového modelu FELDER D 963. 
Myslím, že to bude jedna z našich nej-
úspěšnějších tloušťkovacích frézek. 
Nyní nabízíme jednu tloušťkovací frézku 
s šířkou 410 mm, dvě s šířkou 510 mm 
a dvě v šířce 630 mm z řad HAMMER, 
FELDER a FORMAT 4. Vybrat si musí 
úplně každý,“ říká Ing. Robert Tratter, 
který již 20 let vede oddělení výzkumu 
a vývoje koncernu FELDER a mimo jiné 
je od roku 1993 členem Evropského 
výboru pro normalizaci CEN, kde jako 
zástupce Rakouska aktivně pracuje 
v pracovní skupině TC142 pro bezpeč-
nost dřevoobráběcích strojů.

Tloušťkovací frézka FORMAT 4 exact 51 

Tloušťkovací frézka FELDER D 963

AD 951
Srovnávací a 

tloušťkovací frézka

SENZAČNĚ TICHÝ
Nové dokonalé srovnávací a tloušťkovací frézky, které takřka neslyšíte. Dokonalá kvalita  
opracování povrchu, dvacetinásobné prodloužení životnosti ostří, snížení hlučnosti na polovinu 
(–10 dB) díky spirálovému hoblovacímu hřídeli Silent-POWER®, výrobku koncernu FELDER.

FELDER,
kvalita a přesnost 
made in AUSTRIA V I D E O  o n l i n e

Okamžité INFO - CZ: 00420 220 516 596 
Praha 5, Jáchymovská 721, info@felder-group.cz

Okamžité INFO - SK: 00421 376 344 353 
Zlaté Moravce, info@felder-group.sk

www.felder.cz ▪ www.felder.sk

FELDER - Více jak 90 modelů pro malé dílny, truhlářské provozy i průmyslové závody

Perfektní obrábění dřeva

lignumexpo NITRA, 
2.–5.10.2012

PRAGOLIGNA, 18.–20.10.2012
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Brusky pro lakový mezibrus

Brusky určené k broušení laků mají 
z hlediska konfigurace a technických 
parametrů svá specifika. Pro tyto opera-
ce se sice používá tentýž agregát s elek-
tronicky řízenou segmentovou patkou, 
jako pro finální broušení dýhovaných díl-
ců, zásadní rozdíl je ale v zrnitosti brusi-
va (320–500) a v řezných a posuvných 
rychlostech. Aby v důsledku tření a tím 
vznikající vysoké teploty nedocházelo 
k plastifikaci laku a k zalepování pásu, 
je nutné, aby jeho obvodová (řezná) 
rychlost byla co nejmenší a rychlost 
posuvu naopak co největší (aby lakový 
film byl v kontaktu s brusným pásem co 
nejkratší dobu). Tedy zcela opačný po-
měr parametrů, jako u broušení dřeva. 
Odborníci v oblasti povrchové úpravy 
doporučují při rychlosti posuvu v roz-
sahu 10–15 m/min obvodovou rychlost 
brusného pásu 8–12 m/sec pro velmi 
tvrdé laky (PES), 3–7 m/s pro středně 
tvrdé laky (UV, PUR) a jen 1–4 m/s pro 
špatně brousitelné laky (NC, vodou ře-
ditelné apod.).
Brusky, u nichž se předpokládá i toto 
použití, by proto měly být vybaveny frek-
venčním měničem pro plynulou regulaci 
rychlosti posuvu a rychlosti brusného 
pásu tak, aby mohly být použity pro brou-
šení jak dřevěných povrchů před PÚ, 
tak i laku. Z doplňkové výbavy je důležité 
ofukování brusného pásu, které ho čistí 
a zároveň ochlazuje.
Bruska může být v základním nejlevněj-
ším provedení vybavena jedním kom-

binovaným agregátem. Toto řešení se 
používá především v malých zakázko-
vých firmách s malým vytížením stroje. 
Při větším vytížení se kvůli vyšší efek-
tivitě používají 2–3 agregáty, přičemž 
první dva (válcový + kombinovaný nebo 
patkový) mohou sloužit k standardnímu 
broušení dřevěných povrchů před PÚ, 
zatímco třetí pozice může být osazena 
pouze patkovým agregátem speciálně 
pro broušení laku. 
U širokopásové brusky s jedním kombi-
novaným agregátem s pracovní šířkou 
cca 1000 mm je nutné počítat s cenou 
od 700 tis. Kč. U strojů se 2–3 agre-
gáty, určených pro všechny tři katego-
rie broušení od kalibrace přes jemné 
broušení masivních a dýhovaných dílců 
až po broušení laku, se minimální cena 
bude pohybovat cca kolem 1 mil. Kč.
Stroje ve vyšší cenové kategorii mohou 
být navíc vybaveny např. příčným brus-
ným pásem se segmentovou elektronic-
ky řízenou patkou pro příčné (křížové) 
broušení dýhovaných povrchů před po-
vrchovou úpravou, ale také základních 
laků. Dále podtlakovým stolem pro lepší 
fixaci zejména malých dílců (čela zásu-
vek apod.), čisticím kartáčem, elek-
tronickým řízením s možností vytvářet 

a opakovaně používat různé konkrétní 
brousicí programy apod. 

Bruska na lak může být 
i kontraproduktivní

Bruska na broušení laku představuje po-
měrně velkou investici. Vyplatí se proto 
hlavně ve větších provozech, kde je více 
vytížena. V malých zakázkových dílnách 
které nejsou schopny garantovat stálé 
pracovní podmínky navíc může být i kon-
traproduktivní. Pokud se při povrchové 
úpravě např. nanáší jednotlivé vrstvy 
laku s většími prodlevami, než jaké od-
povídají standardnímu technologickému 
postupu (např. i v rozmezí několika dní), 
může v důsledku vlhkostních změn vzdu-
chu docházet k tvarovým změnám dílců 
(bobtnání, sesýchání, prohýbání aj.). 
Tyto změny pak mohou vést k defektům 
při přebrušování laku, jako jsou probro-
ušená nebo nedobroušená místa apod. 
Technologie broušení laku na širokopá-
sové brusce rovněž vyžaduje kvalitní na-
nášení laků. Problémy tak mohou způso-
bovat např. i nerovnoměrné nánosy.
Nákup širokopásové brusky na broušení 
laku proto zejména v menších provozech 
nemusí být vždy tou nejlepší investicí.

Ve dvou předchozích vydáních DM jsme se detailněji zaměřili na parametry, které jsou důležité pro 
výběr širokopásové brusky s ohledem na charakter výroby a využití stroje. Zvláštní pozornost jsme 
věnovali bruskám s „univerzální“ konfigurací, která je nejžádanější hlavně mezi malými zakázkovými 
firmami. Seriál zakončíme krátkým pohledem na brusky určené pro broušení lakovaných povrchů.

Širokopásové brusky 
– důležité parametry pro výběr stroje (III. část)

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

Pro broušení laku je nezbytné brusku 
vybavit segmentovou elektronicky říze-
nou patkou

Stroje ve vyšší cenové kategorii mohou 
být navíc vybaveny např. příčným brus-
ným pásem



DM 10/2012

WEINIG NABÍZÍ VÍCE

���������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������

����������������������
��������������������������

�������������������������������������������������� �
��� � ���������������������������������
�����������������������������������������

Váš specialista WEINIG-Experte 

na webových stránkách  
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Již od roku 2006 působí na Českém a Slovenském trhu firma SEMACZ s.r.o., 
výhradní zástupce Německé softwarové firmy SEMA GmbH. Ta se zabývá 
vývojem specializovaného softwaru pro tesařské konstrukce, dřevostavby, 
srubové stavby a schody. SEMA program zahrnuje vše od prvotní studie 
a vizualizace, přes výrobní dokumentaci až po data pro CNC stroje.

SEMA software 
– specialista nejen na schody

Právě část softwaru určená pro kreslení schodů doznala 
v poslední době mnoha vylepšení a rozšíření. 
Spousta truhlářů stále uplatňuje zažitý postup přípravy výroby 
schodů ručním výpočtem a rozkreslením šablon na dřevotřís-
ku. O tom, že je tento způsob v dnešní době již neefektivní 
netřeba diskutovat. Ani zákazník do poslední chvíle nemá 
konkrétní představu jak bude výsledek vypadat a případná 
nejistota je na místě. Zabránit tomu lze ale velmi jednoduše 
– využitím specializovaného softwaru. Mnozí namítnou, že 
nemají s počítačem zrovna „přátelský“ vztah a mají strach, 
zda vůbec zvládnou obsluhu takovéhoto softwaru. Obavy však 
můžou jít stranou – právě jednou z předností SEMA je jedno-
duchá a intuitivní obsluha tak, aby ji zvládl i tesař a truhlář. Díky 
tomu i čas na zaškolení je extremně krátký – běžně postačuje 
pro kreslení schodů půl až jednodenní školení…
A jaký je „novodobý“ postup? Přijedete na stavbu, zaměříte 
prostor schodiště a hned během několika minut zpracujete 
pro zákazníka první variantu schodiště včetně vizualizace, 
uzpůsobíte ho okamžitě jeho připomínkám a prakticky jedním 
kliknutím můžete informovat i o ceně, neboť výpis materiá-
lu a rychlá kalkulace jsou v každém okamžiku k dispozici. 
Zákazník ohromen perfektním servisem již nehledá dále a za-
kázka je vaše! Výhodou je i jasná specifikace budoucího pro-

vedení čímž odpadají případné nesrovnalosti 
a licitace způsobem „já myslel že to bude 
takto.., ..dejte mi slevu a já si to tedy 
nechám nebo si to odvezte…Pak 
přijedete domů, vytisk-
nete si díky optimali-
zaci lepení potřebné 
rozměry pro přípravu 
polotovarů, vytisk-
nete šablony 
1:1 a můžete 
v y r á b ě t . 
K dispozici 
jsou informace 
jako plocha dřeva 
pro objednání 
barvy či moři-
dla, rozlišení 
různých použitých 
materiálů, výpis spo-

jovacích prvků do nejmenších detailů a podobně. Vlastníci 
CNC strojů místo tisku provedou export do formátu DXF a ná-
slednou výrobu. Díky perfektním výsledkům si jako výrobce 
pak troufáte na složitější a složitější schody a tím tak zvyšujete 
svoji konkurenceschopnost a dobré jméno firmy! 
SEMA software je stavěn modulově což umožňuje nakon-
figurovat pro každého zákazníka velikost licence přesně 
podle jeho potřeb. Základním provedením jsou tzv. SEMA 
Architektonické schody. Ty umožňují zadání libovolné formy 
schodiště a jejich následné úpravy, výstup datových bloků 
s důležitými konstrukčními údaji, různé varianty úprav zakři-
vení a průběhu schodiště, vytváření podest, 2D i 3D zobraze-
ní, 3D řezy, zadání zábradlí galerie, automatické generování 
schodů z 3D laserových zaměřovacích systémů (pouze ve 
spojení s modulem Vizualizace a Zaměřovací systémy). 



DM 10/2012 19

technologie – inzerce
Vyšší verzí jsou pak SEMA Schody. Ty jsou již určeny pro 
výrobu a jsou rozšířeny o automatické vybrání sloupků, kres-
lení betonových, obkládaných, schodnicových a speciálních 
schodů, výrobní výkresy jednotlivých prvků až do formátu 1:1, 
různé typy zakončení prvků apod. 
Verze SEMA Schody PROFI pak je dále rozšířena o kreslení 
trumpetových schodů, kreslení blokových stupňů a zaoblení 
hran, volnou úpravu obrysu všech prvků, optimalizaci na lepe-
ní, na desky a tisk. Pro výrobce zabývající se převážně vřete-
novými schody je připraven modul SEMA Vřetenové schody. 
Dále jsou k dispozici další rozšiřující moduly jako CAD/CAM 
Modul v základním provedení či v provedení pro výrobu včetně 
ohybníků na 5-ti osých CNC strojích, Nesting (seskupení) 
jednotlivých prvků na vstupní materiál se zohledněním směru 
vláken, pohledových stran, s automatickým seskupením, de-
finováním minimálních rozestupů, optimalizací apod. Modul 
Architektonická stěna umožňuje zakreslit celý prostor scho-
diště včetně stěn, stropů, oken a dveří a díky tomu i přesné 
konstruování schodů v mnohdy těmito prvky ovlivněném pros-
toru. Modul Spojovací prvky umožňuje osazení a následné 
automatické vyhodnocení do materiálových listů pro mnoho 
druhů spojovacích prvků jako kolíky, lamela, šroubové spoje 
apod. (součástí je i katalog těchto 3D prvků). Znamenitou mož-
ností rozšíření je i modul Vizualizace umožňujcí fotorealistické 
zobrazení, změny textur, osazení různých 3D objektů (katalog 
je taktéž součástí), procházení schodištěm a „explozi“ (rozlo-
žení) konstrukce. Vizualizaci lze dále rozšířit o modul SEMA 
Virtuální realita, určený pro export projektu do exe souboru 
jež pak lze zaslat zákazníkům a ti si jej mohou ovládat (prohlí-
žet, přibližovat a otáčet apod.) libovolně, bez nutnosti vlast-
nit licenci SEMA programu. Jako bonbónek je zde možnost 
přepnutí i do 3D prostorového zobrazení jak jej známe z 3D 
kin a s pomocí 3D brýlí či 3D televizorů dosáhnout nejdoko-
nalejší prezentace projektu. Pro zaměřování je připraven mo-
dul SEMA Zaměřovací systémy umožňující přímé propojení 
těchto laserových přístrojů se softwarem a online přenášení 
zaměřených bodů s následným automatickým generováním 
např. dřevěného obkladu betonového schodiště.
Pro případné zájemce nabízí SEMACZ s.r.o. možnost indivi-
duálního předvedení softwaru a vypracování cenové nabídky 
dle konkrétních požadavků. Zajišťuje školení, servisní podpo-
ru a Hotline. Kdo nechce v začátku investovat do softwaru, 
má možnost si toto zpracování objednat a vyzkoušet výrobu 
podle těchto podkladů – dle zaslaného zaměření a požadav-
ků zpracujeme detailní výstupy, 3D vizualizaci pro jednání 
se zákazníkem a po odsouhlasení a případných úpravách 
zasíláme šablony 1:1.

Kontakt:
SEMACZ s.r.o.
Větrovy 99, 390 01 Tábor
tel.: +420 381 210 179, +420 608 680 809
e-mail: semacz@centrum.cz
www.sema-soft.cz  www.semacz.cz

ŠABLONY NA SCHODY 1:1
včetně studie a vizualizace za výhodné ceny
Více informací na tel.: +420 608 680 809 

nebo na www.semacz.cz
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Delším nebo špatným skladováním 
pilin může rychle docházet k výraz-
né změně jejich vlhkosti. Mezi piliny 
získané ze suchého materiálu rovněž 
může být nechtěně či v důsledku ne-
důslednosti přimíchán odpad z vlhké-
ho dřeva, což může způsobit lokální 
zvýšení vlhkosti suroviny pro výrobu 
briket. Příčin, proč se může nečekaně 
změnit vlhkost materiálu, ale může být 
mnohem více. A právě z těchto důvodů 
se doporučuje vlhkost zpracovávaných 
pilin kontrolovat. Jak ale praxe a výše 
popsaný příklad napovídají, namátkové 
měření vlhkosti nemusí být dostačující 
a zejména tam, kde nelze zajistit stálou 
kvalitu suroviny, se doporučuje konti-
nuální měření vlhkosti. Na trhu existuje 
řada přístrojů, které lze pro tento účel 

použít. Patří mezi ně i speciální vlhko-
měry, které lze instalovat na briketovací 
lis a měřit vlhkost pilin buď v zásobníku, 
nebo ještě lépe až v dopravníku těsně 
před jeho vyústěním do lisovací jednot-
ky. Jedno takové zařízení zde uvádíme 
jako příklad:
Jedná se o odporový vlhkoměr, jehož 
sonda je zabudována v plastovém prs-
tenci, který tvoří článek dopravního po-
trubí. Sonda tak měří elektrický odpor 
materiálu, který prstencem prochází. 
Elektronická jednotka vlhkoměru na-
měřené hodnoty převádí na hodnoty 
vlhkosti (v rozmezí 8–30 %) a zobrazu-
je je na LED displeji. Na jednotce lze 
nastavit maximální vlhkost. Nejčastěji 
doporučované rozpětí vlhkosti pilin 
a hoblin jako optimální pro výrobu briket 
je 8–15 %. Při překročení nastavené 
hodnoty dá jednotka obsluze varovný 
signál. Při zapojení na řídicí jednotku 
lisu může navíc stroj automaticky za-
stavit. (Spojení se sondou nebo s řídi-
cí jednotkou lisu může být provedeno 

i dálkovým bezdrátovým způsobem.) 
Obsluha pak provede potřebná opa-
tření. V případě, že se jedná o provoz 
s umělým vysoušením pilin, může tím 
opatřením být např. zvýšení sušicích 
parametrů sušárny apod.

Kontakt na vyžádání

Jak průběžně měřit vlhkost pilin?

Kvalitu dřevěných briket ovlivňuje jak známo řada faktorů. Z těch, které přímo souvisí se zpracováva-
ným materiálem, je to vedle druhu dřeviny, velikosti frakce aj. také např. vlhkost materiálu. Nesprávná 
vlhkost pilin bývá nejčastější příčinou špatné soudržnosti briket a jejich postupného samovolného 
rozpadu. Zejména v menších truhlářských firmách, které mají výrobu briket jen jako doplněk a vyu-
žívají ji především jako způsob efektivního využití „odpadu“ z hlavní výroby, tento parametr obvykle 
není sledován. Vychází se ze skutečnosti, že piliny a hobliny pochází z materiálu již vysušeného, 
a tudíž kontrola jejich vlhkosti je zbytečná. Tento názor se ale v praxi ukazuje jako mylný.

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

Příklad průběžného měření vlhkosti pilin
Sonda odporového vlhkoměru je zabudována v plastovém 
prstenci, který tvoří článek dopravního potrubí

Při překročení nastavené max. vlhkosti 
vyšle elektronická jednotka obsluze sig-
nál, příp. zastaví lis
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Tradiční slovenský výrobce nábytku, společnost Kronzi z Topoľčian se již jednadvacet let zaměřuje 
na výrobu nábytku vysoké kvality. Doménou společnosti se před více než sedmnácti lety stal 
nábytek koupelnový. Toto zaměření na úzký, avšak technologicky náročný segment trhu se ukázalo 
jako správný krok. Společnost Kronzi díky tomu nabízí kvalitní design, který se snoubí s vysokou 
kvalitou a tím i vysokou životností nábytku.

Náskok díky softwaru

Od interiéru ke koupelně

Majitel firmy pan Ing. Krošlák je ná-
bytkářem celý život. Při první příleži-
tosti vyrábět nábytek po svém neváhal 
a začal s návrhem a výrobou interié-
rů. Především ekonomické podmínky 
a konkurence jej však přiměly hledat 
atraktivnější segment pro výrobu. Přes 
krátkou zkušenost s kancelářským ná-
bytkem se optimální volbou nakonec 
stal nábytek koupelnový. Již od počátku 
bylo zaměření výroby zřejmé – vysoká 
estetická, konstrukční i technologická 
kvalita výrobků.

První krok ke kvalitní výrobě

Inovativní přístup k výrobě vedl již po čty-
řech letech od započetí sériové výroby 
k pořízení CNC stroje. Podle slov pana 
Krošláka toto byl logický krok, neboť 
produktivita byla skvělá a stroj dokázal 
zastoupit čtyři pracovníky. Po pořízení 
CNC stroje ve firmě pracovalo 17 pra-
covníků. Výrobu připravoval pan Krošlák 
a mistr dílny. CNC programy a šablony 
byly vytvářeny v softwaru stroje jeho 
obsluhou. S postupem času byly stroje 
obměňovány, byl vybrán nový CNC stroj 
a firma disponuje vším potřebným pro 
výrobu včetně stříkací kabiny.

Vysoká kvalita je základ

Z historického hlediska společnost 
Kronzi nepodceňuje přínos nových 

technologií a způsobů nazírání. Tento 
přístup je viditelný nejen v historii spo-
lečnosti, ale také v nabídce jejich pro-
duktů. 
„Každý rok přicházíme s novinkami, 
které prodávají náš nábytek a které zá-
kazníci oceňují“, říká pan Ing. Krošlák. 
„Směřujeme k vyšší kvalitě výrobků. 
Z lamina vyrábíme spíš výjimečně. 
Koupelny jsou vyráběny v laku.“ 
Dlouholeté zkušenosti vedly k perfektní 
kvalitě povrchových úprav. Z poutavého 
popisu je vidět, že technologie na rozdíl 
od strojů se koupit nedá a společnost 
si ji dlouhodobě vytváří a chrání. Tyto 
zkušenosti s různorodostí výroby se pak 
kladně projevují také při zvyšujícím se 
tlaku na počet atypů.

Druhý krok je mimořádná 
produktivita

Další aspekt, který společnost nepod-
ceňuje je příprava výroby. Syn majitele 
Róbert se touto problematikou aktivně 
zabývá po celou dobu svého působení 
ve společnosti. Vzhledem k tomu, že IT 
je jeho dlouholetým koníčkem, je pro 
něj výběr software, hardware a zhod-
nocení dopadů aplikace různých řešení 
na denním pořádku.
Dříve pracoval v 2D/3D modeláři, 
kde kreslil všechny produkty a zpra-
covával je graficky i technicky včetně 
všech podkladů. Především zdlouha-
vost a chybovost přípravy jej donutila 
k výběru nového řešení. Pan Róbert 
Krošlák věnoval výběru software znač-
né množství času a zhodnotil všechny 
produkty dostupné na slovenském 
i českém trhu. 
K metodice výběru poznamenává: „Při 
výběru softwaru nás přesvědčila pře-
devším možnost detailního zpracování 

Autor: Ing. Adam Kořený
Wood Software s. r. o., Opava
Kontakt: info@woodsoftware.cz
Render: archiv Kronzi
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technologie – inzerce
konstrukce, kdy si vše můžu vytvořit. 
Kritéria byly rychlost zpracování a přes-
nost zpracování.“ Pro budoucnost 
společnosti má význam také koncept 
škálovatelnosti imos, který roste spo-
lu s firmou až k sofistikovaným online 
řešením. 
Přechod od klasického kreslení byl 
rychlý a dnes již příprava funguje pouze 
na software imos, nářezových plánech 
CutList Plus a WOP programu Xilog 
centra SCM. 
„Vše co je potřeba vytvořit pro výrobu 
připravuji přes imos. Sériové produk-
ty mám všechny vytvořené v systému. 
Když potřebuji něco upravit mám všech-
no připraveno, dělám nové výrobky, při-
pravuji nářezové plány i CNC programy. 
Cokoli je potřeba zadat, vytvořím, vyge-
neruji data pro nářezové plány či CNC 
programy. Je to nejrychlejší cesta, jak 
připravit data, aby ve výrobě věděli co 
se má vyrobit.“ 

Příprava atypických 
produktů – nezbytná je 
rychlost a přesnost

Při přípravě výroby je rozdíl mezi takzva-
ným „typem“ a „atypem“ pouze v počtu 
kusů, které ovlivňují celkovou rychlost 

při výrobě na strojích, přestavování 
CNC či montáž výrobků.
Při samotné přípravě podkladů pro výro-
bu atypu však došlo k výraznému zrych-
lení, říká pan Róbert Krošlák: „Připravit 
atyp mi dříve trvalo asi 4 hodiny včetně 
nakreslení, přípravy nářezových plánů 
a programů pro CNC. Teď to mám 
všechno za 30 minut.“

Nečekané dopady na 
kvalitu výroby

Nečekaný přínos aplikace imos byl 
při přechodu výroby z tloušťky desek 
16 mm na 18 mm. „Výrobci nás dlouho-
době tlačili ke změně. Šestnáctka byla 
dražší než osmnáctka. Dlouho jsme 
čekali na dodání.“ Změna však neměla 
žádné dopady na přípravu. „Nijak mě 
to neomezovalo. Pouze jsem změnil 
materiál produktů při přípravě zakázky 
a vygeneroval programy. Výrobky se 
konstrukčně samy upravily. Nic jiného 
nebylo potřeba.“
Software slouží k přípravě montovaného 
i demontovaného nábytku. Společnost 
je orientována na zákazníka a produkty 
vytváří tak, aby byly modulární, snadno 
opravitelné a doplnitelné. To je s ros-
toucí poptávkou po atypech stále ná-

ročnější. „Demont jsme dělali vždy. 
Tím, že máme výkonnější systém pro 
konstrukci, přechod k demontu a jeho 
příprava se nám zrychlily.“

Kronzi – vysoká kvalita 
produktů, rychlost a přesnost

Společnost Kronzi je tradiční a dynamic-
ká společnost, která jde svou cestou, 
identifikuje moderní trendy a dokáže je 
úspěšně aplikovat. Toto dokazuje his-
torie i současnost firmy kde je patrné, 
že racionální zhodnocení a důsledná 
aplikace moderních postupů od přípra-
vy výroby, přes technologie až k desig-
nu a marketingu vytváří jedinečný mix 
úspěchu.
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Inovovaná řada velkoplošných děli-
cích pil Sigma Prima je cílena zejmé-
na pro menší a středně velké výrobce 
korpusového nábytku a zpracovatele 
plošných materiálů. Ačkoliv se jedná 
o vstupní řadu dělicích pil, jsou zde 
nově použity technologie a konstrukč-
ní prvky z vyšších kategorií strojů. 
Tím je garantována přesnost a kvali-
ta řezání i z dlouhodobého hlediska. 
K dispozici jsou verze s výškou proře-
zu 50 mm a 67 mm. Plošné materiály 
je možné řezat po jedné anebo i více 
deskách najednou s volbou první-
ho řezu v podélném nebo příčném 
směru. Formátovací rozměry pily jsou 
od 3300 x 3200 mm do 4500 x 4300 
mm. Standardní provedení pily počítá 
se zakládáním materiálu z přední stra-
ny. Alternativně je možné zvolit variantu 
se zadní nakládací plošinou, kam je 
pomocí vysokozdvižného vozíku ane-
bo válečkové dráhy založen celý balík 
desek. Stroj si pak automaticky 
podává do řezu jednu nebo 
více desek najednou bez 
nutnosti zásahu obsluhy. 
Manipulaci s materiálem 
usnadňují přední stoly 
opatřené vzduchovým 
polštářem a odvalovacím 
válečkem. 
Pilový vozík, umístěný 
v základu stroje, se pohybuje 
po dvou přesných vodítkách 
pomocí systému hřeben-pasto-
rek s plynule nastavitelnou rychlostí 

až do 100 m/min. Rychlost do řezu 
může být automaticky upravována dle 
tloušťky řezaného materiálu. Hlavní 
i předřezový pilový kotouč jsou uchy-
ceny tzv. pneumatickými přírubami, 
pro jejichž uvolnění není zapotřebí žád-
ných klíčů ani přípravků, stačí pouhé 
otočení pneumatického přepínače. 
Výkon hlavního motoru je standardně 
5,5 kW (na přání až 9 kW). Zadní po-
davač materiálu je opatřen unášecími 
čelistmi a rychlost polohování je max. 
70 m/min. Hodnotu tlaku sevření uná-
šecích čelistí a horního přítlačného 
trámce je možné nastavovat z přední 
strany stroje. Pro pohon pilového vo-
zíku a zadního podavače mohou být 
zvoleny tzv. „brushless“ motory, které 
dosahují vysokých rychlostí po-
lohování při zachování 
přesnosti na-
jíždění.

Řízení stroje je soustředěno do ovlá-
dacího PC, kde lze snadno a rychle 
vytvářet nářezová schémata včetně 
kompletní optimalizace i se zadáním 
dat pro následné olepování. Případně 
je možné optimalizaci provést na ex-
terním PC (např. v kanceláři) a data 
pro řezání přenášet po síti či přes 
USB flash disk. Načítat lze i data z ji-
ných optimalizačních programů (např. 
Merick). Velké využití v zakázkové 
výrobě má tiskárna etiket, kdy je na 
každý dílec vytisknuta etiketa s pře-
dem definovanými údaji. Každý dílec 
je pak snadno identifikovatelný pro 
další zpracování.

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

Velkoplošná dělicí pila Sigma Prima

Společnost BRIKLIS představuje malý, 
levný a výkonný briketovací lis BrikStar 
EK40 s nízkou spotřebou elektrické 
energie a s jednoduchým ovládáním. 
Lis je vhodný pro malé truhlářské provo-
zy pro ruční plnění materiálu. Unikátní 
stupňovitá konstrukce dna násypky 
(o objemu 0,6 m3) s mechanickým 
vyhrnováním zajišťuje přísun materiálu 
do šachty podavače lisovací komory ze 
dvou stran a její dokonalé vyprázdně-
ní. Lis produkuje brikety o průměru 62 
mm při výkonu 30–45 kg/h. Celkový 
příkon lisu jsou 3 kW.

Výrobce a prodejce: 
BRIKLIS, spol. s r.o.

Briketovací lis BrikStar EK40
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CNC vrtací a obráběcí centrum c-
-express 920 se značkou Format-4 
bylo vyvinuto speciálně pro malé díl-
ny a jako doplněk k vytíženému kon-
venčnímu CNC obráběcímu centru. 
Zabírá půdorysnou plochu jen 2,5 m2. 
Schémata vrtání se ukládají do paměti 
stroje a při opakování je lze u dalších 
obrobků nebo zakázek opětovně vy-
volat z paměti stroje a použít.
Stroj může vrtat do jedné plochy a do 
všech čtyř hran, drážkovat a frézovat. 
Dílce jsou opracovávány ve vodorovné 
pozici, posouvají se v ose X (ve směru 
své délky), zatímco pohyby v ose Y 
(ve směru šířky dílce) a Z vykonávají 
pracovní jednotky s nástroji, uložené 
na pohyblivém suportu ve spodní čás-
ti stroje pod procházejícím panelem. 
Stroj je sériově vybaven vrtací hlavou 
s 12 vřeteny. Hlavu lze libovolně při-
způsobit a osadit podle požadavků 
konkrétní aplikace. Součástí stan-
dardní výbavy je drážkovací pila, kte-
rá umožňuje frézování/řezání zadních 
drážek a polodrážek pro osazení zad 
nebo konstrukčních spojů. Centrum 
lze na vyžádání vybavit výkonným fré-
zovacím vřetenem s rozsahem otáček 
do 24 000 ot./min. Frézovací vřete-

no a formátovací program ještě více 
zvyšují produktivitu, protože umožňují 
přesné formátování obrobků bez vytr-
hávání hran, a tedy optimální přípravu 
pro další zpracování na olepovačce 
hran. 
Řídicí systém modelu c-express 920 
pochází z osvědčeného modulárního 
systému velkých CNC obráběcích 
center Format-4, modelů profit H20 

a profit H30. Ke zvýšení produktivity 
přispívá možnost integrace čtečky čá-
rových kódů. Řídicí systém c-express 
920 umožňuje přímé načítání a pro-
vádění obráběcích programů. Vrtací 
a frézovací centrum lze také integrovat 
do „zasíťované“ dílny.

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

CNC vrtací a obráběcí centrum c-express 920

Zplynovací kotle ROJEK KTP jsou urče-
ny ke spalování hnědého uhlí velikosti 
KOSTKA, palivového dřeva, krátkého 
kusového dřeva, čerstvých pilin, vlhčí 
štěpky i ostatní vlhčí biomasy a černé-
ho uhlí (KOSTKA). Paliva lze míchat. To 
umožňuje originální konstrukce ohniště 
kotle s využitím dvoustupňového spalo-
vání, kde dochází k dokonalému využití 
a vyhoření paliva. Z vrstvy hořícího pa-
liva se uvolňuje prchavá hořlavina, kte-
rá se kumuluje pod klenbou ohniště. 
Tam se smíchá s přiváděným sekun-
dárním vzduchem a tahem komína se 
tato směs protahuje přes rozžhavenou 
vrstvu hořícího paliva, kde shoří za pů-
sobení vysoké teploty. Do místa styku 
této směsi s hořícím palivem je opět 
přiváděn sekundární vzduch. Veškerý 
přívod sekundárního vzduchu je re-
gulovatelný. Kotle jsou konstruovány 
na menší komínový tah a nepotřebují 
žádná další přídavná zařízení zvyšující 
náklady na jejich instalaci. 

Kotle mají svařovanou konstrukci z oce-
lového kotlového plechu. Všechny 
stěny kotlového tělesa jsou dvojité, 
zaplněné vodou, včetně roštu ze žáro-

pevných trubek, což umožňuje vysoké 
využití tepla vzniklého hořením. Přívody 
jak primárního tak sekundárního vzdu-
chu lze snadno regulovat, čímž lze do-
sáhnout dokonalého spalování a dlou-
hé doby vyhořívání paliva. Přesto, že 
nedochází k nadměrnému zanášení 
teplosměnných ploch, je kotel opatřen 
dvířky pro jejich snadné čištění.
Nový model KTP 80 s vnějším roz-
měrem 748 x 1260 x 1406 mm má 
regulovatelný výkon 48–80 kW a účin-
nost 75–78 %. Do spalovací komory 
o objemu 200 l je možné ukládat po-
lena o průměru max. 23 cm a délce 
až 1 m. Rozměry plnicího otvoru jsou 
395 x 295 mm, objem vody v kotlo-
vém tělese 300 l, maximální provozní 
teplota 90 °C, doporučená teplota 
vratné vody 65 °C. Předepsaný tah 
komína je 25–32 Pa.

Výrobce a prodejce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.

Zplynovací kotel ROJEK KTP 80
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Tvarovosť a obtiažnosť opracovania 
konštrukčných spojov, priznaných 
spojov a prvkov je pri výrobe na klasic-
kých strojoch časovo náročná a nie-
kedy až nemožná. Firma HOLZ-HER 
reaguje na túto skutočnosť päťosím 
CNC obrábacím centrom Pro Master 
7225. Tento stroj je vhodný pre 
výrobcov nábytku z masívu aj veľ-
koplošného materiálu. Výhodou 
päťosého centra Pro Master 7225 
je, že jedným nástrojom dokážete 
na jedno upnutie vykonať niekoľko 
operácií, ako vŕtanie, frézo-

vanie, pílenie pod uhlom, 
dlabanie. Ako jeden z mála strojov na 
trhu už v základnej konfigurácii upne 
materiál so šírkou 2070 mm. Výška 
v osi Z umožňuje upevniť dielce na 

stroj s hrúbkou až do 300 mm, čím 
dokáže opracovať rôzne tvarové diel-
ce.
Stroj je v základe vybavený výkonným 
päťosím elektro-
vrete-
nom, 

ktoré 
je vodou chladené. Stroj je možné vy-
baviť automatickým nastavením trám-
cov, tzv. „Vario Table“. Výhodou tohto 

systému je, že operátor nestráca čas 
s nastavením pozícií prísaviek a trám-
cov pod opracovaný materiál, čím sa 
jeho výrobná kapacita ešte zvýši.

Výrobca: HOLZ-HER
Predajca: Král, s.r.o.

Päťosé CNC obrábacie centrum Pro Master 7225

9. – 13. 4. 2013
INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava 
T  +421-2-6727 2194, 2205, 2140, 2414, 3090
F  +421-2-6727 2201 • E  coneco@incheba.sk
www.incheba.sk 
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intec
Turn ideas into reality

Dynamic 3D 
univerzální pant s 
upevn�ním v kovací drážce

Pant Dynamic 3D byl vyvinut pro všechny typy dřevěných a 
dřevo- hliníkových oken a dveří s aplikací do kovací drážky 
/euro drážky/. Konstrukce rámového dílu pantu umožňujě 
jednotné řešení široké škály aplikací.

Pant je seřiditelný ve třech  rovinách a jeho předností 
je snadná montáž. Inovativní třídílná konstrukce pantu 
Dynamic 3D zaručuje vysokou stabilitu a perfektní 
sesouladění osy otáčení. 

Široká škála povrchů 
v pastelových a kovových 
odstínech umožňuje 
použití pantu pro jakýkoliv 
vzhled dveří a  zvyšuje tím 
jejich estetickou hodnotu. 

Jako u všech pantů 
SFS intec, tak i u pantu 
Dynamic 3D byla provedena 
certifikace podle EN 1935 - 
zátěžovým testem  
na 200.000 cyklů a 
hmotností dveří 140 kg, 
který potvrdil kvalitativní 
standard jaký od nás naši 
zákazníci očekávají. 

SFS intec s.r.o 

Vesecko 500
CZ - 511 01 Turnov

Tel.: +420 481 354 452
Fax.: +420 481 354 401
cdav@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/cz
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Kolo je navrženo podle platných před-
pisů. Určeno je pro městský provoz 
a z toho vychází i jeho geometrie 
a atraktivní vzhled. Jedná se o kolo 
kompatibilní s téměř všemi cyklo kom-
ponenty. Osazené je 20“ koly, hlavovým 
složením s radiálně axiálními ložisky, 
kotoučovými brzdami, vícerychlostním 
nábojem (v zadním náboji je umístěna 
soustava ozubených kol – planetová 
převodovka), gelovým sedlem a duralo-

vými klikami s jednopřevodníkem se 42 
zuby. Navrženo je pro člověka postavy 
175–180 cm a 85 kg. Bezpečnostní 
koeficient použitý při výpočtech je 5. 
To znamená, že kolo by mělo teoretic-
ky unést 5x větší zatížení, než navrhuji. 
Nutné je podotknout, že pro výpočty 
bylo použito pouze základních vztahů, 
jako je pevnostní podmínka pro ohyb, 
a nebylo uvažováno dynamické namá-
hání. To ovšem kompenzuje existen-
ce mého prototypu dřevokola, které 
v běžném provozu obstálo, a z toho 
jsem při navrhování vylepšené verze 
vycházel. Ve spolupráci s firmou Špinar 
software je však zpracováván mate-
matický model sil pro přesné určení 

průběhů napětí a slabých míst. Kolo je 
navrženo s ohledem na možnou elektri-
fikaci, kde by za použití bezkartáčového 
HUB motoru umístěného v předním ná-
boji a lithiové baterie bylo možné vytvořit 
hodnotný dopravní prostředek. Výkon 
a dojezd takového stroje by pak záležel 
na mnoha faktorech, jako je kapacita 
baterie, výkon motoru, hmotnost jezd-
ce, terén a další.

Na tento bicykl bylo kromě standardních 
cyklistických součástek vyrobených 
z různých druhů materiálů použito buko-
vé překližky, masivních bukových prvků, 
masivního smrkového dřeva a hliníko-
vých slitin typu AlMg pro svařované díly 

Jak se staví dřevokolo

V dnešní době, kdy jsme všichni prostřednictvím médií, novin a časopisů masírováni pojmy, jako jsou 
ekologické, obnovitelné, hand made, fair trade, bio a tak podobně, se nabízí myšlenka – co všechno 
lze vyrobit jinak, aby to odpovídalo moderním trendům? Co všechno lze např. vyrobit ze dřeva? Jedná 
se o biologicky odbouratelný materiál a zároveň je to obnovitelný zdroj. Většina výrobků z něj se 
honosí nálepkou eko výrobek. V rámci diplomové práce jsem proto zpracoval projekt jízdního kola 
s převažujícím podílem dřevěných prvků. Nazval jsem ho jednoduše – dřevokolo.

Autor: Bc. Miroslav Bureš
Kontakt: miroslav.bures@atlas.cz
Foto a obrazová dokumentace: autor

Funkční a prakticky ověřený prototyp 
dřevokola

Počítačová vizualizace návrhu dřevokola, u kterého lze takřka bez omezení měnit 
vzhled rámu



DM 10/2012 29

konstrukce

a slitiny typu AlCu4SiMg pro součástky, 
které se nebudou svařovat. Jako spo-
jovací materiál jsou zde použity šrouby, 
vruty, epoxidová pryskyřice pro spojo-
vání materiálů dřevo – kov a PVAc lepi-
dlo třídy D3 a vyšší. Povrchovou úpravu 
pak tvoří PU voděodolný lak. Pro popis 
je vhodné bicykl rozdělit na dvě hlavní 
části: vidlice a rám.

Vidlice

Z připojeného obrázku je patrné názvo-
sloví jednotlivých součástek a dílů vid-
lice. Nohy vidlice jsou vyrobeny z ma-
sivního bukového dřeva. Je třeba dbát 
na rovnoběžnost vláken a minimální po-
čet vad, aby byla zaručena navrhovaná 
pevnost. Minimální průměr nohy by měl 
být 35 mm. Pokud by nohy neměly kru-
hový, ale třeba elipsovitý průřez, tak je 
třeba dodržet minimální plochu průřezu 
alespoň 950 mm2, přičemž délka kratší 
osy elipsy by neměla být menší než 25 
mm. Horní část noh tvoří představec, 
který umožňuje uchycení řídítek. Řídítka 
mohou být standardní ocelová nebo 
ohýbaná buková, tak jak je uvedeno 
v tomto návrhu. Na spodních koncích 
jsou nohy opatřeny hliníkovými patkami, 
které jsou zapuštěny tak, aby splývaly 
s povrchem noh. Spojení je provedeno 
pomocí závitových tyčí a kloboukových 
matek. Patky slouží k uchycení předního 
kola a třmenu kotoučové brzdy. Zajišťují 
tak pevný a trvanlivý spoj, odolný proti 
otlačení. Nohy vidlice jsou navzájem 
spojeny několika prvky. V první řadě je 
to můstek vyrobený z překližky, který 
zlepšuje odolnost vidlice vůči krutu a zá-

roveň slouží jako prvek pro uchycení 
blatníku. Dalšími spojujícími prvky jsou 
korunky, někdy slangově označované 
jako brýle. Korunky jsou vyrobeny z bu-
kové překližky. Horní korunka je s no-
hama spojena napevno pomocí PVAc 
lepidla a dolní korunka, jejíž součástí je 
i hlavová tyč, je demontovatelná. Skládá 
se ze dvou částí, které jsou navzájem 
spojeny pomocí závitových tyčí a do-
taženy kloboukovými matkami. Matky 
jsou zapuštěny do korunky, a proto je 
nezbytné, aby tyto otvory měly dosta-
tečný průměr pro přístup nástrčného 
klíče. Hlavová tyč, vyrobená z bukové-
ho masivu, je s dolní korunkou spojena 
napevno PVAc lepidlem. Tato sestava 
pak zajišťuje spojení vidlice s rámem 
bicyklu. Hlavová tyč je prostrčena skrz 
hlavovou trubku osazenou hlavovým slo-
žením, dále je nasazena vidlice, kde hla-
vová tyč zasahuje až do horní korunky. 
Poté dojde k dotažení spodní korunky 
k nohám vidlice a přes víčko hlavového 
složení a horní korunku je vše ještě za-
jištěno pomocí šroubu a příčné válečko-
vé matice uložené v hlavové tyči.

Rám

Rám se skládá ze tří sestav vlepených 
mezi dvě bočnice. Tyto sestavy slouží 
k uložení důležitých komponentů, jako 
je hlavové složení, sedlová trubka a šla-
pací střed. 

Sestava 1 slouží k uložení hlavového 
složení. Skládá se ze dvou smrkových 
špalíků a duralové trubky s přírubou. 
Smrk je volen zejména pro svoji nízkou 
hmotnost. Hlavové složení je velice na-
máhaným dílem, a proto není možné jej 
narazit přímo do těchto špalíků z dů-
vodu otlačení a následného povolení 
spoje. Proto je do špalíků vlepena du-
ralová trubka, která je v místě styku se 
dřevem opatřena podélným rýhováním, 
které umožňuje prostup pryskyřice po 
celé lepené ploše. Zároveň je hlavová 
trubka opatřena přírubou, skrz kterou 
je pomocí vrutů zajištěna proti rotaci 
do horního špalíku. Tato trubka má 
přesně stanovené dimenze, aby bylo 
možno použít standardizované hlavové 
složení. 

Sestava 2 slouží k uložení sedlové 
trubky se sedlem. Je vyrobena stejným 
způsobem jako sestava pro uložení hla-
vového složení. Liší se pouze rozměry 
špalíků a průměrem trubky. Trubka je 
na konci opatřena rychloupínákem, 
který slouží k aretaci sedla v příslušné 
výšce. 

Sestava 3 slouží k uložení šlapacího 
středu. Je vyrobena opět ze smrkového 
masivu a trubky s vnitřním závitem pro 
uložení šlapacího středu. Tato trubka je 
opatřena dvěma přírubami. Po vlepení 
špalíku mezi bočnice je trubka s příru- 

Vidlice

Rám
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bami vsunuta do rámu a zajištěna šrou-
by skrz rám. 

Bočnice rámu jsou vyrobeny jako tvaro-
vý překližkový výlisek z bukové překližky 
o tloušťce 10 mm. Lisování může být 
provedeno ve formě vyrobené z MDF 
desek. Tato forma umožní výrobu vý-
lisku, ze kterého je pak, s dodržením 
základní geometrie, možné vyříznout té-
měř libovolný tvar bočnic. Tato forma je 
použitelná pro výrobu bočnic pro jezdce 
s výškou od 160 cm do 185 cm. Pokud 
by měl bicykl sloužit menším nebo vět-
ším jezdcům, bylo by třeba vyrobit další 
formu s jinou geometrií. Bočnice jsou 
odlehčeny odlehčujícími otvory, které 
mohou mít téměř libovolný tvar. Mohou 
tedy posloužit i jako reklamní plocha, 
kdy jako odlehčení může být použito 
logo firmy, text, nebo odkaz na webo-
vé stránky. Pro navrhovanou pevnost je 
však potřeba dodržet minimální plochu 
průřezu 1300 mm2. U pravé bočnice 
je nutné se zaměřit na otvory pro ve-
dení řetězu, který bude mít díky použití 
vícerychlostního náboje stálou dráhu. 
To znamená, že při změně převodu se 
řetěz nebude pohybovat do stran. Při 
použití tohoto náboje však bude potře-
ba vybavit bicykl napínací kladkou pro 
správné vypnutí řetězu. 

Po výrobě všech součástek, dílů a ses-
tav je možné vše vlepit mezi bočnice po-
mocí PVAC lepidla. Po vytvrdnutí lepidla 
se bočnice opatří zadními patkami pro 
uložení zadního kola. Tyto patky jsou 
s bočnicemi spojeny pomocí šroubů 
dotažených kloboukovými matkami. 
Patky zajišťují pevné spojení mezi ná-
bojem zadního kola a rámem a zame-
zují otlačení a povolení spoje. Zároveň 

umožňují uchycení brzdového třmenu.
(Jako výzva se jeví vyrobit dřevěné ráfky. 
Zde si netroufám použít žádné výpočty 
a čeká se na výstupy z programu mo-
delujícího průběhy napětí, jehož výstupy 
umožní dostatečně ráfek naddimenzo-
vat. V tomto případě by bylo možné pro 
výrobu použít jak překližovaných mate-
riálů, tak masivního dřeva.)

Technologické požadavky 
na výrobu

Vzhledem k náročnosti na přesnost je 
doporučeno k výrobě využít pětiosé 
dřevoobráběcí CNC centrum. Výroba 
dřevěných dílů by tak byla nejjedno-
dušší, ale při malém počtu vyráběných 
kusů i nejdražší. Díky zpracování projek-
tu v programu TurboCAD je k dispozici 
kompletní 3D model. Tento program 
je pomocí formátu .dxf kompatibilní se 
softwarem většiny dostupných CNC 
center, což práci částečně usnadní. 
I v případě použití této technologie 
bude potřeba použít klasické truhlářské 
stroje na odvrtání a frézování některých 
otvorů, jejichž poloha je známa až po 
částečném sestavení. Dále je potřeba 
vše přebrousit a nalakovat.

Není však vyloučena ani výroba bez po-
užití CNC strojů. To však klade velké 
nároky na technologickou vybavenost 
dílny, manuální zručnost pracovníků, 
časovou náročnost a přesnost vyrá-
běných dílů. Tato varianta by připadala 
v úvahu, pouze kdyby se vyrábělo jen 
pár excelentních, téměř uměleckých 
kousků, za které bude možné požado-
vat vyšší cenu. Jedná se o ruční výro-
bu na klasických truhlářských strojích. 
I v tomto případě by bylo vhodné využít 

tříosého CNC stroje alespoň na výro-
bu lisovací formy. Ale i ta by šla vyrobit 
bez jeho použití, a to za pomocí spodní 
frézky podle šablony. Dílna, která by se 
chtěla zabývat touto výrobou, by se ne-
obešla bez strojů, jako je pásová pila, 
modelářská pásová pila, kotoučová pila, 
pásová bruska, kotoučová bruska, sto-
janová vrtačka, spodní vřetenová fréz-
ka, horní frézka. Dále ruční stroje, jako 
rotační bruska, vrtačka, přímočará pila, 
ruční frézka a další.

Nesmím opomenout hliníkové díly, které 
by bylo potřeba si nechat vyřezat a svařit 
na zakázku v některé z kovodílen, kte-
rá disponuje vybavením na obrábění 
a svařování hliníku. Těmito díly se rozumí 
přední a zadní patky, hlavová a sedlová 
trubka a trubka šlapacího středu.

Závěr

Pokud bychom chtěli srovnávat toto kolo 
s klasickými bicykly, bylo by to velice 
složité, protože každý zákazník očeká-
vá od svého kola jiné požadavky. Jízdní 
vlastnosti dřevokola a klasického kola 
jsou srovnatelné. Hmotnost nepřekročí 
13 kg, což je podle mého názoru velké 
plus, protože hmotnost kol s duralo-
vým rámem se pohybuje okolo 15 kg. 
Jako mínus dřevokola by byla absence 
druhého nebo třetího převodníku, které 
umožňují větší rozsah řazení. To by se 
však vykompenzovalo, pokud by došlo 
k elektrifikaci tohoto stroje. Pak by se 
z něj stal plnohodnotný městský do-
pravní prostředek. Jako velké plus pro 
toto kolo je zajímavý a nevšední design 
s možností individuálních návrhů tvarů. 
Dále by mezi plusy patřila velice nízká 
energetická náročnost na jeho výrobu. 
Pokud budeme srovnávat s duralovým 
kolem, kde je potřeba vytěžit hliník, 
magnesium, mangan a další prvky, 
které je potřeba tepelně zpracovat do 
podoby trubek, které se pak musí svářet 
atd., tak si troufám říci, že celkové ener-
getické výdaje na výrobu dřevokola by 
byly třetinové.

V současné době se čeká na schválení 
úřadem patentového vlastnictví pro vy-
dání ochrany v podobě užitného vzoru, 
který chrání celkové konstrukční řešení 
kola. Na závěr bych chtěl ještě podo-
tknout, že se stále pracuje na zdoko-
nalování a odlehčování tohoto bicyklu. 
Jakmile budou připraveny veškeré pod-
klady, může se začít s výrobou. Kdo se 
jí ujme, zatím ale není jasné.

Řez rámem
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Formátovanie nezávislé od 
zásobovania materiálom

Rozhodujúcim strojom v individuálnej 
výrobe nábytku je nárezové centrum 
HOLZMA HPP 250. Jeho kapacita, 
presnosť, kvalita a rýchlosť opraco-
vania vytvorí dielce na bezproblémo-
vé pokračovanie ďalších operácií. 
Výhodou je súčinnosť s automatickým 
skladom BARGSTEDT TLF 210. Stačí 

jeho naplnenie rozhodujúcou dodáv-
kou DTD predpokladaných hrúbok, 
drevín a dezénov podľa objednávok. 
Množstvo dosiek sa priebežne dopĺňa. 
Inteligentný skladový systém môže mať 
až 340 skladovacích plôch pre dosky 
rozmeru 4300 x 4300 mm, do výšky 
zásobníka 2500 mm. Flexibilita a účin-
ný stupeň automatizácie umožňuje sé-
riovosť jeden kus! Ďalší dielec má opäť 
iné rozmery. Súčinnosť automatického 
skladu a nárezového centra sa blesku-
rýchle prestaví na tieto rozmery a opäť 
môže pokračovať sériová výroba jedné-
ho kusa! Systém zvyšuje produktivitu, 
optimálne vyťaženie strojov a prináša 
finančné úspory.

Pre optimalizáciu výroby sú dôležité vý-
robné podklady. Pri príjme drevotriesko-
vých dosiek do skladu sa každá označí 
buď čiarovým kódom alebo evidenč-
nými údajmi na identifikačnom štítku. 
Realizuje to buď v obchodnej kancelárii 
firmy riaditeľ výroby Martin Valach ale-
bo priamo v kancelárii operátor výroby. 
Prepojené počítače oboch automatic-
kých strojov zabezpečujú ďalšiu eviden-
ciu. Do automatického skladu sa po 
odrezaní potrebných rozmerov dosák 
vracajú ich zbytky, aby mohli byť využité 
pri inej zákazke. Manipulátor ich uloží 
chaoticky na skladové miesta a presne 
eviduje ich rozmery, vlastnosti a pozíciu 
uloženia.

Zvýšenie počtu objednávok na zariaďovanie interiérov a výrobu 
atypického skriňového nábytku vo firme VACHO s.r.o., Modra by 
nedokázali na pôvodnom strojnom zariadení. Nahradili ich špičko-
vými strojmi z produkcie HOMAG Group. Umožňujú zvýšiť výrobné 
možnosti až o 60 %. Za účelom posilnenia výrobných uzlov nainšta-

lovali od marca 2012 nárezové centrum HOLZMA, automatický sklad BARGSTEDT, CNC obrábacie 
centrum WEEKE, olepovačku hrán BRANDT. Technologické poradenstvo, montáž, optimalizáciu 
výrobnej prevádzky, servis garantuje dodávateľské zastúpenie EXCELLENT CD s.r.o., Zvolen.

Výroba atypického nábytku 
s bleskovým prestavením strojov

GRUPPE

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

Uchopenie dosky prísavkami na prenos k píle a pohľad do skladu BARGSTEDT cez obrazovku
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Produkčný proces nie je 
prerušovaný

Presne narezané dielce sa z nárezového 
centra presúvajú do vertikálneho CNC 
obrábacieho centra WEEKE Optimat 
BHX 055 na pílenie, vŕtanie, frézo-
vanie. Tento najpredávanejší automat 
celej skupiny HOMAG zaberá v dielni 
plochu iba 5 m2. Má automatické pri-
spôsobenie podpery na hrúbku mate-
riálu s patentovaným systémom presnej 
hĺbky vŕtania, 13 vertikálnych vŕtacích 
vretien vrátane systému rýchlej výme-
ny. Predĺžený pracovný stôl (3050 mm) 
doplnený valčekovou dráhou umožňu-
je bezpečné nakladanie a vykladanie 
dielcov.
Na definitívne dokončenie presúvajú 
dielce k olepovačke hrán BRANDT 
Ambition 1430 HighFlex s automatic-
kým prestavovaním hrúbky hrán od 0,4 
do 3 mm. Počas nalepovania je účinný 
predfrézovací agregát na zarovnanie 
olepovaného materiálu diamantovými 
patentovanými frézami a dokončovací 
rožkovací agregát na zaoblenie ABS 
hrán. Kvalita výstupného obrobku ne-
potrebuje žiadny dotyk pracovníka na 
prípadné čistenie.

Výrazné šetrenie výrobných 
časov bez zvýšenia nákladov

Výrobný areál je v priamej línii rozdele-
ný na automatický sklad BARGSTEDT 
bez obsluhy, strojovú dielňu s uzlami 
HOLZMA, WEEKE, BRANDT. Hotové 
dielce potom prechádzajú s presne 
označenými štítkami zákazky do skladu 
a do montážnej dielne. Pri nárezovom 
centre pracuje jeden pracovník: dohlia-
da na kontrolu operácií, odoberanie 
dielcov pre ďalšie opracovanie. Každý 

ďalší stroj obsluhuje jeden pracovník 
(nakladanie a odoberanie dielcov). 
Dielce na montáž pripravia v montáž-
nej dielni a montáž zabezpečujú dvaja 
pracovníci priamo u zákazníka.
Výrobnú firmu v Modre založil Ing. Andrej 
Vacho. Pôvodne iba kompletoval vyro-
bené dielce, dodané viacerými sto-
lárskymi dielňami. Vyrábal výlučne na 
objednávku a žiadne dielce neboli zo 
sériovej výroby. Po vybudovaní vlastné-
ho výrobného areálu v obci Štefanová 
tu sústredil celú výrobu. Aj naďalej má 
charakter atypickej výroby. Každý die-
lec má iný rozmer, každá skrinka iné 
priestorové riešenie. Pri zadávaní vý-
robných pokynov vychádza zo škice 
architekta alebo zákazníka. Údaje podľa 
stavebného projektu presne zameria na 
stavbe a dielce rozkreslí pre prípravu vý-
roby. Pestrá materiálová skladba celého 
interiéru, náročné tvary dielcov, dopl-

nenie kovania a pevné spojenie prvkov 
vyžadujú precíznu prácu a koordináciu. 
Výrobné stroje HOMAG Group s auto-
matizovanými systémami zaručujú kva-
litu výroby pri efektivite nákladov.

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

EXCELLENT CD, spol. s r.o.
Š. Moyzesa 3, 960 01 Zvolen
tel.: 045/5249 160, 5321 628
fax: 045/5249 169 
e-mail: office@excellentcd.sk
www.excellentcd.sk

Nárezové centrum vytvára požadované rozmery na štyroch pracovných stoloch

Olepovačka BRANDT výrobný proces nespomaľuje! 

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: VACHO s.r.o.
Sídlo: Modra
Rok založenia: 1990
Počet zamestnancov: 12
Web: www.vacho.sk

● Modra
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K zásadní změně vyráběného sorti-
mentu DŘEVOTVAR přistoupil podle 
generálního ředitele Ing. Stanislava 
Kroulíka kolem roku 2001, kdy zahra-
niční odběratelé jeho dýhovaného ná-
bytku začali postupně přesouvat svůj 
zájem směrem na východ a jih do zemí 
s levnější pracovní sílou. Snaha udržet 
práci pro tehdejších 300 zaměstnanců 
přiměla družstvo k navázaní spolupráce 
se společností IKEA, pro kterou zača-
lo vyrábět nejprve koupelnové skříňky 
a později noční stolky a komody z MDF 
desek s povrchovou úpravou pigmento-
vými laky. Tato spolupráce, která druž-
stvo stála značnou investici spojenou 
s pořízením potřebné technologie, byla 
v roce 2009 společností IKEA vypově-
zena a družstvo tak mělo půl roku na 
nalezení náhrady za tohoto strategické-
ho partnera, jež tvořil 70 % jeho obra-
tu. „Přes veškerou snahu brát jakékoliv 
i jednorázové zakázky jsme byli nuceni 
zredukovat počet provozoven ze šesti 

na dvě a zaměstnanecký kádr zhruba na 
polovinu, což vzhledem k některým dlou-
holetým zaměstnancům a navíc ve třítisí-
covém městě, kde se všichni vzájemně 
znají, bylo hodně nepříjemné. Mimo 
jiné i proto, že maloobjemové zakázky 
s různým zaměřením vyžadovaly více 
techniků, které jsme navzdory nutnému 
propouštění na dílnách museli naopak 
nově přijmout,“ vzpomíná Ing. Kroulík 
na období let 2009 a zejména 2010, 
kdy hospodářský výsledek družstva vy-
kazoval velmi vysokou ztrátu.

Na Ikeu nezanevřeli 
a vsadili na nábytkové dílce

S ohledem na uvedenou skutečnost 
se proto vedení družstva rozhodlo na-
bídnout svůj potenciál některým dalším 
a objemově větším dodavatelům společ-
nosti IKEA nebo jiné jí podobné firmě. 
Postupně se jí podařilo navázat spo-
lupráci s třemi subdodavateli řetězce 

v Česku a s jistou firmou v Dánsku, 
kterým dodává nábytkové dílce v suro-
vém nebo lakovaném provedení. Díky 
tomu se jí už loni podařilo zvýšit obrat 
meziročně o více než 35 miliónů korun 
a letos má reálný předpoklad přidat 
dalších 10 miliónů. „Nábytkové dílce 
v současné době tvoří polovinu obratu 
družstva. Na zhruba dvaceti procentech 
se podílí naše tradiční kuchyňka (vařeč-
ky, paličky na maso, mlýnky na koření 
nebo na sůl apod.), která je více jak 
z poloviny určena zákazníkům v Anglii 
a zemích Skandinávie. Dalších dvacet 
procent představuje exportní nábytek 
vyráběný dle specifikace zákazníka 
z laminované DTD nebo lakované MDF, 
případně v kombinaci z masivním dře-
vem,“ upřesňuje generální ředitel s tím, 
že posledních 10 % obratu tvoří luxusní 
altány pro zahraniční zákazníky a dýho-
vaný nábytek vlastního designu, který 
se družstvo snaží zachovat s ohledem 
na jeho dlouholetou tradici.

Zákazník musí nabýt pocitu domova, 
ten se však z běžných prodejen vytrácí

Nábytkářské družstvo DŘEVOTVAR Jablonné nad Orlicí si v loňském 
roce připomnělo 60 let své existence, během které zažilo léta tučná 
i chudší. Zatímco do konce minulého století jej česká veřejnost 
spojovala především s výrobou dýhovaného nábytku nebo různého 
kuchyňského náčiní, v současné době ho živí hlavně produkce nábyt-
kových dílců z plošných materiálů MDF a DTD s povrchovou úpravou 
pigmentovým lakem. Během posledních tří let také výrazně zeštíhlelo 
a to jak z hlediska zaměstnanců, tak i svých provozoven.

Výroba šedesátiletého DŘEVOTVARU se dnes zúžila do dvou provozoven v Jamném n/O a Jablonném n/O, kde sídlí i jedna 
ze tří firemních prodejen

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

Foto: autor
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Více vlastních prodejen 
bychom neuživili

Dýhovaný nábytek, na rozdíl od ostatní-
ho sortimentu, firma naopak uplatňuje 
pouze na domácím trhu a jeho vyráběný 
objem stále klesá – v současné době 
představuje asi 7 % celkové produkce. 
Podle Ing. Kroulíka to ale není tím, že by 
lidé nakupovali méně, ale začali nakupo-
vat jinde, než firma potřebuje. „Většina 
lidí, pokud chtějí koupit nábytek, se nej-
prve poinformuje na internetu, udělá si 
nějakou představu a pak se chce na 
nábytek podívat. K tomu pak nejčastěji 
volí velká nákupní centra, kam může 
zajet autem, pohodlně zaparkovat a při 
tom ještě udělat i další nákup. S dražším 
nábytkem, jako je ten náš, do takových 
center nemůžeme, neboť jeho prodej vy-
žaduje určitý servis ve smyslu informací 
jak a z čeho je vyroben a proč je tudíž 
dražší než vedle něj stojící laminovaný. 
Tento servis zde chybí. Proto jsme od-
kázáni na kamenné prodejny menších 
obchodníků s nábytkem nebo na vlastní 
firemní prodejny, které ale, pokud by byly 
ve velkých nákupních centrech, pouze 
náš nábytek neuživí a když je umístíme 
ve středu města, pak je málokdo navštíví. 
To samé platí také o prodejnách exter-
ních prodejců, jejichž provozovatelé kvůli 
úbytku zákazníků snižují plochy a ve sna-
ze alespoň něco vydělat zde nabízí různý 
rychloobrátkový sortiment, což návštěv-

nost těchto prodejen ještě zhoršuje,“ 
konstatuje generální ředitel a dodává, 
že důležitým faktorem ovlivňujícím pro-
dej nábytku je pocit zákazníka z hlediska 
praktičnosti, designu, jak se v prostředí 
dané sestavy bude cítit apod. „Nábytková 
centra typu IKEA a jim podobná dokáží 
takový pocit navodit, ale z většiny malých 
prodejen se bohužel vytrácí,“ doplnil Ing. 
Kroulík s dovětkem, že kvůli výše uve-
deným důvodům družstvo zrušilo svoji 
prodejnu v Brně a v současné době 
provozuje ve vlastní režii již jen prodejny 
v Jablonném nad Orlicí a Ostravě.

V jednotě je síla

Třetí firemní prodejnu DŘEVOTVAR 
před časem situoval do obchodního 
domu ASTO v Praze 9, který se nachází 
v těsné blízkosti nákupního centra Černý 
most. Na provozních nákladech se spolu 
s družstvem podílí i další tuzemští výrobci 
(TON, ASON INTERIER, DOMESTAV, 
PELC KUCHYNĚ, DUDINGER, SAUNA-
PROJEKT, ASTO), kteří si podle gene-
rálního ředitele příliš nekonkurují, ale 
naopak se vzájemně vhodně doplňují. 
„Iniciativa učinit takovéto seskupení ne-
vzešla od nás, ale od osoby, které objekt 
patří a která si i sama vybírala výrobce, 
jenž by se zde měli prezentovat. Když 
jsme byli osloveni, okamžitě jsme sou-
hlasili, neboť právě tak by podle nás měla 
vypadat prodejna, která může dražší-

mu, ale kvalitnímu českému nábytku 
přinést lepší budoucnost,“ pochvaluje 
si Ing. Kroulík a dodává, že na této pro-
dejně, která jako jediná ve větší míře 
prodává, zavedlo družstvo za účelem 
dalšího zkvalitnění prodejního servisu 
bezplatné poradny firemního architekta. 
„Tuto službu, poskytovanou pravidelně 
každý poslední čtvrtek v měsíci, využijí 
pokaždé 3–4 zákazníci. Zda a do jaké 
míry bude pro nás přínosem, nedokáže-
me v tuto chvíli ještě vyhodnotit a ani ne-
čekáme, že by nám v této době pomohla 
k výraznějšímu zvýšení poptávky po naší 
klasice. V každém případě se ale jedná 
o určitý a smysluplný druh reklamy,“ roz-
loučil se s námi generální ředitel.

Nosnou částí výroby jsou nábytkové dílce expedované v surovém stavu nebo s povrchovou úpravou pigmentovými laky

Zatímco tradiční „kuchyňka“ i dnes vytváří zhruba pětinu obratu u dýhovaného nábytku tento podíl klesl na 7 %

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Dřevotvar družstvo
Místo: Jablonné nad Orlicí
Rok založení: 1951
Počet zaměstnanců: 178
Obrat: 140 mil. Kč
Web: www.drevotvar.cz

Jablonné nad Orlicí ●
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Již od svého založení v roce 1992 se  
firma zabývá restaurováním starožitné-
ho dřevěného a čalouněného nábytku 
a tapetováním historických interiérů sty-
lovými textilními a papírovými tapetami. 
Ministerstvem kultury jí bylo uděleno po-
volení k obnově kulturních památek. Toto 
povolení se vztahuje i na speciální čalou-
nické práce jako je čalounění kočárů, 
automobilů aj. Veškeré restaurátorské 

práce dělají ručně klasickými metodami 
s důrazem na maximální autentičnost 
nábytku a na původní technologie jeho 
zpracování. Na svém kontě mají i takové 
restaurátorské zakázky, jako je zámek 
Karviná, zámek Vizovice, Apponyiho pa-
lác v Bratislavě nebo Pražský hrad.

Zájem je o 20. a 30. léta

Klasické restaurování historického nábyt-
ku, ať už spravovaného státem prostřed-
nictvím Národního památkového ústavu 
nebo vlastněného soukromými osobami, 
dnes ale tvoří jen malou část jejich pra-
covní činnosti. Největší boom z devade-

sátých let, kdy zejména díky rozsáhlým 
majetkovým restitucím historický náby-
tek měnil své majitele, je pryč a s přícho-
dem ekonomické recese v roce 2009 
výrazně poklesl i počet státních zakázek. 
Firma tento výpadek postupně nahradi-
la vlastními produkty. Na jedné straně 
vykupuje starý nábytek, který renovuje 
a poté prodává, a na druhé straně se 
díky své odborné kvalifikaci věnuje také 
výrobě nového stylového nábytku v růz-
ných historických stylech. Do roku 2010 
tyto výrobky prodávala prostřednictvím 
galerií a prodejen se starožitnostmi. 
Zhoršená ekonomická situace ji ale při-
měla k šetření i zde. Před dvěma roky 
se z pronajatých prostor přestěhovali do 
vlastní nově postavené provozovny na 
okraji Černé Hory, jejíž součástí je také 
vzorkovna – galerie výrobků. Nábytek 
dnes zákazníkovi prodávají napřímo 
a šetří tak na maržích obchodníků. 
Potenciálním zákazníkům o sobě dávají 
vědět např. prostřednictvím inzerce na 
specializovaných portálech zaměřených 
na starožitný nábytek a na webových 
stránkách vybraných galerií.
V prodejně firmy může zákazník spatřit 
pestrou škálu nábytku v různých histo-
rických stylech od baroka přes empír 
až po modernu. Podle Stanislava Solára 
je u nás momentálně ale největší zájem 
o nábytek ve stylu 20. a 30. let minu-
lého století (funkcionalismus, art-deco 
apod.), ale i let 40. (nábytek UP závodů 
aj.). A to jak o originály, tak o nové vý-
robky v daném stylu. Zájem naopak 
klesá o historismus a biedermeier.
Vedle těchto činností se ale věnují též 
výrobě moderních zakázkových interiérů 
na základě dlouholeté spolupráce s ar-

Nejnáročnější bylo čalounění z pergamenu

Ne každý z dnešních současníků se může pochlubit tím, že jeho výrobky jsou vybaveny i památkové 
objekty zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jednou z takových firem je 
společnost RENO DESIGN, která se velkou měrou podílela na obnově interiérů nově zrekonstruova-
né brněnské vily Tugendhat, postavené v roce 1930. Zhruba padesát kusů nově vyrobených replik 
čalouněného funkcionalistického nábytku pochází právě z dílny této rodinné firmy z Černé Hory. 
Její spolumajitel a zakladatel Stanislav Solár právem považuje vybavení vily Tugendhat za jednu ze 
svých nejprestižnějších zakázek.

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

Rodinnou firmu, dnes RENO DESIGN, s.r.o., založil v roce 1992 Stanislav Solár 
(vpravo dole na křesle od Jindřicha Halabaly)



DM 10/2012 37

reportáž

chitekty. Tyto zakázky tvoří cca polovinu 
současné produkce firmy, a to hlavně 
proto, že jsou zdrojem vyššího zisku, 
než stylový nábytek a renovace.

I Mies van der Rohe by byl 
spokojen

Díky souběhu všech svých podnika-
telských aktivit a osobním kontaktům 
s bratry Vladimírem a Miroslavem Am-
brozovými, hlavními aktéry rekonstruk-
ce brněnské vily Tugendhat, dostali 
možnost podílet se na loňské obnově 
jejího vybavení. Výsledek ocenili nejen 
odborníci z řad architektů a kunsthisto-
riků, ale i potomci majitelů vily, kteří při 
její obnově byli rovněž nápomocni.
Původní nábytek navrhl do interiérů sám 
autor vily, německý architekt Ludwig Mies 
van der Rohe. Byl vyroben převážně 
z trubkové a pásové chromované oce-
li, jako potahový materiál čalouněných 
částí byla použita stříbrošedá rayonová 
tkanina, rubínově červený samet, sma-
ragdově zelená useň a bílý pergamen.
Kovové chromované díly pro nové 
repliky vyrobila slovenská KODRETA. 
Společnost RENO DESIGN pak zho-
tovila čalounění, a to přesně podle 
původních technologií. Jako podklady 
využívali jednak dochované kusy resp. 
fragmenty původního nábytku, a jednak 
dochovanou výkresovou dokumentaci 
autora vily, která se nachází v museu 
v New Yorku. Tam, kde dokumentace 
chyběla, vycházeli z technologií a ma-
teriálů, které se v té době obvykle pou-
žívaly a se kterými restaurátorské firmy 
běžně pracují dodnes (plst, africká trá-
va, žíně, juta apod.).
Nejnáročnější podle Stanislava Solára 
bylo vyřešit, jak připevnit potahy z per-
gamenu (nevyčiněná sušená kůže) na 

 

Firma se vedle restaurování starožitného dřevěného a čalouněného nábytku…

…věnuje také výrobě replik a stylového nábytku

K jejím nejprestižnějším zakázkám se od letošního roku řadí vybavení interiérů 
zrekonstruované funkcionalistické vily Tugendhat v Brně. Na obrázku jsou repliky 
křesel Tugendhat a Barcelona
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konstrukci židlí Brno. Těch jsou ve 
vile dva tucty a na výrobu potahů byla 
údajně spotřebována kůže ze 75 telat. 
Jde o technologii, která se u nás běžně 
nepoužívala a nejsou s ní tudíž žádné 
zkušenosti. Původní kovový nábytek 
byl vyroben v Německu. „Pergamen je 
díky technologii výroby oproti běžným 
potahovým materiálům poměrně tvrdý 
a nepoddajný. Museli jsme přijít na to, 
jak s ním pracovat. Byla to ale pro nás 

určitě dobrá zkušenost. S touto tech-
nologií jsme se potkali poprvé v životě 
a pokud se s ní ještě někdy potkáme, 

tak už alespoň budeme vědět, jak na 
to,“ říká s úsměvem na závěr našeho 
rozhovoru Stanislav Solár.

Pružicí odpočivné křeslo. Červené čalounění je ke kovové konstrukci připevněno koženými popruhy sepnutými přezkami

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: RENO DESIGN, s.r.o.
Místo: Černá Hora
Rok založení: 1992
Počet zaměstnanců: 10
Web: www.renodesign.cz

Černá Hora ●

Nejnáročnější fáze zakázky – připevnění 
pergamenového potahu na konstrukci 
židlí Brno

Židle Brno
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OHRA sales office
Česká a Slovenská republika
Zastoupení v České republice
Mazourova 1, Brno 636 00 

Tel/fax:+42 (0) 54452660550169
mobilní telefon: +420 776024121
www.ohra.cz , info@ohra.net

SKLADOVACÍ TECHNIKA PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

OHRA – specialista pro 
skladování dlouhého a 
objemného materiálu
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· pro vodní, ředidlové i UV vodní laky 
· dokonalá separace aerosolu
a filtrace odsávaného vzduchu

· ovládání chodu přímo stříkací pistolí
· určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu

· kompletní zařízení vč. příslušného ventilátoru
jako stavebnice již od 73.730 Kč vč. ventilátoru

· i komplexní řešení vč. úhrady odsávaného vzduchu

Střádalů 43, 718 00 OSTRAVA
596 237 619 - 596 237 620, 602 714 150

info@aeroterm.cz

www.aeroterm.cz

odsávací stěna

AEROTERM
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· SUŠICÍ  KOMORY A TUNELY NA VODNÍ,  UV A PU BARVY · STŘÍKACÍ  AUTOMATY·
POLÉVAČKY · ÚPRAVY HRAN · SUŠENÍ PÚ OKEN · ODPRAŠOVÁNÍ DÍLCŮ · LINKY NA MÍRU
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Od začátku 
s jasnou představou

Připomeňme, že Michal Peřina začínal 
s výrobou nábytku s třemi zaměstnanci 
v roce 1994 v malé dílně v Libčicích 
nad Vltavou. Od té doby výrobu zakáz-
kového nábytku a interiérů podle návrhů 
architektů a designérů rozvíjel a ve svém 
úsilí o rozšíření firmy neustal, přestože 
v posledních letech není lehké podni-
kat, natož investovat do kvalitních pro-
jektů a spolupráce s profesionály. 

Rozvoj

V roce 2010, v nedalekém areálu 
Šroubáren, zahájila firma LUGI provoz 
v nové výrobní hale s ruční a strojní díl-
nou. Hala o velikosti 892 m2 a 4980 m3 
vznikla podle projektu z let 2008–2009 
od Petra Bouřila – ABM architekti ve spo-
lupráci s Lukášem Bílkem a Lukášem 
Lipertem. O její hodnotě svědčí mimo 
jiné i to, že ji architekt Petr Všetečka vy-
bral do prestižní ročenky Česká archi-
tektura 2010/2011. Vlídné a otevřené 
prostředí s týmem zkušených truhlářů 
umožňuje zájemcům nahlédnout do 
všech fází výroby i být při vzniku vlast-
ního nábytku. 

Oslava zralé plnoletosti 

Letos, 17. května proběhlo slavnostní ote-
vření dalšího objektu – proměny budovy 
bývalého uhelného mlýna na inspirativní 
místo pro výstavní, pracovní a skladové 

Nový showroom firmy LUGI 

Před časem jste se mohli, ještě ve Stolařském/Stolárskom maga-
zíne, seznámit s firmou LUGI, a jejím majitelem, panem Michalem 
Peřinou. Tehdy se zmínil o rozšíření výrobních prostor. Svou plno-
letost nyní završila firma otevřením nového showroomu.

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

Foto: archiv autorky

Na počátku minulého století uhelný mlýn, v 70. letech vloženou ocelovou konstrukcí 
upraven na třípodlažní sklad. Pohled na konvertovaný objekt s přistaveným stanem 
pro dětskou tvořivost. Stav bezprostředně před slavnostním otevření showroomu

Pohled do interiéru showroomu. Vlevo stůl od Ivana Zachara, stůl se skleněnou 
deskou a skřínky hifi v pozadí od Michala Chabery, vpravo dřevem obložený blok 
vloženého schodiště a příslušenství
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prostory a na atelier, jež se uskutečnila 
za necelý rok. Rozumem a citem pod-
ložená vize a profesionální, zodpovědný 
přístup majitele a jeho spolupracovníků 
a vzájemné porozumění s autorem revita-
lizace a adaptace, Patrikem Hoffmanem 
dalo povstat zanedbané budově do krásy 
industriální architektury. Architekt citlivě 
zachoval stavební podstatu objektu i pů-
vodní konstrukční prvky a přehledným 
a čistým způsobem do ní vložil prvky 
nové. Třípodlažní objekt dobře slouží, 
vyjadřuje své poslání a dává vyniknout 
interiérovému zařízení a vystaveným 
exponátům – kolekci nábytku a interié-
rovým doplňkům. Samozřejmě, že ne-
malou zásluhu mají všichni, kteří se na 
přestavbě podíleli.

Nábytek všemi smysly

Smyslem květnového setkání v bývalém 
uhelném mlýně však bylo především 
seznámení s novinkami a směřováním 
firmy do budoucna. Zastoupeni zde 
byla díla autorů Mateje Chabery, Jana 
Padrnose a Ivana Zachara i další produk-
ty z kolekce LUGI, které se představí na 
letošním DESIGNBLOKu a na výstavě 
100% Design v Londýně. Nechyběly ani 
ukázky spolupráce s firmami Artemide 
a Konsepti včetně váz Marubi nebo 
postel se systémem Lattoflex, jehož je 
firma LUGI dlouholetým výhradním zá-
stupcem. Právě prostředí showroomu 
dovoluje návštěvníkovi vnímat nábytek 
snad všemi smysly – nejen se dívat, ale 
dotýkat se, potěžkat, přivonět, poklepat 

a možná zaslechnout i ozvuky lesa, ale 
také naučit se vnímat souvislosti. 

Cesta pokračuje

Kvalita od základů po detail, tak bych fir-
mu LUGI charakterizovala a to doslovně 
- od prvního výkopu po poslední vrut 
či šroubek. Takže přejme všem z LUGI 
šťastnou cestu do dalších let. Majitel 
a horolezec Michal Peřina přece dobře 
ví, že za každým dosaženým vrcholem 
vyvstává nový cíl.

Neokubic Jana Padrnose na principu jednotlivých prvků, jež lze sestavit do různé 
formace. Vzadu vložený blok příslušenství

Set Michala Chabery. Věšák, stůl a stolič-
ky mohou mít různou barvu. Přírodní vy-
zývá k pohlazení. Vysoká stolička, velmi 
pohodlná, stabilní a lehká byla i cenou 
v tombole

Děti dokončují své výtvory ve stanové dílně…

Vernisáž po nábytkářsku v režii Michala 
Peřiny (vlevo) a malíře Chabery, otce 
designéra Mateje Chabery 
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Truhlárna se ve věznici Mírov, vzniklé 
přestavbou stejnojmenného hradu pů-
vodně z 13. století, nachází takříkajíc 
odnepaměti a zpočátku fungovala pou-
ze pro vnitřní potřebu věznice jako údrž-
bářská dílna. Od roku 1991 v ní odsou-
zení začali vyrábět dřevěné bedýnky na 
ovoce a svoji současnou podobu ná-
bytkářské provozovny získala až v roce 
1996. V roce 2007 byla přestěhována 
do nové třípodlažní budovy, postavené 
uvnitř vězeňského areálu, a je zaměře-
na na výrobu především kancelářské-

ho nábytku z laminovaných materiálů. 
Spolu s dalšími pracovišti (kovovýroba, 
navíjení motorů, apretace odlitků apod.) 
je součástí tzv. Střediska hospodářské 
činnosti (SHČ), které funguje nezávisle 
na rozpočtu věznice jako samostatný 
ekonomický subjekt. SHČ zaměstnává 
170–180 vězňů z celkového počtu 416 
odsouzených, přičemž v samotné truh-
lárně pracuje v průměru 20–25 vězňů 
v závislosti na momentálním rozsahu 
zakázek. „O práci v truhlárně je mezi 
odsouzenými velký zájem a po dostavbě 
nových výrobních prostor proto vedení 
věznice předpokládalo, že zde zaměst-
náme až 50 osob. Nicméně krize se do-
tkla i státní správy, na kterou se hlavně 
orientujeme, a v současné době jsme 
rádi, že dokážeme trvale zajistit práci 

alespoň pro polovinu z plánované ka-
pacity,“ řekl nám počátkem července 
po „nástupu“ do věznice (kam jsme se 
dostali prostřednictvím reportáže na 
zvláštní povolení ředitele a po nezbyt-
né důkladné prohlídce osobních věcí), 
vedoucí SHČ Bc. Jiří Ondrášek.

Za kvalitu odpovídají 
civilové,…

Při výběru zaměstnanců pro truhlárnu 
se podle vedoucího SHČ dává přednost 
odsouzeným vyučeným v oboru, ale 
nikdo takový si momentálně na Mírově 
svůj trest neodpykává. Pak přichází na 
řadu vězni vyučeni v jiných oborech 
nebo ti, kteří jsou k této činnosti inte-
lektově a manuálně vhodní, mají schop-

I přes certifikát jakosti mnozí nevěří, 
že vězni dokáží vyrobit kvalitní nábytek

Odbytovým problémům musí od loňského roku čelit také nábytkářská výroba provozovaná ve věznici 
Mírov na Šumpersku, patřící k našim nejpřísněji střeženým nápravným zařízením. Kromě svého 
tradičního odbytiště v resortu státní správy je nyní nucena hledat zákazníky i mezi spotřebitelskou 
veřejností, kde se však setkává obecně s velkou nedůvěrou, jakou že práci odsouzení odvedou. 
K odstranění tohoto předsudku by měla pomoci kromě jiného také vzorkovna nábytku, otevřená 
v dubnu tohoto roku, ve kterou se proměnil bývalý služební byt umístěný v budově před vězeňskou 
bránou.

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

Věznice Mírov na Šumpersku se zvýšenou ostrahou, která má 
mimo jiné i oddělení pro doživotně odsouzené…

…je v posledních letech spojována také s výrobou kancelářské-
ho a bytového nábytku
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nost a hlavně chuť se zaučit a kterým 
práci v truhlárně nebrání zdravotní dů-
vody. Překážkou pro zařazení na toto 
pracoviště není ani trestná činnost, za 
kterou byl vězeň odsouzený. Výjimkou 
jsou pouze doživotně odsouzení, kteří 
podle právních norem upravujících je-
jich zaměstnávání mohou pracovat pou-
ze v prostorách ubytovacího prostoru. 
Vězni až na jednoho, který je zařazen 
do přípravy výroby jako kreslič, jsou 
zaměstnáváni výhradně v dělnických 
profesích a podílí se pouze na vlastní 
výrobě nábytku. Za tuto práci dostávají 
odměnu podle zařazení do první nebo 
druhé platové třídy. Třídou I (s měsíč-
ní odměnou od 4500 Kč) jsou hono-
rovány práce nevyžadující kvalifikaci 
a s malými nároky na zaučení. Třída II 
(s platem od 6750 Kč) obsahuje práce 
vyžadující kvalifikaci nebo delší dobu za-
učení. „O zaučení se starají čtyři civilní 

technici s patřičným vzděláním a dlou-
holetou praxí v oboru výroby nábytku, 
pod jejichž přímým vedením vězni pra-
cují. Tito technici také zajištují i všech-
ny ostatní náležitosti spojené s realizací 
jednotlivých zakázek, jako je např. návrh 
zařizovaného interiéru, jeho zaměření, 
příprava výroby nebo případná montáž 
u zákazníka. Z tohoto titulu také plně 
zodpovídají za kvalitu, kterou kontro-
lují jak v jednotlivých výrobních fázích 
(fyzicky i pomocí průmyslové televize 
s kamerami na každém pracovišti) 
a pochopitelně také detailní prohlíd-
kou hotových výrobků před zabalením 
a expedicí. Z hlediska kvality je proto 
naše produkce zcela srovnatelná s vý-
robou v civilním sektoru,“ pochlubil se 
Bc. Ondrášek s tím, že SHČ věznice 
Mírov je v souvislosti s nábytkářskou 
provozovnou již několik let držitelem 
certifikátů podle ČSN EN ISO 9001 

a 14001 a její kancelářský nábytek se 
pyšní značkou Ekologicky šetrný výro-
bek.

…veřejnost je přesto 
hodně nedůvěřivá 

Výroba nábytku na Mírově byla podle 
informací tiskové mluvčí věznice 
Bc. Kamily Válkové zřízena především 
pro potřeby resortů spadajících pod 
ministerstva vnitra, spravedlnosti, za-
hraničí, práce a sociálních věcí. Mezi 
hlavní odbytiště tamní provozovny pa-
třily a patří např. všechny typy soudů, 
státní zastupitelství, policejní služeb-
ny a v posledních letech také úřady 
práce, finanční úřady či některá naše 
zastupitelství v zahraničí, kam done-
dávna směřovala většina její produkce. 
Počínaje loňským rokem se počet těch-
to zakázek kvůli úsporným opatřením ve  

Odsouzení jsou zaměstnáváni výhradně v dělnických profesích…

…pouze jeden pracuje jako kreslič v přípravě výroby a další se 
na tomto postu zaučuje

Ostatní činnosti spojené s výrobou včetně řízení jakosti zajiš-
ťují civilní technici
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státní správě snížil asi na 65 %. SHČ 
tak bylo nuceno se této situaci přizpů-
sobit a vedle kancelářského nábytku se 
začalo více zaměřovat také na výrobu 
kuchyňských linek a ostatního bytového 
nábytku. „Drobné zakázky pro veřejnost 
jsme dělali i dříve, ale jen velice okra-
jově, protože pro nás představují velké 
režijní náklady. Tyto zakázky navíc bylo 
a stále je těžké získat, jelikož k práci 
odsouzených mají lidé stále velkou ne-
důvěru. Paradoxem je, že tato nedůvěra 
dlouho panovala i u lidí, s nimiž se často 
osobně známe, jelikož pracují ve vedení 
jisté strojírenské firmy v okolí, kterou už 
léta coby subdodavatel zásobujeme vý-
robky, k jejíž kvalitě nikdy neměli vážněj-
ší výhrady. Když jsme jim ale nabídli 
vyrobit nábytek do jejich domů a bytů, 
byli velmi opatrní a dost dlouho trvalo, 
než se nám podařilo přesvědčit prvního. 
U ostatních už to pak bylo snazší,“ vrátil 
se do rozhovoru Bc. Ondrášek s tím, 
že jednou z cest k prolomení nedůvěry 
ze strany spotřebitelské veřejnosti je 
vzorkovna nábytku, zprovozněná letos 

počátkem dubna. Vznikla rekonstruk-
cí bývalého služebního bytu v budově 
před věznicí a SHČ zde prezentuje vý-
hradně bytový nábytek vytvořený prací 
odsouzených. Na ploše 100 m2 je zde 
k vidění kompletně zařízený obývací po-
koj, kuchyňská linka s jídelním koutem, 
ložnice s vestavěnou šatnou, dětský 
pokoj, koupelna i předsíň. „Zákazníci, 
zejména movitější, často chtějí vidět, 
kde a jakým způsobem se jimi poptá-
vaný nábytek vyrábí, čemuž u nás dost 
dobře nelze vyhovět. Proto se alespoň 
touto cestou snažíme ukázat, že naše 
výrobky jsou kvalitou plně srovnatelné 
s jakoukoliv jinou výrobou na zakázku,“ 
pokračuje Bc. Ondrášek s dovětkem, 
že vzorkovna, otevřená jeden den v týd-
nu (v úterý od 8 do 17 hodin) už po 
třech měsících provozu začala přiná-
šet první ovoce. „Její zbudování mělo 
určitě smysl a to i směrem ke státním 
zakázkám. Správci různých budov, kte-
ré vybavujeme, budou mít nyní snazší 
rozhodování, neboť to, co umíme, jim 
na bytovém nábytku ukážeme mnohem 

lépe, než na nějaké soudní síni,“ kon-
statoval vedoucí SHČ po našich nece-
lých dvou hodinách „odsezených“ ve 
věznici Mírov se zvýšenou ostrahou, 
která má mimo jiné i oddělení pro doži-
votně odsouzené.

K prolomení nedůvěry u spotřebitelské veřejnosti by měla posloužit nově otevřená vzorkovna nábytku…

…představující kompletně zařízený třípokojový byt 

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR VĚ-
ZNICE MÍROV – provozovna SHČ 
Místo: Mírov
Rok založení: 1991
Počet zaměstnanců: 30
Web: www.vscr.cz/veznice-mirov-23

Mírov ●
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Aj jeho strecha je v tvare vlny a tvorí 
promenádu dlhú 750 m, s celkovou 
plochou 60 tisíc m2. Strecha sa vznáša 
vo výške 22 m. Náročný tvar strechy, 
to nie sú len drevené konštrukcie kro-
vu. Obložené sú KVH doskami (krížom 
lepené) a vytvárajú nádherný podhľad. 
Nosné oceľové stĺpy sú obložené dre-
venou imitáciou stromov. Obvodový 
plášť je tiež z dreva, zvonku ukončený 
plastovým obkladom so starým čínskym 
grafickým motívom.

Dokončenie areálu finišuje

Stavebný investor AI Bauträger Austria 
Immobilien si projekt objednal v pro-
jekčnej kancelárii ATP Architekten und 
Ingenieure. Nosnú konštrukciu navrho-
vali architekti ATP vo viedenskej kan-
celárii. Na projekte pracovali tri roky, 
od augusta 2005. Začiatok výstav-
by základov obchodov bol v januári 
2009, nákupného centra v novembri 
2010. Aby sa otvorenie areálu mohlo 
uskutočniť v plánovanom termíne 18. 
októbra 2012, dokončenie areálu fini-
šuje. Pred rokom sa tu konal Deň otvo-
rených dverí, kde si investori overovali 
reakcie návštevníkov a predstaviteľov 
umiestnených firiem. 
Stavbu sme navštívili v máji 2012, aby 
sme sa oboznámili s jej projektom a in-
špirovali investorov, architektov a rea-
lizačné firmy na Slovensku a v Českej 
republike. Rakúski stavbári sa už počas 
výstavby usilovali o získanie certifikátu 
BREEM (aktívna klíma) pri vyhodno-
covaní vplyvu na životné prostredie 

Drevená strecha v tvare vlny, 
podopretá ypsilonmi

Ekologické a nízkoenergetické stavby sú v Rakúsku samozrejmos-
ťou. Prvé nákupné centrum bez záťaže na životné prostredie vybudo-
vali v severnej časti Viedne – Gerasdorf (v spolkovej krajine Dolné 
Rakúsko). Do obchodného centra G3 Shopping Resort pribudol 
objekt výrazne viditeľný už z diaľnice, medzi mierne zvlnenými 
zelenými plochami, súčasť prírodnej krajiny. Nové centrum má 
rozlohu 6 ha.

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

Foto: autor

Čínska grafika obloženia vonkajších stien

Pohľad na výstavbu obchodného rezortu vo viedenskom Gerasdorfe



DM 10/2012 47

reportáž

EIA. Celá investícia má hodnotu 200 
mil. €.
Zvlnenú drevenú strechu nesie vyše sto 
oceľových a železobetónových podpier 
tvaru Y s priemerom 80 cm (doplnko-
vé majú priemer 45 cm). Všetky sú 
obložené drevom, aby vytvárali ilúziu 
stromov, lesa a prírodného prostredia. 
Šikmé stromové podpery tvaru Y a YY 
sú z ocele s priemerom 60 cm, s hrúb-
kou steny 28 mm.

Samotnú strechu vytvorili z lepeného 
lamelového dreva – s využitím pria-
mych, priebežných a oblúkových tvarov. 
Niektoré sú až v dĺžke 80 m, projekto-
vané presne podľa statických výpočtov, 
so šírkou 20 až 40 cm, umiestnené vo 
výške 1 až 16 m. Parametre použitého 
materiálu vypočítali podľa rakúskych 
noriem BSH GL 28c. Hrúbka strešnej 
konštrukcie 12 až 24 cm je podľa rozpä-
tia doskových polí. Oblúky presvetlenia 
v streche majú priemer 10 m. Na celú 
plochu strechy spotrebovali 3,7 tisíc m3 
lepeného lamelového dreva a 8 tisíc m3 
škárovky. 

Areál tvoria obchodné plochy na príze-
mí, exkluzívne predajne a kaviarne na 
poschodí s využitím nadstavby podlažia 
až po strechu – spolu 180 obchodných 
jednotiek, ktoré vytvoria 1600 nových 
pracovných miest. Pripravené je par-
kovisko pre 3500 áut. Areál je bez kli-
matizácie, vykurovaný alebo chladený 
cez podlahy. Inštalovaný kotol bude 
spaľovať biomasu. Obchodný rezort 
v Gerasdorfe dopĺňajú už skôr posta-
vené iné obchodné strediská.

Oceľové podpery v tvare Y a detailný pohľad na strešné nosníky z lepeného lamelového dreva

Na celú plochu strechy spotrebovali 3,7 tisíc m3 lepeného lamelového dreva a 8 ti-
síc m3 škárovky

Strešné svetlíky s priemerom 10 m
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Olivovníky jsou známé svojí dlouhově-
kostí (až několik set let) a pomalým, 
nepravidelným růstem. Silná členitost 
a častá točivost kmenů (někdy až bi-
zarních tvarů) na jedné straně přispívá 
k bohaté výrazné kresbě jejich dřeva, 
na druhé straně ale přestárlé stromy 
kvůli tomu poskytují jen malou výtěžnost 
větších přířezů. Pro svoji „vzácnost“ 
jsou proto zpracovávány i ty nejmenší 
odřezky.
Dřevo olivovníků patří mezi velmi tvrdá, 
těžká a stabilní dřeva. Díky vysoké hus-
totě a obsahu přírodního oleje takřka 
neabsorbuje vodu a proto se u něho 
téměř neprojevují tvarové a objemové 
změny vlivem bobtnání a sesychání. Je 
tedy odolné i vůči povětrnostním vlivům. 

Je velmi kompaktní, špatně se štípe a při 
obrábění se netřepí. Pro tyto vlastnosti 
je vhodné obzvlášť pro soustružení, což 
je také nejčastější způsob jeho tradiční-
ho zpracování.

Suvenýry i užitkové 
předměty (nejen) pro turisty

Výrobky z olivového dřeva patří zejmé-
na v turisticky atraktivních destinacích 
jižní Evropy k oblíbeným suvenýrům, 
a to i přesto, že nepatří zrovna k nej-
levnějším. Ceny nejjednodušších výrob-
ků, jako jsou např. kulaté popelníky či 
misky vysoustružené z větví o průměru 
cca 10–15 cm, se pohybují kolem 5–10 
eur, malá dřevěná vázička či pohárek 
stojí kolem 20 eur. Větší kusy a pracnější 
výrobky, jako jsou např. hmoždíře, se 
prodávají za ceny převyšující 30 eur. 
Materiál se přitom na ceně výrobků podí-
lí významnou měrou. Pro srovnání např. 
výrobně poměrně pracná bižuterie, jako 

jsou třeba náramky složené z několika 
drobných článků, se prodává za cenu 
kolem 10 eur.

Exkurze do výroby

Na řadě míst můžeme narazit na pro-
dejny s uměleckými i užitnými předměty 
z olivového dřeva, ale i na řemeslné díl-
ny, kde tamní řemeslníci často na „pre-
historickém“ zařízení tyto předměty zho-
tovují přímo před zraky turistů. Např. ve 
městě Manacor na španělském ostrově 
Mallorca, vyhlášeném zvláště výrobou 
umělých perel, je takových zpracovatelů 
hned několik. K nejznámějším patří fir-
ma Oliv-art s rozlehlou prodejnou, kde 
na ploše několika set metrů čtverečních 
zaplněné regály mohou návštěvníci vybí-
rat ze sortimentu čítajícího několik tisíc 
položek od kuchyňských prkének, přes 
mísy a misky různých velikostí, popel-
níky a poháry, hmoždíře nebo solničky 
až po hračky, šperky, dřevěnou bižuterii 

Atraktivnost tradičních výrobků 
zvyšují exkurzí do výroby

Státy v jižních oblastech Evropy mají kromě současných finančních problémů společného mnohem 
více. Např. produkci olivového oleje. S rozsáhlými olivovými háji se můžeme setkat na rovinách 
i horských svazích Balkánského, Apeninského i Pyrenejského poloostrova včetně přilehlých ostrovů. 
Vedlejším produktem této zemědělské činnosti je dřevo z přestárlých stromů, které je zde tradičně 
využíváno hlavně na výrobu umělecko-řemeslných předmětů, šperků, suvenýrů, ale i užitkových 
předmětů do domácnosti apod.

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

Kmeny, větve i kořenové části přestárlých olivovníků, které 
uvolňují prostor mladým stromkům, jsou zdrojem cenného 
olivového dřeva pro výrobu uměleckých předmětů i předmětů 
každodenní potřeby

Vstupu do prodejny firmy Oliv-art, zaměřené na řemeslné zpra-
cování olivového dřeva, dominují bizarní kmeny několik set let 
starých olivovníků
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a spoustu různých uměleckých před-
mětů.
Součástí areálu je přilehlá dílna, která je 
kvůli zvýšení atraktivnosti pro turisty od 
prostoru prodejny oddělena prosklenou 
stěnou. Návštěvníci tak mohou v přímém 
„živém přenosu“ sledovat výrobu před-
mětů, umístěných v regálech za jejich 
zády. Jak nám potvrdila vedoucí pro-
dejny, přímý vizuální kontakt zákazníků 
s výrobním procesem má velmi pozitivní 
vliv na prodej. Návštěvníci prodejny se 
prý mohou na vlastní oči přesvědčit, 
že jde skutečně o produkty „Made in 

Mallorca“ a ne o zboží levně dovezené 
z Asie a touto vinětou pouze označené, 
jak je tomu často u řady jiných „suvený-
rů“, prodávaných na tržištích a v turistic-
kých letoviscích. Mají tak mnohem větší 
jistotu, že zboží, které si v prodejně kou-
pí, bude skutečně „suvenýr z Malorky“.
V rohové části dílny, rovněž od prodej-
ny oddělené prosklenou stěnou, zřídili 
samostatný prostor, do něhož umístili již 
nepoužívané historické truhlářské stro-
je a vybavení dílny. Toto „minimuzeum“ 
slouží jako další turistické „lákadlo“ pro 
zvýšení atraktivnosti prodejny.

Vnitřní prostor prodejny je zaplněn regály s nejrůznějším zbožím vyrobeným výhradně z olivového dřeva

Ceny výrobků nejsou zrovna nízké, přesto patří mezi nejoblíbenější turistické suvenýry (vázička 18 eur, hmoždíř 32 eur)

Přilehlá řemeslná dílna je od prodejny oddělena pouze prosklenou stěnou, takže návštěvníci obchodu mohou sledovat výrobu 
olivového sortimentu

Z vyřazených strojů firma udělala histo-
rické exponáty a umístila je do samostat-
ného prostoru, který nazvala muzeem
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reportáž

Slovenskí nábytkári 
a obchodníci v Nórsku

Zistiť prípadný záujem o spoluprácu medzi slovenskými a nórskymi 
nábytkárskymi podnikateľskými subjektmi bolo cieľom podnika-
teľskej misie Zväzu spracovateľov dreva SR, ktorá sa uskutočnila 
v dňoch 1.–5. septembra. Iniciovali ju členovia Nábytkárskej sekcie 
ZSD SR a pridali sa k nim aj predstavitelia Sekcie obchodníkov so 
slovenským nábytkom ZSD SR.

Autor: Ing. Igor Patráš
Kontakt: rf@twd.sk

Foto: autor

Misiu organizačne v spolupráci so sekre-
tariátom ZSD SR zabezpečil Ing. Ľubomír 
Dovičin, prvý tajomník Veľvyslanectva 
Slovenskej republiky v Nórsku. Po 
troch rokoch je to prvá spoločná aktivi-
ta členských spoločností ZSD SR také-
hoto druhu. Na programe bolo niekoľko 
stretnutí s nórskymi podnikateľmi, ktorí 
prejavili záujem spoznať predovšetkým 
stav a fungovanie slovenského nábyt-
kárskeho priemyslu, ako aj surovinovú 
základňu drevospracujúceho priemyslu 
na Slovensku.

Nórske kráľovstvo

Nórsko je prevažne hornatá krajina, naj-
vyššia hora Galdhøpiggen meria 2469 
metrov. V jej blízkosti ležia dva nórske 
ľadovce Jostedalsbreen a Jotunheimen, 
lákajúce každý rok tisíce turistov. Na 
medzinárodnej ceste E16, spojujúce 
Oslo s Bergenom na západnom pobre-
ží Nórska sa nachádza Lørdal, najdlh-
ší dopravný pevninský tunel na svete 
(24,5 km dlhý).

Dejiny
Nórske kmene spojil koncom 9. storo-
čia Harald I. Krásnovlasý. V 11. storočí 
prijala krajina kresťanstvo, v 16. storočí 
dánski kresťania prijali v celej krajine lu-
teranizmus. V rokoch 1450 –1814 bolo 
Nórsko súčasťou Dánskeho kráľovstva. 
Od roku 1905 Nórsko sledovalo prísnu 
neutralitu až do roku 1940, keď ho oku-
povalo nacistické Nemecko. Po 2. sve-
tovej vojne sa krajina stala zakladajúcim 
členom NATO. Ústava, od roku 1814  

Misiu zástupcov Zväzu spracovateľov dreva SR v Nórsku spoluorganizovalo Veľvy-
slanectvo SR v Nórsku. V budove Veľvyslanectva SR bolo zrealizované aj oficiálne 
stretnutie so zástupcami nórskych obchodníkov a nábytkárov

Z vyhliadkovej terasy, ktorá sa nachádza na vrchole skokanského mostíka legen-
dárneho Holmenkollenu (OH 1952), je úžasná vyhliadka na hlavné mesto Nórska 
– Oslo, ktoré sa nachádza v krásnom lesnatom prostredí na brehoch fjordu
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veľakrát zmenená, dáva zákonodarnú 
moc do rúk parlamentu, dedičný mo-
narcha má len reprezentačnú funkciu.

Ekonomika
Nórsko patrí medzi najbohatšie a naj-
prosperujúcejšie krajiny na svete. 
V roku 2011 nórska ekonomika vy-
tvorila HDP vo výške 2711 mld. NOK. 
Nórsko dosahuje jednu z najvyšších 
životných úrovní na svete, pričom drží 
nezamestnanosť na nízkej úrovni (cca 
3 %). Nórska menová politika je zame-
raná hlavne na nízku a stabilnú infláciu. 
Nórsko je vysoko sociálny štát a ne-

uvádza počet obyvateľov pod hranicou 
chudoby. HDP na jedného obyvateľa 
v roku 2011 dosiahol 547.268 NOK 
(cca 74.000 EUR).
Nórske kráľovstvo je rozvinutým prie-
myselno-poľnohospodárskym štátom. 
Významná je aj ťažba nerastných su-
rovín, najmä ropy a zemného plynu na 
plošinách v šelfoch Severného mora. 
Ako jeden z najzalesnatejších štátov 
Európy, významný podiel má aj ťažba 
dreva (okolo 10 miliónov m3 ročne), na 
čo nadväzuje drevársky a papierenský 
priemysel. Nezanedbateľným prvkom 
je aj rybolov a spracovanie rýb (z naj-
významnejších centier napr. Bergen, 
Stavanger alebo Trøndheim) s ročným 
úlovkom cca 300 tis. ton. Z ostatných 
priemyselných odvetví majú významný 

podiel aj hutnícky, chemický, potravi-
nársky a textilný priemysel.
V Nórsku sa 99,6 % elektrickej energie 
vyrába vo vodných elektrárňach, ktoré 
majú ideálne podmienky kvôli rýchlo 
tečúcim a strmým riekam.
Štruktúra zahraničného obchodu, naj-
mä čo sa týka vývozu, je daná špeci-
fickými podmienkami krajiny. Od 70. 
rokov zohráva dôležitú úlohu vývoz ropy 
a zemného plynu (podmorskými ropo-
vodmi do Veľkej Británie, Nemecka, 
Švédska a pod.). Bilancia zahraničné-
ho obchodu je stále vysoko aktívna a je 
to spôsobené vysokým vývozom ropy 
a plynu, rýb a lodí.
V ďalších číslach DM priblížime nórsky 
trh s nábytkom a uplatnenie dreva pri 
nórskych polárnych expedíciách.

Úradné jazyky: nórčina, lapončina 
Hlavné mesto: Oslo 
Hlava štátu: kráľ Harald V. 
Predseda vlády: Jens Stoltenberg 
Rozloha: 323 802 km2

Počet obyvateľov: 4 899 300
Hustota obyvateľov: 12,68 /km2

Vznik: 7. jún 1905 
Forma štátu: konštitučná monarchia 
Mena: nórska koruna (NOK) 
 100 NOK = 13,53 EUR

Nóri sú počtom obyvateľov malým národom, hrdým na svoje 
vikingské tradície, ktoré sú súčasťou ich národnej symboliky. 
Vikingovia vedeli výborne využívať drevo pri stavbe lodí, s kto-
rými podnikali obdivuhodné plavby, ale aj pre svoje obydlia 
a suchozemské dopravné prostriedky – sane a vozy. To všetko 
možno vidieť v Múzeu vikingského umenia

Možno práve vikingské tradície doviedli Thora Heyerdahla, aby 
bezprostredne po 2. svetovej vojne realizoval jedinečnú plavbu 
z Južnej Ameriky do Polynézie na rafte z balzy (na obrázku 
funkčná kópia, originál sa nachádza vnútri múzea Kon-Tiki). Na 
mori strávil so spoločníkmi 101 dní a preplával takmer 7000 
kilometrov, čím dokázal možnosť preplávania Atlantiku dávno 
pred časmi Krištofa Kolumba

Svetové projekty sú Nórom vlastné. Bolo tomu aj v časoch, keď Nórsko patrilo medzi 
chudobnejšie krajiny, ako napr. prvenstvo pri dobytí Severného a Južného pólu. Ale 
je tomu aj teraz, keď Nórsko má veľké príjmy z predaja ropy a plynu. Posledným 
projektom je budova opery, ktorá sa stáva symbolom súčasného Osla

Ukazovateľ 2006 2007 2008 2009 2010 2011

HDP v bežn. cenách v mld. NOK 2160 2272 2543 2381 2523 2711

Miera inflácie v % 2,3 0,8 3,8 1,9 1,6 1,3

Miera nezamestnanosti v % 3,4 2,5 2,6 3,2 3,4 3,3

Základné makroekonomické ukazovatele Nórska. Zdroj: Statistics Norway 
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Ďakujeme vám za 20 rokov spolupráce

Všetko sa začalo ročným študijným pobytom mladého inžiniera Pavla Krála v roku 1988 v Nemecku 
vo firme DIMTER – dnes člena skupiny WEINIG. Po návrate do Česko-Slovenska v predvečer nežnej 
revolúcie tento pobyt jasne určil ďalší smer Pavla Krála. Odchod z Drevoindustrie priamo k spolupráci 
s firmou DIMTER a neskôr WEINIG ako ich zamestnanec.

Organizačné zmeny vo firme DIMTER 
zapríčinili, že jedinou alternatívou ďal-
šej spolupráce bolo založenie vlastnej 
spoločnosti. V roku 1992 sa začala pí-
sať história firmy Král, One Man Show 
v žilinskej garáži. 
Ťažiskom podnikania bol drevársky prie-
mysel. Hlavnými partnermi boli v roku 
1992 spoločnosti DIMTER, neskôr 
WEINIG, GRECON, RAIMANN. Časom 
pribúdali ďalšie: KATRES, FRIULMAC, 
RUF, MÖHRINGER – BRAUN-CANALI, 
KLÖCKNER – BRUKS.

Míľniky, ktoré je potrebné 
spomenúť

 1994 – kúpená prvá firemná budova 
na Predmestskej ulici v Žiline.

 1995 – začiatok brúsenia a výroby 
drevoobrábacích nástrojov.

 1998 – prvé Predvádzacie cen-
trum.

 2002 – 10 rokov fungovania spo-
ločnosti sme oslávili novým logom 
a darom pre Združenie NÁRUČ pre 
zanedbávané a týrané deti vo forme 
automobilu ŠKODA FÁBIA.

 2004 – položenie základného kame-
ňa a výstavba školiaceho a predvá-
dzacieho centra v Žiline, ktoré dosta-
lo názov Technologické centrum. Od 
vzniku Technologického centra sa tu 
vystavovalo už viac ako 200 strojov 
a uskutočnilo 80 odborných seminá-
rov pre spracovateľov dreva.

 2007 – vstup Samuela Faška a Mar-
tina Kačeríka do spoločnosti v úlohe 
spoločníkov a konateľov firmy. K to-
muto kroku viedla úspešná dlhodobá 
spolupráca. 

 2009 – kompletná zmena dizajnu 

spoločnosti a loga. Stanovenie no-
vého cieľa a účelu spoločnosti.

 2010 – vstup na trhy s veľkoplošnými 
materiálmi, keď firma WEINIG začle-
nila do skupiny nemeckého výrobcu 
strojov na opracovanie veľkoplošných 
materiálov, hlavne pre nábytkársky 
priemysel, HOLZ-HER.

 2011 – začiatok spolupráce s firmami 
MARTIN a WEBER na Slovensku

 2012 – zastupovanie spoločnosti 
BARBERAN, LEITZ – partner. Spus-
tenie nového CRM vo firme.

Firma Král s.r.o. so sídlami v Žiline 
a v Bratislave je dnes etablovaná ako 
líder v dodávkach drevárskych a ná-
bytkárskych strojov a nástrojov na 
Slovensku.
Cieľom budúceho vývoja je rozvoj servi-
su strojov a nástrojov a hlavne slúžiť 24 
hodín denne svojim zákazníkom.

Kontakty:

Král s.r.o. – kancelária Žilina
Predmestská 83
010 01 Žilina
tel.: 041 72 411 52
fax: 041 72 411 80
e-mail: info@kral-zilina.sk
www.kral-zilina.sk

Král s.r.o. – kancelária Bratislava
Záhradnícka 60-12/1
821 08 Bratislava
mobil: 0903 541 145
e-mail: bratislava@kral-zilina.sk 

Súčasnosť – Technologické centrum v Žiline

Rok 1992 – začiatok firmy Král
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výstavy

Prehliadku môžeme začať na konci vý-
staviska. Celoročná expozícia 11 rodin-
ných domov FHZ je klasickou ponukou 
projektov. V Rakúsku stavajú rodinné 
domy na báze dreva, hoci materiálové 
zloženie obvodových stien je väčšinou 
schované pod omietkou. Popri klasic-
kých budovách bola doplnená stavba 
Wolf Haus o prízemnú prístavbu sys-
témom CONDO. Na fasádny obklad 
využili vodovzdorné kompaktné platne 
FunderMax (hrúbka 1,1 cm). Vstup do 

domu a miestnosť v tejto časti nestrá-
ca komfort. Realizácia jej nosnej stavby 
trvá niekoľko dní.
Ak odbočíme z preplneného voľného 
priestoru mechanizmami na ťažbu, ex-
pedíciu a transport guľatiny, dostáva-
me sa do haly 5, venovanej prehliadke 
Holz&Bau.
Ukážka využitia materiálov pre dreve-
né stavebné konštrukcie bola v stánku 
JAF Holz a priblížila prierez vonkajšou 
stenou drevostavby a aj parametre prv-
kov.
Realizáciu výstavby celého domu 
z OSB dosky hrúbky 40 mm predsta-
vila nemecká firma MAGNUM Board: 
základom je panel 15 x 3,4 m tvarovaný 
(lisovaný na mieru) s drážkami, otvormi. 

Dodávajú z OSB aj nosné lepené hra-
noly pre spoje stena – podlaha – strop 
– podkrovie. Z nich možno zostaviť celú 
hrubú stavbu na vidieku aj nadstavby 
podkrovných priestorov v mestskej zá-
stavbe. Iný štýl drevených domov pred-
stavila firma Rubner – v alpskom štýle 
so škálou dodávok materiálov z dcér-
skych firiem v Slovinsku, Švajčiarsku, 
Nemecku, Francúzsku, Španielsku.
Investorov zaujímali nové izolačné plat-
ne pod krytinu v stánku firmy Pavatex 
(D). V expozícii nemecko-švajčiarskej 
firmy Schneider bol široký sortiment 
s prívlastkom „najlepšie drevo pre dre-
vostavby“: lepené hranoly (BSH), pro-
filované konštrukčné drevo, no najmä 
izolačné dosky hrúbky 50 mm, aj zli-

Tradičné zameranie medzinárodného odborného drevárskeho veľtrhu 
Holzmesse v Klagenfurte (Rakúsko) bolo rozšírené o prehliadku Holz&Bau. 
Tým sa zaplnila celá plocha výstaviska 100 tisíc m2 (v halách 46 tisíc m2). 
Počas štyroch dní (30.8. – 2.9.2012) bol priestorom pre odborníkov z odvet-
via piliarskeho a lesného hospodárstva, ktorých doplnili stavební investori. 
Zaregistrovali štvrť milióna odborných návštevníkov.

Holzmesse 2012: Celý hodnotový 
reťazec spracovania dreva

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

Široký sortiment drevených materiálov pre drevostavby v expozícii JAF Holz
OSB dosku vytvaruje výrobca drevostavieb 
Magnum Board presne podľa investora
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sované do hrúbky 110, 140, 180 mm 
s drážkou, vrátane doplnkového sor-
timentu, aj ukončené jednostrannou 
omietkou na vonkajšie použitie v stavbe. 
TimberTec (D) je dodávateľom modulov 
prvkov z masívneho a lepeného dreva.
Medzi týchto vystavovateľov sa zaradi-
li aj malé korutanské (domáce) firmy: 
LOBNIG – stolár s produkciou okien, 
dverí, brán, nábytku a celej drevenej 
stavby; Lichtenstein Holztreff – výrobca 
hobľovaných hranolov, líšt a drevených 
prvkov (vrátane impregnácie) v hrúb-
kových rozmeroch dimenzovaných pre 
drevostavby.

Samozrejme, že najväčšiu časť tvorili 
piliarske technológie, stroje na obrá-
banie dreva v hale 1. Linky LINCK sú 
schopné porezať ročne 400 tisíc m3 
guľatiny. Do pílnic s ročnou kapacitou 
150 tisíc m3 môže SPRINGER dodať 
dopravníky doplnené na ofrézovanie 
koreňových nábehov s dĺžkou kmeňa 
až 6 m, pred pílením očistí 4 cm kme-
ňa za 10 sekúnd. Pásové píly EWD 
so 150-ročnou tradíciou vyzerajú ťaž-
kopádne, no ich výkon a spoľahlivosť 
mnohé stroje nedosiahnu. Inovácie pri 
manipulácii guľatiny, sortimentáciu, au-
tomatické balenie, ukladanie do linky 
na hobľovanie, využitie odpadu má vo 
výrobnom programe Maschinenbau. 
Iné doplnky do pílnic, optimalizovanie 
porezu zakrivených a hrubých kmeňov 
(až 635 x 557 mm) predstavila skupina 
nemeckých výrobcov WASSMER.
Mobilné píly ukázali svoje parametre 
priamo v prevádzke v hale 2. V oddele-
nej časti boli zariadenia na spracovanie 
biomasy, spaľovanie drevného odpadu 
a peliet, samostatne zariaďovanie kú-
peľní. Hala 4 patrila lesníkom a poľovní-
kom. Náradie a prvky pre výrobu v dielni 
doplnili v hale 5.
Ceny za inovácie boli odovzdávané pred 
publikom odborníkov počas slávnostné-
ho otvorenia. Zúčastnil sa ho predse-
da vlády spolkovej krajiny Korutansko 
Gerhard Dőrfler, otvárací príhovor 
predniesol nový prezident veľtrhovej 
správy Albert Gunzer. Rakúskou cenou 
Innovationspreis 2012 v kategórii Drevo 
ocenili firmu Organoid. V kategórii Les 
získal cenu Konrad Forsttechnik za do-
plnenie patentovaného systému Pully 

do kombinácie s harvesterom na ťažbu 
guľatiny. 
Iba stručne treba pripomenúť, že na 
voľnej ploche medzi technikou ťažby, 
dopravy a logistiky dreva na výrobné 
spracovanie bola svetová premiéra na-
kladača guľatiny Radler L 580 s využi-
tím špeciálnej geometrie pri nakladaní 
kmeňov až s priemerom 160 cm; typ 
Litronic naloží 4,1 tony do výšky 9,6 m 
a dopredu 5,7 m; Penz nakladač má 
dĺžku ramena 20 m.
Výrazná aktivita Sekcie drevostavieb 
ZSD SR vyústila do možnosti zúčast-
niť sa veľtrhu Holzmesse. Na jeho 
prehliadku to využila iba firma ForDom 
s.r.o. Zvolen. Spolu s riaditeľom výroby 
Štefanom Kumštárom prišli dvaja tech-
nici, aby mohli objaviť nové možnosti 
výroby, hľadať kontakty odbytu, doplniť 
náradie a strojné zariadenia veľtrhovými 
inováciami. 
Kým v predchádzajúcich ročníkoch sa 
na veľtrhu podieľali vystavovatelia z ČR 
a zo Slovenska, tohto roku uvádzal ka-
talóg iba Dřevostroj, a.s. Čkyně. Po 
dlhom pátraní sme objavili v expozícii 
nemeckého vystavovateľa Scantec 
Industrieanlagen iba poster tejto po-
prednej českej firmy s ponukou vyspe-
lých drevárskych technológií. 
Holzmesse v Klagenfurte – to je predo-
všetkým jedinečný rozsiahly sprievodný 
program. Sympózium Klagenfurtské 
lesnícke a drevárske impulzy, kon-
ferencia Drevostavby v Rakúsku, 
Medzinárodný deň dreva. V rámci sym-
pózia bola nosná téma „Listnaté drevo 
na vzostupe – ako sa vysporiadať so 
situáciou“.

Spaľovanie biomasy a drevného odpadu 
v ekonomických a ekologických kotloch

Výrobok s cenou za inováciu – Organoid. 
Komponenty z biomasy, pilín, hoblín, ce-
lulózy, starého papiera a starého dreva 
zmiešajú s prímesami lepidiel a vytvaru-
jú. Dizajnér spracuje tvar balónov, ktoré 
obmedzia tvar výrobku na rôzne použi-
tie. Výrobu začali vlani traja odborníci, 
dnes sa už majú 20 spolupracovníkov

Mobilné pásové píly Wood-Mizer sú spoľahlivé aj v slovenských podmienkach 



DM 10/201256

výstavy

Diskusné fóra MNS

Odborný časopis na podporu drevár-
skej a nábytkárskej výroby Drevársky 
magazín pripravil v spolupráci so 
Zväzom spracovateľov dreva SR seri-
ál seminárov a odborných diskusných 
stretnutí, rozčlenených do troch tema-
tických blokov prebiehajúcich v jednot-
livých dňoch:

Drevársky deň – 2. októbra 2012 
(utorok – 1. deň výstavy) – v hale 
M1 o 13:00
Je možný rozvoj spracovania dreva 
na Slovensku?

 Diskutéri: popredné osobnosti z ob-
lasti drevospracujúceho priemyslu 
a lesníctva na Slovensku. 

 Cieľ podujatia: Riešenie vzťahov me-
dzi dodávateľmi guľatiny a piliarskymi 
firmami. Možnosti zvyšovania finali-
zácie reziva. Očakávanie nárastu ka-
pacity výroby a dodávky pre lepenie 
drevených prvkov pre využitie v sta-
vebníctve.

Nábytkársky deň – 3. októbra 2012 
(streda – 2. deň výstavy) – v hale 
M1 o 13:00
Čo možno očakávať vo výrobe 
a v obchode s nábytkom? Pokles 
spotreby = nové riešenia

 Diskutéri: popredné osobnosti z ob-
lasti nábytkárskeho priemyslu a ob-
chodu s nábytkom na Slovensku. 

 Cieľ podujatia: Ofenzíva obchodných 
reťazcov v období poklesu predaja 
nábytku, reakcia slovenských výrob-
cov a obchodníkov na zmenenú situ-
áciu.

Deň pre výrobcov drevostavieb 
a stavebno-stolárskych výrobkov 
– 4. októbra 2012 (štvrtok – 3. deň 
výstavy) – v hale M1 o 13:00
Udržíme tempo rastu napriek stále-
mu poklesu v stavebníctve?

 Diskutéri: popredné osobnosti z ob-
lasti výroby drevostavieb a stavebno-
-stolárskych výrobkov v SR. 

 Cieľ podujatia: Možnosti rozvoja výro-
by drevárskych výrobkov pre staveb-
níctvo: okná, dvere, fasády. Zvýšenie 
výroby drevených prvkov na dodáv-
ky drevostavieb, nízkoenergetických 
a pasívnych domov. Skúsenosti so 
sortimentom drevených konštrukcií 
do záhrad a exteriérov. Zavedenie 
značky kvality drevostavieb.

Diskusné fóra sa budú konať v priesto-
roch MNS konferenčnej sály v hale M1 
v čase 13:00 – 15:00 hod. za účas-
ti zástupcov firiem z oblasti lesníctva, 
spracovania dreva, nábytkárskej výro-
by, stolárskych prevádzok, odborného 
školstva a poradenstva. Vstup na dis-
kusné fóra je bezplatný!

Odborný drevársky veľtrh LIGNUMEXPO – LES 2012 (2.–5. októbra 
2012) umožní firmám z odvetvia spracovania dreva oboznámiť sa 
so súčasnou úrovňou technológií. Predstavuje sa vyše 200 vysta-
vovateľov na celkovej ploche 20 tisíc m2. Súčasťou prehliadky je aj 
samostatná časť MNS – Materiály, Novinky a Servis v pavilóne 
M1 za účasti 16 vystavovateľov. V pavilóne M1 je umiestnená 
aj konferenčná sála a zóna bezplatného občerstvenia, kde budú 
prebiehať v príjemnej atmosfére stretnutia odborníkov.

Materiály prezentuje 
odborná výstava MNS 2012 

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

Diskusné fóra MNS sa stali obľúbenou platformou na získanie informácií o najnovšej 
situácii v odbore od kompetentných odborníkov
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Novinky predstavené na 
MNS 2012

Pre návštevníkov výstavy MNS 2012 
pripravili vystavovatelia mnohé novinky. 
Zo širokej ponuky sme pre vás vybrali 
niekoľko najzaujímavejších:

 Slovlepex s.r.o., Dolný Kubín – le-
pený hranol s tepelne upravenou 
lamelou – Thermowood

 Výroba thermolamely prebieha úpra-
vou drevenej lamely pri cca 190°C, 
čím dosahuje zlepšenie tepelno-izo-
lačných vlastností, rozmerovú stabi-
litu, odolnosť proti poveternostným 
a biologickým vplyvom.

 IW Trend s.r.o., Bratislava – nábyt-
kárske fólie SIBU DESIGN

 Dizajnové fólie v imitácii koža, kov, 
dekoratívny ornament.

 GALEA s.r.o., Žilina – fotoroleta 
 Potlač rôznych grafických motívov na 

ľubovoľný rozmer nábytkovej rolety. 
Jednotlivé komponenty nábytkovej 
rolety pripravia zákazníkovi na presnú 
mieru.

 CLOU Slovakia s.r.o., Prešov – prí-
rodný olej na pracovné dosky do 
kuchyne

 Prírodný olej s vysokým obsahom 
sušiny. Pri aplikácii na lepené drevo 
sa ľahko nanáša. Pracovná doska je 
príjemná na dotyk s pozoruhodným 
estetickým vzhľadom. Zároveň chráni 
štruktúru dreva a poskytuje zvýšenú 
životnosť.

 TTS Tooltechnic System 
AG&Co. KG, predajca 
FESTOOL Slovakia 
– nové bez olejové 
pneumatické brúsky 
tretej generácie 
FESTOOL LEX 3

 Extrémne úsporné s veľ-
mi nízkou spotrebou 
stlačeného vzduchu, 
s nízkymi hodnotami 
vibrácií a hluku. Vytrvalá 
a zdravá práca s optimál-
nym odsávaním a bez použitia oleja. 
Nové pneumatické brúsky LEX3, kto-
ré používajú nové odsávacie taniere 

FUSION-TEC ušetria čas aj penia-
ze.

 TTS Tooltechnic System AG&Co. 
KG, predajca PROTOOL Slovakia 
– bezuhlíková vŕtačka QuaDrill

 Jedinečné využitie bezuhlíkovej tech-
nológie v elektrickom ručnom náradí. 
Všestranné využitie pre každý typ prá-
ce, niekoľkonásobne vyššia životnosť 
náradia.

Voľnú vstupenku pre odborníkov na 
veľtrh LIGNUMEXPO – LES a MNS sme 
uverejnili v predchádzajúcich vydaniach 
DM 7-8/2012 a DM 9/2012.
Podrobnosti o odbornej výstave MNS 
2012 získate na e-mailovej adrese: 
sk@drevmag.com. 

Jednou z noviniek na výstave MNS 2012 
bude aj nová bez olejová pneumatic-
ká brúska tretej generácie FESTOOL 
LEX 3

Podobne ako v roku 2010 bude aj v tomto roku výstava MNS umiestnená v hale M1

Orientačný plán haly M1, v ktorej sa uskutoční výstava MNS
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Veletrh PRAGOLIGNA patří k prestižním 
akcím v oblasti dřevoobrábění a nesmí 
zde chybět žádná významná značka. 
Tuzemské i zahraniční firmy pravidelně 
prezentují rozsáhlé spektrum zařízení 
a výrobků nezbytných v tomto výrob-
ním odvětví, nejnovější výrobní postupy 
a moderní technologie zpracování dře-
va. Vždyť právě dřevo se v posledních 
letech stává komoditou, která nalézá 
stále širší uplatnění jako ekologická 
surovina. I letos zde proto představí 
novinky řada firem nejen z oboru dře-
voobrábění, ale i oborů s ním souvise-
jících. Nebudou samozřejmě chybět 
největší firmy: PANAS spol. s r.o., STM 
s.r.o., FELDER KG, BG TECHNIK CS 
a.s., TEKMA, spol. s r.o., HOUFEK 

a.s., ZK Trading s.r.o., členové 
Svazu výrobců dřevozpracujících 
strojů a zařízení (SVDSZ) a mnohé 
další. Kompletní seznam vystavova-
telů naleznete na stránkách veletrhu  
www.pragoligna.cz.

Veletrh PRAGOLIGNA doplňuje jako tra-
dičně specializovaná sekce, kde se pre-
zentují stroje, nástroje, nářadí a materiá-
ly pro obrábění kovů, pro úpravu dřeva 
a plastických hmot, elektrické nářadí, 
pneumatické nářadí, nástroje a nářadí 
pro stavební profese i další řemesla.

Doprovodný program

Významnou novinkou pro návštěvníky 

veletrhu bude letos obsáhlý odborný 
doprovodný program ve formě semi-
nářů, přednášek a diskusních fór. Tato 
dnes už nezbytná součást moderních 
veletrhů v minulosti Pragoligně dost 
citelně chyběla, letos proto znamená 
významný zlom. Například ve spolupráci 
s Mendelovou univerzitou v Brně je 
připraven cyklus odborných přednášek 
zaměřený na:

 Zpracování a využití dřevěného odpa-
du ve výrobě

 Současné trendy v designu nábytku 
 Ovládání a využití softwaru k návrhu 
a výrobě nábytku

 Prodej a propagace
 Nové technologie, materiály a po-
stupy ve výrobě nábytku 

12. ročník veletrhu s vůní dřeva – PRAGOLIGNA 
2012, pořádaný společností Incheba Praha opět 
na Výstavišti v Praze – Holešovicích, bude probí-

hat od 18. do 20. října 2012. Tento mezinárodní kontraktační a prodejní veletrh strojů, nástrojů, 
zařízení a materiálů pro dřevozpracující a železářský průmysl má dlouholetou tradici a je zaměřen 
především na odborníky. Nabídne k vidění vše podstatné od prvotního zpracování až po finální po-
dobu výrobků. Vystavovatelé prezentují rozsáhlé spektrum zařízení a výrobků, nejnovější výrobní 
postupy a moderní technologie.

Průvodce veletrhem 
PRAGOLIGNA 2012
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Další partner veletrhu, jímž je na letošním 
ročníku Svaz výrobců dřevozpracují-
cích strojů a zařízení (SVDSZ) před-
staví členské firmy, které se veletrhu 
zúčastní, formou průřezové přednášky 
pod záštitou Ministerstva průmyslu 
a obchodu „Technologie v procesech 
výroby dřevěných prvků“. Kromě před-
nášek SVDSZ ve spolupráci s Inchebou 
připravil pro návštěvníky také ojedinělý 
projekt „Dřevařské dílny“, v rámci které 
budou mít návštěvníci možnost shléd-
nout využití moderních strojů a techno-
logií přímo ve výrobním procesu – tedy 
na ploše výstavní haly!
V neposlední řadě jsou ve spolupráci 
s Cechem klempířů, pokrývačů a te-
sařů a Asociací malých a středních 
podniků a živnostníků České repub-
liky (AMSP ČR) připraveny také semi-

náře na téma Ekonomické výhody vazní-
kových konstrukcí a workshop Příklady 
z praxe tesařského řemesla.

Čestná pozvánka 
pro odborníky a čtenáře 
Dřevařského magazínu 
na veletrh zdarma

Všichni odborníci a čtenáři Dřevařského 
magazínu mají jedinečnou možnost 
získat čestnou pozvánku na 
12. ročník veletrhu 
PRAGOLIGNA 
zdarma, a to 
vyp lněn ím 
buď čestné 
p o z v á n k y 
(platné pro 
jednu osobu) 

v tomto vydání Dřevařského magazínu 
nebo elektronického formuláře (bez 
omezení počtu osob) na stránkách 
veletrhu www.pragoligna.cz/ 
vstupenka.
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Odborný doprovodný 
program

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

 Současné trendy nábytkového de-
signu

 Viděno pohledem evropských vý-
stav IMM Kolín nad Rýnem, Maison 
& Objet Paříž a Salone Internazionale 
Milán

 Přednáší: Doc. Ing. Arch. Ludvika Ka-
nická, CSc, Mendelova univerzita

 Ekonomicky zajímavé systémy od-
sávání a spalovaní dřevného odpadu 
Přednáší: Ing. Karel Krontorád, CSc, 
Mendelova univerzita

 Možnosti využití sociálních sítí 
v brandingu, PR a podpoře prodeje 
nábytku

 – Jak využít Facebook pro podporu 
prodeje nábytku v praxi

 – Facebook jako efektivní nástroj 
guerilla-marketingu

 – Rozdíl mezi Facebookem pro 
„malé“ a „velké“

 – Případová studie – organizace 
nábytkové výstavy a doprovodného 
programu pomocí Facebooku

 Přednáší: Milan Tříska, INT, s.r.o.
 Využití softwaru při návrhu a vý-
robě nábytku

 Přednáší: Doc. Ing. Josef Chladil, 
CSc, Mendelova univerzita

 Dále bude přednesena informace 
o zajímavých nábytkářských we-
bech, které jsou výsledkem projektů 
podporovaných EU.

 Přednáší: Doc. Ing. Daniela Tesařová, 
PhD, Mendelova univerzita

DŘEVAŘSKÁ DÍLNA
(stánek SVDSZ)

 Výroba polotovarů pro zhotovení 
nábytkářských dílců, skříněk, po-
liček, a jiné

 Materiál: dřevotřísková deska – lami-
no

 Levná varianta technologie
 – formátovací pila
 – ruční olepovací stroj
 – kolíkování a lisování
 – mobilní odsávání

 Drobné stroje a přípravky pro ob-
rábění masivu

 Kopírovací stroj pro výrobu ve formátu 
2D nebo 3D

 Vrtací přípravek pro vrtání a dlabání 
otvorů přímo do trámů

 Bruska na broušení ručních ná-
strojů (např. soustružnických a řez-
bářských dlát)

 Zpracování dřevního odpadu
 Briketování suchého materiálu (piliny 

a hobliny) 

Místo konání a podrobný časový har-
monogram doprovodného progra-
mu naleznete na stránkách veletrhu 
www.pragoligna.cz.

MODDOM
17. VEĽTRH NÁBYTKU
17th FAIR OF FURNITURE

GARDEN CENTRUM
TZB • ART 

POZVÁNKA 
I N V I T A T I O N

17. - 21. 10. 2012              
STREDA - SOBOTA • WEDNESDAY - SATURDAY 10,00 - 19,00
NEDEĽA • SUNDAY 10,00 - 17,00
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MODDOM
17. VEĽTRH NÁBYTKU

GARDEN CENTRUM

STREDA - SOBOTA 10:00 - 19:00
NEDEĽA          10:00 - 17:00
www.incheba.sk

MODDOM
17. VEĽTRH NÁBYTKU
17th FAIR OF FURNITURE

GARDEN CENTRUM
TZB • ART 

POZVÁNKA 
I N V I T A T I O N

17. - 21. 10. 2012              
STREDA - SOBOTA • WEDNESDAY - SATURDAY 10,00 - 19,00
NEDEĽA • SUNDAY 10,00 - 17,00

Výrobcovia slovenského nábytku v ko-
ordinácii s obchodníkmi očakávajú 
päť úspešných dní počas 17. ročníka 
MODDOM v Bratislave (od 17. do 21. 
10. 2012). Rozsah veľtrhu MODDOM 
2012 je približne rovnaký ako vlani: 

predbežne 200 vystavovateľov, vrátane 
výrobcov a obchodníkov z Českej repub-
liky, na ploche 20.000 m2. Súťaž o Cenu 
MODDOM prinesie vystavovateľom a vý-
robcom neopakovateľnú možnosť inšpi-
rácie pri zariaďovaní domov a bytov.

Drevársky magazín poskytuje svojim 
čitateľom zaujímavú službu – môžu si 
vystrihnúť pozvánku odborníka ako vstu-
penku. Po vyplnení údajov získa jej ma-
jiteľ nulovú vstupenku oprávňujúcu na 
vstup do areálu zadarmo. 

Veľtrh bývania MODDOM 2012 rozžiari inšpiratívna zeleň
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UPOZORNENIE!
 
Len po kompletnom vyplnení 
uvedených údajov obdržíte nulovú 
vstupenku oprávňujúcu 
k vstupu do výstavného areálu

Incheba, a.s. pozýva
Incheba, P.l.c. invites

.....................................................................................................................................................
MENO • NAME

.....................................................................................................................................................
FIRMA • COMPANY

.....................................................................................................................................................
ADRESA • ADDRESS

.....................................................................................................................................................
TELEFÓN, FAX • PHONE, FAX

.....................................................................................................................................................
E-MAIL

.....................................................................................................................................................
PODPIS • SIGNATURE

Svojím podpisom udeľujem súhlas spoločnosti Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01  Bratislava, IČO: 00211087 („Incheba, a.s.“) v zmysle zákona 
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na spracúvanie mojich údajov uvedených na ústrižku vstupenky na 
marketingové účely Incheba, a.s. 

Pre návštevníkov je výstavisko otvore-
né od 10:00 do 19:00 (v nedeľu do 
17:00). Cena vstupenky je 5 €, zľav-
nená 3 €. Vstup pre vystavovateľov je 
z Viedenskej cesty, návštevníci môžu 
prichádzať pešo iba hlavným vchodom 
z Einsteinovej ul.
MODDOM 2012 v 17. ročníku dopĺňajú 
výstavy pre komplexné zariaďovanie: 

 TZB – zameraná na technické zaria-
denia budov, 

 ART – výstava výtvarného umenia.
 Neprehliadnuteľnou novinkou bude 
nová sekcia GARDEN Centrum. 
Návštevníkom ponúkne široký výber 
záhradného nábytku, vybavenia zim-
ných záhrad, podnety pre pestovanie 
kvetov cez zimu. Tým by sa mal zvýšiť 

záujem na očakávaných 70 tisíc náv-
števníkov.  

Manažérka veľtrhu MODDOM Dr. Ľubi-
ca Nagyová: „Z expozícií vystavovateľov 
opäť vyberieme inovované výrobky a di-
zajnovo náročné produkty na umiest-
nenie v expozícii Novinky v časti B0. 
Novinky môžu žiadať v obchode už na 
predvianočnom trhu.“ 

Životný kútik pre Kristínku

Firma Ján Figuli so sídlom v Klenovci 
mala premiéru na výstave MODDOM 
2011 s jediným výrobkom. Popri ma-
jiteľovi firmy vysvetlil funkcie detského 
multifunkčného stolíka Kristínka jeho 
autor Peter Pavlove a obchodný zá-
stupca Miroslav Lichanec, ktorý má 
na starosti odbyt. Autori ponúkli svoj 
produkt vo viacerých farebných vyho-
toveniach. Cieľom je poskytnúť hen-
dikepovaným deťom bezpečný životný 
kútik na celodenné využitie ako stolík 
na hry, stravovanie, osobnú hygienu, 
vzdelávanie, prácu s počítačom, cvi-
čenie v horizontálnej (vertikálnej) polo-
he, ale aj ako hojdacie kreslo na relax. 
Stolička môže mať viacero doplnkov.
Peter Pavlove je vyučený stolár, navr-
huje a vyrába nábytok na mieru. Chcel 
pomôcť svojej ťažko postihnutej dcér-
ke maximálne bezpečným výrobkom. 
Môže v ňom tráviť celý deň. Za súčas-
nou podobou a dizajnom je trojročná 
vývojová práca. Predtým takýto multi-
funkčný stolík nikto nevyrábal. Dcérka 
má už deväť rokov a konštrukcia vyho-
vuje aj tomuto veku.

Konštrukciu a funkčnosť autor Peter 
Pavlove charakterizuje takto: „Kon-
štrukčné riešenie je zladené s funkč-
nosťou a dizajnom stolíka. Možno 
ho využívať od rannej hygieny, cez 
stravovanie, učenie a cvičenie až po 
relax. Dieťa si môže pracovnú dosku 
preklopiť na tabuľu (zo spodnej časti), 
využiť tri polohy na písanie, kreslenie 
(doplnený stojan na ceruzky) či prácu 
s počítačom. Čalúnená stolička má 
medzinožný klin, bočné opierky pod 
pazuchu, možnosť upevnenia popru-
hov, dá sa posúvať vertikálne a horizon-

tálne. Predná časť stolíka má rebrinky 
na cvičenie. Pri odložení stoličky sa dá 
cvičiť na matraci. Celá konštrukcia sa 
jednoducho dá preklopiť na hojdacie 
sane ako elegantné hojdacie kreslo. 
Popri deväťročnej Kristínke má rovnaký 
stolík aj zdravá trojročná Viktorka.“
Technické riešenie a dizajn sú paten-
tované a prvý výrobok vyrobili pred ro-
kom. Bezpečnosť a funkčnosť stolíka 
je už schválená, potrebné je vyriešiť 
jeho financovanie cez zdravotné pois-
ťovne. Stolík bol nominovaný na Cenu 
MODDOM 2011.

Detský multifunkčný stolík Kristínka vo farebných variáciách so zvýraznením 
funkcií. Foto: Dr. Anton Mrník
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Tradičný veľtrh AGROKOMPLEX na vý-
stavisku v Nitre (23.–28. augusta 2012) 
tvorilo sedem prehliadok za účasti 450 
vystavovateľov najmä zo Slovenska 
a ČR. Prezentovali poľnohospodár-
sko-potravinársku produkciu. V záujme 
rozvoja vidieka zvýraznili aj činnosť les-
ných spoločenstiev a oživenie malých 
dedinských piliarskych a stolárskych 
firiem. Z hľadiska podporných progra-
mov vidieka patrila medzi zvýraznené 
výstava Obnoviteľné zdroje energie 
so zameraním aj na využitie biomasy 
a prezentácie výroby peliet z odpado-
vého dreva. Živnostenské trhy pritiahli 
malých a stredných podnikateľov so 
sídlom na vidieku. Coopexpo tvorila 
kontraktačno-predajná výstava vidiec-
kych a poľnohospodárskych firiem so 
spotrebným tovarom.
Záštitu nad 39. ročníkom veľtrhu 
AGROKOMPLEX prevzal minister 
pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. 
Keďže je to citlivá problematika rozvo-
ja slovenskej ekonomiky, na otvorení 
sa zúčastnili predseda vlády Robert 

Fico, podpredsedníčka Národnej rady 
SR Ľubica Laššáková a viacerí minis-
tri. V príhovore riaditeľ Výstavníctva 

Agrokomplex František Ďurkovič zvý-
raznil nové smery podpory prezentá-
cie vidieka na výstavisku.

Pri rozvoji slovenského vidieka drevo nechýba

Sekcia drevostavieb ako súčasť Zväzu 
spracovateľov dreva SR v rámci inten-
zívnej propagácie rozvoja výstavby do-
mov na báze drevnej hmoty pripravila 
prvú oficiálnu prezentáciu realizova-
ných stavieb. Dni drevostavieb 2012 
podporili členské firmy a dobrovoľne 
sprístupnia 5. a 6. októbra 2012 vy-
brané referenčné drevodomy pre zá-
ujemcov, investorov a dodávateľské 
firmy. Počas oboch dní (od 9:00 do 
17:00) si návštevníci môžu vlastnými 
rukami ohmatať a na vlastné oči vidieť 
výhody stavieb, v ktorých konštrukcii 
prevláda drevo. Podujatie má prispieť 
k rozširovaniu pozitívnych skúseností 
s drevostavbami pre individuálnu vý-
stavbu najmä medzi projektantmi a ar-
chitektmi. Výhodami a prednosťami 
chcú presvedčiť investorov.
Dni drevostavieb ZSD SR podporilo 
13 členských firiem. Spolu sprístupnia 
42 rodinných domov vo všetkých regi-
ónoch SR. Ich zoznam je na stránke 
www.drevostavby-zsdsr.sk.
Pre svoje členské firmy pripravila 
Sekcia drevostavieb ZSD SR posu-
dzovanie a po splnení kritérií aj pride-

lenie „Značky kvality drevostavieb“. 
V rámci prezentácie Dní drevostavieb 
2012 odovzdali 27.8.2012 prvé cer-
tifikáty kvality firmám: ATRIUM SK 

s.r.o. Banská Bystrica a ForDom 
s.r.o. Zvolen. Ocenenie bude patriť 
aj stavebnej firme DREVSTAV Slovakia 
s.r.o. Nová Baňa.

Členské spoločnosti ZSD SR sprístupnia vybudované drevostavby 5. a 6.10.2012

Značka kvality drevostavieb patrí už prvým trom firmám. Na fotografii ich pred-
stavitelia spolu so zástupcami ZSD SR (zľava): prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš, 
zástupcovia firiem Pavel Zajac, Ing. Peter Lopatka, Ing. Igor Kuzma a predseda 
hodnotiteľskej komisie prof. Jozef Štefko. Foto: Dr. Anton Mrník

Strojárske výrobné firmy z ČR – ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Častolovice 
a BYSTROŇ – Integrace s.r.o. Valašské Meziříčí ukázali časť svojich výrobných 
programom na využitie spracovania drevného odpadu. Foto: Dr. Anton Mrník
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Předposlední srpnový víkend (18.–
19.8.) proběhl v jihočeských Volarech 
19. ročník Volarských slavností dřeva. 
Dvoudenní akci s bohatým kulturním 
programem navštívilo kolem sedmi 
tisíc lidí. Největším tahákem byl jako 
obvykle trh řemesel, kterého se zú-
častnilo několik desítek nejrůznějších 
řemeslníků z celé republiky. Mezi 
nimi i několik místních propagátorů 
starých a nezřídka již takřka zapome-
nutých profesí v čele s výrobcem tra-
dičních šumavských dřeváků Karlem 
Fürbachem. 
Mezi další divácky atraktivní body 
programu patřila v první den slavností 
také mezinárodní soutěž pětičlenných 
družstev o cca 1 metr dlouhý putovní 
dřevák. „O tuto trofej se naši borci kaž-
doročně utkávají ve čtyřech speciálních 
disciplínách s dalšími třemi družstvy ze 
zahraničí a naposledy jsme ji získali při 
jubilejním 15. ročníku slavností v roce 
2008. V posledních dvou letech nám 
unikla jen o vlásek a tak jsme věřili, že 
letos by naše družstvo, podporované 
velkým množstvím skandujících diváků, 
mohlo opět zvítězit. To se nám nako-

nec skutečně podařilo,“ pochlubila 
se jménem pořadatelů Jana Tkáčová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního 
ruchu Městského úřadu Volary.
S podobným očekáváním pořadatelé 
vstupovali i do druhého dne slavností, 
kdy tradičně usilují o překonání vlastní-
ho rekordu v počtu účastníků obutých 
do dřeváků. „Na seřadišti tradičního 

průvodu se pod dohledem pelhřimov-
ské agentury Dobrý den sešlo celkem 
202 osob a s nimi i jeden kůň, takže 
rekord z roku 2010 nepadl. Tehdy 
kráčelo městem 263 odřevákova-
ných osob,“ konstatovala J. Tkáčová. 
Úspěch v tomto směru by podle ní 
mohl přinést až příští – jubilejní 20. 
ročník Volarských slavností dřeva.

Volarští rekord nepřekonali, ale vrátil se jim putovní dřevák

Moravskoslezský dřevařský klastr 
(MSDK) slavnostním otevřením dne 
19.9.2012 oficiálně zahájil provoz no-
vého Výzkumného a inovačního cen-
tra, zbudovaného za finanční podpo-
ry z Operačního programu podnikání 
a inovace v areálu Fakulty stavební 
(FAST), VŠB-TU Ostrava. Realizátorem 
stavby je společnost RD Rýmařov.
Moderní dřevostavba o velikosti dvou-
podlažního rodinného domu navržená 
v pasivním energetickém standardu 
bude sloužit pedagogům a studen-
tům jako unikátní výuková a názorná 
pomůcka pro testování a ověřování 
fyzikálních veličin a parametrů uvni-
tř konstrukce a vnitřního prostředí 
v místnostech. Umožní ověřovat hod-
noty součinitelů prostupu tepla, povr-
chových teplot, naměřených vlhkostí 
uvnitř konstrukce a vzduchu uvnitř 
místností, a to jak při přirozeném tak 
i nuceném větrání. Instalací všech 
základních druhů tepelných zdrojů 
(elektrický kotel, plynový kotel, tepel-
né čerpadlo, solární ohřev, kotel na 

pelety, teplovzdušné vytápění, elek-
trická topná spirála) lze porovnávat 
jejich účel a vhodnost použití, účin-
nost a vliv na vnitřní prostředí budo-
vy. Dále lze sledovat změny sedání 
a napjatosti základové desky a pod-
loží v závislosti na čase a změně za-
tížení, měření vzduchové a kročejové 

neprůzvučnosti, vliv typu zasklení na 
tepelné parametry vnitřního prostředí. 
K dispozici je také možnost zapoje-
ní zjednodušených otopných sestav 
s regulačními armaturami.
Stavbu po technické stránce podrob-
ně představíme v některém z následu-
jících vydání DM.

Pasivní dřevostavba bude sloužit k výzkumu a výuce studentů
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V bývalém klášteře františkánů v cen-
tru Plzně se v dokonale renovovaných 
prostorách v dubnu 2012 otevřelo 
Diecézní muzeum. Jsou zde k vidění 
umělecké skvosty spjaté s historií křes-
ťanství v západních Čechách. Velkou 
vzácností je například obraz Lucase 
Cranacha Poleňská madona z roku 
1520. Unikátní je sbírka dřevěných 
polychromovaných madon – nejstarší 
je z roku 1350 – a ostatních světců. 
Díky instalacím je možné se na některé 
sochy podívat z boku i zezadu. Sochy 
jsou duté, vnitřek byl vydlabán, zbylé 
dřevo tvoří poměrně tenkou půlkru-
hovou slupku. Tím bylo sníženo riziko 
praskání soch na minimum.
Mimo jiné skvosty je v muzeu umístěna 
mohutná polychromovaná skříň na bo-
hoslužebné náčiní. (Pozn. polychro-
movaný = opatřený vícebarevným 
nátěrem). Je to nejstarší zachovalá 
skříň v Čechách, součást souboru 
pěti, přibližně stejně starých kusů ná-
bytku. Ostatní nábytek ze souboru není 

veřejnosti přístupný, tři truhly a druhá 
skříň jsou uloženy v depozitáři kated-
rály sv. Bartoloměje v Plzni.

Na popisce vystavené skříně se uvádí, 
že byla zhotovena na Plzeňsku okolo 
roku 1480 z jehličnatého dřeva. Musil 
to být velký, mohutný, zdravý strom, 
z jehož prken, s minimem spojů, 
truhlář zhotovil konstrukci rozměrné 
vysoké skříně. Zajímavé je, že nožní 
části a horní cimbuří nejsou vyrobeny 
samostatně a k přední dílcům a k bo-
kům napojované, ale jsou součástí 
každého z dílců, jsou s nimi vyříznuty 
společně z jednoho prkna. Truhlář 
pracoval zřejmě s velkou přesnos-
tí, přitom manipuloval s rozměrnými 
a těžkými prkny. Povrch skříně je 
polychromovaný. Nátěr zdařile napo-
dobuje kožený potah, dnešní termi-
nologií dvoubarevnou useň. Pečlivě 
jsou nakresleny i stehy, jimiž jsou jako 
sešity části malovaných usní. Pevnost 
zvýšily kované pásy se závěsy (panty) 
zajišťujícími funkci otevírání a zavírání 
dveří skříně.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Nejstarší zachovalá polychromovaná skříň v Čechách

Súťaž Drevorubač 2012 (2.–4.8. 
2012) bol 20. ročníkom Majstrovstiev 
Slovenska. Hegemóniu reprezentan-
tov OZ LESY SR, š.p. Námestovo 
narušil iba Jiří Anděl – reprezentant 
ČR obsadil 2. miesto a zvíťazil aj 
v atraktívnom paralelnom odvetvova-
ní. Majstrom SR a víťazom 7. ročníka 
Oravského pohára sa stal Jaroslav 
Kukuc už 3-krát za sebou (predtým 
2007, 2008). Z juniorov bol na bre-
hoch Oravskej priehrady najlepší 
Marek Lubas (SR) na 7. mieste.
Zo zápolenia 40 drevorubačov zo 
štyroch krajín sa najvyššie predral 
Jaroslav Kukuc, hoci vyhral iba dis-
ciplínu Kombinovaný rez. Za výmenu 
reťaze získal 2. miesto, v stínke 3. 
poradie, v odvetvovaní 9. miesto, 
v presnom reze mu patrí až 16. prieč-
ka. V rámci súťaže bol v odvetvovaní 
najzručnejší Tomáš Kvasničák – cel-
kove na 3. mieste (SR).
Paralelne prebiehal aj pokus o slo-
venský rekord v zbere lykožrúta 
smrekového – od piatku do nedele. 
Očakávali výkon nazberaných 10 
litrov drevokazného škodcu. Počas 
pokusu sa podarilo premiestniť zo 

stromov a feromónových lapačov do 
nádob iba 3,85 litra. Zberu sa zúčast-
nilo 1539 osôb a nazberali 153 tisíc 
kusov chrobáka. Je to ustanovujúci 
slovenský rekord.

Majstrovský a Oravský pohár vyhral Jaroslav Kukuc

Najlepší v súťaži Drevorubač 2012: 1. 
Jaroslav Kukuc, 2. Jiří Anděl, 3. Tomáš 
Kvasničák. Foto: archív LESY SR

Polychromovaná skřín s kováním se 
závěsy. Foto: autorka

Denně aktualizované zprávy 
z oboru můžete průběžně 

sledovat na portále 

www.drevmag.com

Šesť zastavení v živote 
univerzity a jej prvého 
rektora

Osobnosti prvého rektora VŠLD vo 
Zvolene – prof. Františka Papánka 
bol 17.9.2012 venovaný prvý Deň 
Technickej univerzity vo Zvolene. 
Najskôr otvorili v Lesníckom 
a drevárskom múzeu výstavu 
Šesť zastavení v živote profesora 
Papánka a Technickej univerzity vo 
Zvolene.
V parku pri areáli Technickej uni-
verzity potom odhalili bustu prof. 
Františka Papánka. Prítomným pri-
blížil životopis tejto osobnosti jeho 
11. nasledovník, súčasný rektor 
Technickej univerzity vo Zvolene 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
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Presunom centra spracovania dreva, 
lesníckych a drevárskych inštitúcií do 
Zvolena, vybudovaním kombinátu Bučina 
sa rozhodli školu z Liptovského Hrádku 
presťahovať pred polstoročím práve do 
Zvolena. Od 1. septembra 1962 sa na 
strojníckej priemyslovke začal vyučovať 
nový študijný odbor Piliarska a pridruže-
ná výroba. V školskom roku 1963/64 
mala pre tento odbor 6 tried denného 
štúdia (178 žiakov) a 4 triedy večerného 
(135 žiakov). Preto hneď vedľa piliarske-
ho komplexu Bučina začali v roku 1965 
(základný kameň položili 25.6.1965) 
s výstavbou nového školského areálu. 
Vyučovanie v novej budove sa začalo 
v roku 1968. 
Obsah vzdelávania sa postupne prispô-
soboval potrebám výrobných podnikov, 
škola mala celoslovenskú pôsobnosť 
a vyučovanie orientovali na drevársku 
prvovýrobu. Od roku 1984 vyučujú 
študijný odbor Nábytkárstvo, od roku 
1993 novokoncipované študijné odbo-
ry Spracúvanie dreva, Technické a in-
formatické služby, Konštrukcia a tvorba 
nábytku. 
Výrazným prelomom bolo od roku 1995 
vyučovanie študijného odboru Výroba 
hudobných nástrojov ako v jedinej ško-
le na Slovensku. Priekopník vyučovania 
husliarstva na Slovensku Ján Nemček 
sa v roku 1996 podieľal na zriadení diel-
ne na výrobu píšťal a fujár a dve dielne 
na výrobu huslí. Usporiadali 1. ročník 
kultúrno-spoločenského podujatia Javor 
(doteraz 16 ročníkov). Prvé husle pokrs-
tili 25. júna 1997. Pre nezáujem o toto 

remeslo, študijný odbor v júni 2012 za-
niká. Maturovalo posledných 17 študen-
tov odboru, vedených triednymi učiteľ-
mi Ondrejom Vandákom a Ing. Jurajom 
Danihelom. Každý rok ukončila štúdium 
asi desiatka absolventov. Odbor úplne 
nezaniká a výrobu hudobných nástrojov 
si budú môcť vybrať žiaci v rámci štú-
dia Drevárstvo a nábytkárstvo (na konci 
2. ročníka).

Nová orientácia na drevené 
konštrukcie a drevostavby 

Ako náhradu pripravujú zavedenie nového 
študijného a učebného odboru Drevené 
konštrukcie a drevostavby. Podľa slov zá-
stupcu riaditeľa školy Ing. Pavla Laššáka 
majú už detailne pripravený študijný plán. 
Absolvent získa súčasne maturitné vy-

svedčenie, aj výučný list. Teoretická 
časť bude posilnená vyšším počtom 
hodín odborného výcviku. Už niekoľko 
rokov profilujú prípravu štúdia. Model 
konštrukcie drevostavby ako maturitnú 
prácu v mierke 1:10 vlani zhotovil Martin 
Gyetven. Pri obhajobe získal Cenu ča-
sopisu Drevársky magazín.
Drevárska priemyslovka prišla do 
Zvolena s názvom Stredná priemyselná 
škola drevárska, neskôr sa spojila so 
susedným SOU drevárskym vo Zvolene. 
Pri oslavách 80. výročia školy sa jej ria-
diteľ Mgr. Jozef Hazlinger pochválil, že 
vychovali 5 tisíc absolventov, dnes je 
toto číslo vyššie. V roku 2009 získava 
súčasný názov Stredná odborná škola 
drevárska. V jubilejnom školskom roku 
2012/13 má SOŠ drevárska vo Zvolene 
430 žiakov.

SOŠ drevárska vo Zvolene 
si pripomína 90. výročie založenia 

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

Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene má 90 rokov. Vznikla 1.9.1922 ako Jednoročná štátna 
drevársko-piliarska škola v Liptovskom Hrádku. Za účelom kvalitnejšieho vyučovania vybudovali 
v roku 1926 vlastnú cvičnú pílu a od roku 1927 mala žiakov z celej ČSR. Charakter 4-ročného štúdia 
s maturitou získala v roku 1954.

Budova SOŠ drevárskej vo Zvolene je v prevádzke od roku 1968
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Nadbytečnost musíme 
prokázat

Nejčastější chybu zaměstnavatelé, kteří 
se chtějí zbavit „nepohodlného“ zaměst-
nance, dělají tím, že skutečný důvod 
výpovědi (např. neuspokojivé pracovní 
výsledky) zastírají organizačními dů-
vody, tedy nadbytečností pracovníka. 
Propouštění nadbytečných zaměstnan-
ců má však svá přesná pravidla. Pokud 
je zaměstnavatel nedodrží a neplatně 
rozváže pracovní poměr, musí počítat 
s nepříjemnými následky a se značným 
prodražením takto podané výpovědi. 
Zaměstnanci pak stačí, když ve sta-
novené lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy 
měl pracovní poměr tímto rozvázáním 
skončit, podá žalobu o neplatnost roz-
vázání pracovního poměru a u soudu 
věrohodně dokáže, že byl ve skutečnos-
ti pouze nahrazen jiným pracovníkem na 
stejné pozici se stejnou pracovní náplní 
(byť s jiným názvem). Pokud k této vý-
měně dojde krátce po skončení pracov-
ního poměru, může firma téměř 100% 
počítat s prohrou. 

Nadbytečnost přesně definuje § 52 
písm. c) zákoníku práce (ZP), podle 
něhož může zaměstnavatel dát zaměst-
nanci výpověď, stane-li se zaměstnanec 
nadbytečným vzhledem k rozhodnutí za-
městnavatele nebo příslušného orgánu 

o změně jeho úkolů, technického vyba-
vení, o snížení stavu zaměstnanců za 
účelem zvýšení efektivnosti práce nebo 
o jiných organizačních změnách.
Rozhodnutí o nadbytečnosti tedy může 
učinit pouze ten, kdo je oprávněn činit 
jménem zaměstnavatele právní úkony 
(statutární orgán, jednatel apod.). ZP 
sice nestanovuje, že by takové rozhod-
nutí mělo mít písemnou formu, zaměst-
nanec s ním však musí být seznámen. 
Plně postačí, když se tak stane až ve 
výpovědi z pracovního poměru. Volba 
konkrétního nadbytečného zaměstnan-
ce je plně v kompetenci zaměstnava-
tele.
Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze 
dne 2. července 2002 je zaměstnanec 
„nadbytečný tehdy, jestliže zaměstnava-
tel nemá s ohledem na přijaté rozhod-
nutí o organizačních změnách možnost 
zaměstnance dále zaměstnávat pracemi 
dohodnutými v pracovní smlouvě. Přijetí 
jiného zaměstnance na místo uvolně-
né odchodem zaměstnance, kterému 
byla dána výpověď pro nadbytečnost, 
je zpravidla důkazem o neopodstatně-
nosti použitého výpovědního důvodu”. 
Z toho vyplývá, že totéž pracovní místo 
(se stejným druhem práce) nelze bez-
prostředně obsadit jiným zaměstnan-
cem.

V situacích, kdy zaměstnavatel hodlá 
nadbytečností pouze zastřít skutečný 
důvod rozvázání pracovního poměru, 
právníci doporučují uvést raději skuteč-
ný důvod výpovědi. V případě neuspo-
kojivých pracovních výsledků ale ZP 
stanoví, že zaměstnavatel nejdříve musí 

v době posledních 12 měsíců písemně 
vyzvat zaměstnance k odstranění ne-
uspokojivých výsledků a poskytnout mu 
k odstranění přiměřenou lhůtu. Firmy 
u soudů často prohrávají i proto, že uve-
denou podmínku splnily jen formálně. 
Například pracovníka na neuspokojivé 
výsledky upozorní jen několik dní před 
doručením výpovědi.

Neplatná výpověď se nám 
může prodražit

Zaměstnavatel je v případě prohraného 
soudního sporu o neplatnost rozvázání 
pracovního poměru povinen v souladu 
s § 69, odst. 1 ZP poskytnout úspěš-
nému zaměstnanci náhradu mzdy nebo 
platu ve výši průměrného výdělku ode 
dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá 
na dalším zaměstnávání, až do doby, 
kdy mu zaměstnavatel umožní pokra-
čovat v práci nebo kdy dojde k plat-
nému skončení pracovního poměru. 
Oznámení zaměstnance zaměstnavate-
li, že trvá na dalším zaměstnávání, může 
nahrazovat žaloba, pokud v ní zaměst-
nanec kromě neplatnosti rozvázání pra-
covního poměru uplatní i požadavek na 
náhradu mzdy nebo určení, že pracovní 
poměr účastníků trvá i po dni, k němuž 
měl podle neplatné výpovědi pracovní 
poměr skončit.
U žalob podaných po 1. lednu 2012 
platí (podle § 69, odst. 2 ZP), že přesa-
huje-li celková doba, za kterou by měla 
zaměstnanci příslušet náhrada mzdy 
nebo platu, 6 měsíců, může soud na 
návrh zaměstnavatele jeho povinnost 
k náhradě mzdy nebo platu za další 

Pozor na neplatnost výpovědi!

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

Za poslední dva roky došlo v České republice téměř k dvojnásobnému nárůstu soudních sporů 
o neplatnost rozvázání pracovního poměru. Jejich počet se tak nyní pohybuje kolem 1600 ročně 
a nejvíce se jich řeší v Praze. V drtivé většině se jedná o žaloby, které na zaměstnavatele podávají 
(bývalí) zaměstnanci a podle statistik ministerstva spravedlnosti firmy zhruba dvě třetiny těchto 
sporů prohrávají. Zaměstnanci jdou do sporů s vědomím, že mohou relativně málo prohrát, ale hodně 
vyhrát. Neúspěšné firmy jim musí zaplatit nejen soudní výlohy, ale také ušlý výdělek za celou dobu 
trvání sporu. Ten se může táhnout i několik let. U manažerských pozic tak mohou jít náhrady až do 
milionů korun.
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dobu přiměřeně snížit; soud při svém 
rozhodování přihlédne zejména k tomu, 
zda byl zaměstnanec mezitím jinde za-
městnán, jakou práci tam konal a jakého 
výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu 
se do práce nezapojil.
V praxi ale dochází i k situacím, kdy 
se zaměstnanec domáhá neplatnos-
ti výpovědi, ale na dalším zaměstnání 
netrvá nebo to zaměstnavateli řádným 
způsobem neoznámí, respektive tento 
požadavek neuvede v žalobě o neplat-
nost rozvázání pracovního poměru. 
V takovém případě platí, že jeho pra-
covní poměr podle § 69, odst. 3 ZP 
skončí dohodou. Zaměstnanci pak ná-
leží náhrada mzdy nebo platu ve výši 
průměrného výdělku jen za dobu výpo-
vědní lhůty. 

Jak to bude s odstupným?

Pokud bylo zaměstnanci v souvislosti 
s neplatným rozvázáním pracovního po-
měru vyplaceno odstupné, jehož mini-
mální výši ZP v § 67 odst. 1 od letošní-
ho roku stanovuje na jednonásobek až 
trojnásobek průměrného měsíčního vý-
dělku (podle odpracovaných let), může 
v případě úspěšného soudního sporu 
o odstupné přijít. Pokud totiž soud roz-
hodne o neplatné výpovědi a zaměstna-
nec trvá na dalším zaměstnávání, musí 
odstupné zaměstnavateli vrátit, neboť 
k ukončení pracovního poměru de facto 

nedošlo. Zaměstnanci náleží odstupné 
pouze za podmínky, že pracovní poměr 
skutečně skončil, a to i na základě do-
hody.

Výpověď lze odvolat pouze 
se souhlasem druhého 
účastníka

České soudy nejčastěji řeší žaloby, jimiž 
se bývalí zaměstnanci domáhají neplat-
nosti výpovědi. K soudu se ale dostávají 
i případy, kdy zaměstnanci naopak trvají 
na platnosti výpovědi, kterou od zaměst-
navatele dostali.
Např. jednatel jisté malé úzce specia-
lizované společnosti v době poklesu 
zakázek z obavy před zadlužením firmy 
předal všem svým zaměstnancům „pre-
ventivně“ výpovědi s tím, že pokud se 
situace v zakázkách výrazně nezhorší, 
své výpovědi vezme zpět. V opačném 
případě budou pracovní poměry po 
uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty 
ukončeny. Jako důvod výpovědi uvedl 
zrušení pracoviště, takže se jednalo 
o výpověď podle § 52 písm. a) s náro-
kem na odstupné ve výši trojnásobku 
průměrného měsíčního výdělku.
Zaměstnavatel nechtěl s výpověďmi 
čekat až na okamžik, kdy už nebude 
mít žádné zakázky, a riskovat situaci, že 
bude muset zaměstnancům vyplatit ne-
jen odstupné, ale i mzdu za dva měsíce 
výpovědní lhůty, kdy pro zaměstnance 

již nebude mít práci a firma nebude mít 
žádné příjmy. Jelikož ale nebyl schopen 
garantovat pozitivní obrat a zaměstnan-
cům tak hrozilo reálné riziko ztráty za-
městnání, rozhodli se nečekat, až jak 
to dopadne, a svoji situaci vyřešili dle 
vlastních možností jiným způsobem.
Během následujících dvou měsíců po 
předání výpovědí (v průběhu výpověd-
ní doby) se situace v zakázkách pro 
nadcházející období zlepšila, takže 
riziko ztráty příjmů pominulo, avšak 
zaměstnanci již o další zaměstnávání 
ve firmě po této zkušenosti neměli zá-
jem a návrh zaměstnavatele na odvolání 
výpovědí odmítli. Zaměstnavatel se tak 
ocitl před problémem, že sice bude mít 
zakázky, ale pro jejich realizaci nebude 
mít žádné zaměstnance (jelikož náhra-
du za ty odcházející nebude schopen 
včas zajistit), takže o zakázky ve finá-
le přijde a s nimi i o příjmy. Situaci se 
pokusil poněkud „šalamounsky“ zvrá-
tit tím, že zaměstnancům oznámil, že 
ruší své původní rozhodnutí o zrušení 
pracoviště a jelikož výpovědní důvod 
tímto pominul, jsou výpovědi neplatné. 
Zaměstnanci ale trvali na tom, že vý-
povědi považují za platné a na jejich 
základě svůj zaměstnanecký vztah s fir-
mou řádně ukončili. V důsledku tohoto 
manažerského nezvládnutí situace fir-
ma nakonec byla nucena svoji činnost 
ukončit.
Pracovně-právní spor, vzniklý v souvis-
losti s odstupným, které zaměstnava-
tel zaměstnancům „na revanš“ odmítl 
vyplatit, pak řešil soud. Zaměstnavatel 
argumentoval tím, že „výpovědi jsou 
neplatné, neboť pominul výpovědní 
důvod, a jelikož zaměstnanci na dalším 
zaměstnání netrvali, pracovní poměr byl 
ukončen dohodou podle § 69 ZP, při 
níž zaměstnancům nenáleží odstup-
né“. Soud ale ve svém rozhodnutí do-
spěl k závěru, že výpovědi jsou platné 
a zaměstnavatel je povinen odstupné 
vyplatit. V odůvodnění mj. uvedl: „Podle 
§ 50 odst. 5 zákoníku práce může být 
výpověď, která byla doručena druhé-
mu účastníku, odvolána pouze s jeho 
souhlasem. Vzhledem k nesouhlasu 
zaměstnance s odvoláním výpovědi 
a s ohledem na skutečnost, že nikdo 
z účastníků v zákonem stanovené lhůtě 
nebodal žalobu o neplatnost rozvázání 
pracovního poměru, zůstává výpověď 
nadále platná.“
I když v praxi se asi podobné případy 
často vyskytovat nebudou, jde rovněž 
o příklad toho, jak se výpověď použitá 
„nesprávným“ způsobem může zaměst-
navateli prodražit.

Pavučiny v zaprášených oknech s trvale zataženými žaluziemi, vstupní dveře, které 
tuto svoji funkci již dávno neplní a viditelné stopy po odstraněné tabuli na omšelé 
fasádě jako jediná vzpomínka na kdysi úspěšnou firmu. I takový může být výsledek 
několika špatných manažerských rozhodnutí 
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Vystudoval Střední uměleckoprůmys-
lovou školu v Praze na Žižkově – obor 
nábytkářství. Tento obor podle svých 
slov absolvoval jako náhradu za malířství 
a výtvarnictví, na které se v té době ne-
měl šanci dostat a k němuž od mládí 
inklinoval. 
V roce 1984 emigroval do USA, kde se 
mu podle jeho vyprávění moc nelíbilo 
a vzhledem k jeho mentalitě ani příliš 
nedařilo. Pobýval v různých městech 
a vystřídal řadu zaměstnání, až se na-
konec uchytil v New Yorku a získal práci 
u jisté nábytkářské firmy, kde si nejpr-
ve osvojil truhlářské řemeslo a později 
mohl na čas využít i svoji vystudovanou 
kvalifikaci. Kromě toho se věnoval ma-
lování obrazů a své umělecké sklony 
začal uplatňovat také při zhotovování 
umělecky ztvárněných židlí. Jejich pro-
dejem si přivydělával na svoji velkou zá-
libu – cestování, přičemž si stále častěji 
uvědomoval, že v srdci nadále zůstává 
Čechem, a to ho táhlo domů. 

V roce 1999 se natrvalo vrátil do vlasti, 
kde však během svého pobytu v zahra-
ničí přišel o veškeré zázemí. 
„Peníze vydělané v Americe jsem v pod-
statě všechny procestoval. Naštěstí 
jsem se na cestě kolem světa, kterou 
jsem před tím podniknul, seznámil v In-
dii s krajanem, jenž kousek za Prahou 
vlastnil nevyužívané polorozpadlé stave-
ní s jednou obývatelnou místností, kte-
ré mně propůjčil. Tam jsem se na čas 
nastěhoval společně se speciální dře-
vorubeckou řetězovou pilou, jež jsem 
si jako jednu z mála věcí přivezl, a kte-
rá byla a stále je základním výrobním 
prostředkem v mé nábytkářské činnos-
ti,“ popisuje Roman Bartoš svoji životní 
cestu s tím, že po návratu začal nejprve 
s malováním obrazů. První malby si kou-
pilo několik pražských kamarádů, přes 
které se pak dostal do povědomí lidí 
i jako zhotovitel umělecky ztvárněných 
židlí, stolů, postelí a v poslední době 
i kuchyňských linek. 

Žiji velmi skromně – ale jsem spokojen

Dvaapadesátiletý nábytkový designér a malíř Roman Bartoš z Dolní Branné na Trutnovsku je poně-
kud svérázným umělcem. Pomocí speciální, více jak metr dlouhé řetězové pily, používané americkými 
dřevorubci, vyrábí v kombinaci s ruční úhlovou bruskou (tzv. flexkou) kromě exteriérových věcí také 
zakázkový celodřevěný interiérový nábytek. Jak sám říká, živobytí to ale není jednoduché.

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

Roman Bartoš z Dolní Branné ke své 
práci přistupuje poněkud svérázným 
způsobem

Vedle umělecky ztvárněného nábytku zhotovuje i různé interiérové a exteriérové plastiky
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Dláta dnes již skoro vůbec 
nepoužívám

Při výrobě tohoto nábytku až na výjim-
ky postupuje svým, poněkud zvláštním 
způsobem, a to v tom smyslu, že ko-
nečný tvar jednotlivých dílců a celkovou 
podobu výrobku vytváří až po montá-
ži. „Používám rostlý masiv (v různých 
formách řeziva i neopracovaný včetně 
tenké kulatiny respektive větvoviny) 
a spárovku, kterou si lepím sám nebo 
prostřednictvím zdejšího truhláře. 
Z takto připraveného materiálu si pak 
na pásové pile vyříznu základní tvar 
jednotlivých dílů výrobku, a to s dosti 
velkou nadmírou. Tyto dílce pak po-
mocí čepů a kolíků spojím dohromady 
a teprve poté na nich vytvářím finální 
motiv. Hrubé rysy vyřezávám řetězovou 
pilou a konečné doladění provádím po-
mocí několika úhlových brusek opatře-
ných různými nástroji. Je to podstatně 

rychlejší způsob opracování než dláty, 
která jsem používal v Americe a dnes 
je beru do rukou jen když potřebuji do-
ladit nějaký čep,“ upřesňuje výrobce 
s tím, že následující fází výroby je ruční 
broušení smirkovým papírem různých 
zrnitostí. U kuchyňských linek Roman 
Bartoš ztvárňuje pouze čelní plochy. 
Vlastní výrobu včetně korpusů přene-
chává „svému“ truhláři. 

Život nemusí být jen 
o penězích

Takto vyráběný nábytek je vyhledáván 
především majiteli starých chalup a ze-
mědělských usedlostí, nicméně výjim-
kou nejsou ani novostavby. Zajímají se 
o něj hlavně lidé se silným outdooro-
vým zaměřením nebo se specifickým 
vztahem ke dřevu ve spojení s uměním. 
Jednotlivé zakázky pak výrobce získává 
pouze na doporučení těchto lidí, neboť 

v jeho případě by se patrně jakákoliv re-
klama minula účinkem. 
Hlavním problémem u Romana Bartoše 
totiž je, že zákazníci nikdy neví, co 
z něj lidově řečeno nakonec vypadne, 
neboť jim zásadně předem nezpraco-
vává žádný návrh požadovaného vý-
robku. „Pracovat podle návrhu by mě 
svazovalo a nic smysluplného bych 
nevytvořil. Po pravdě řečeno ho ani 
nejsem schopen zpracovat. Když si 
někdo u mě objedná např. židli, tak to, 
jak bude vypadat, začnu vnímat až po 
smontování jednotlivých částí z kon-
krétního postavení vybraného dřeva, 
jeho struktury, barvy apod., čemuž se 
zcela podřídím. V Americe bych se tím-
to způsobem rozhodně neuživil a také 
zde řadu zákazníků odradím. Proto žiji 
poměrně bídně, nemám např. ani in-
ternet, nicméně vnitřně jsem spokojen 
a to mně stačí,“ konstatoval výrobce na 
závěr naší návštěvy.

Výjimku tvoří kuchyňské linky, kde řezbář dotváří pouze čela zásuvek a dvířka

Konečná podoba výrobků vzniká po montáži pomocí řetězové pily a úhlových brusek
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DŘEVO A ŘEZIVO

 Nabízíme řezivo, hranoly, obkladové a podlahové palubky, terasy, 
ploty, lišty. NOVINKA: krovy, zahradní program. Dřevina: SM, BOR, 
MD. Navštivte naši maloobchodní prodejnu.
Kontakt: CALAVERA a.s., 739 14 Ostravice 292, mobil: +420 606 
771 287, www.pilaostravice.cz

 Prodám řezivo třešeň tloušťka 35 mm, 12% vlhkost, cena 12.900 
Kč/m3, řezivo modřín tloušťka 53 mm, 12–15% vlhkost, velmi dobrá 
kvalita, cena 8900 Kč m3, řezivo dub tloušťka 32 mm, 12% vlhkost, 
cena 12.500 Kč m3, řezivo červený dub, tloušťka 52 mm, 12% 
vlhkost, cena 12.500 Kč m3. 
Kontakt: tel.: 608 901 041

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

 Prodám řezivo dub červený 4000 mm/52 mm (vlhkost cca 
12 %) cena 13.500 Kč/m3, řezivo dub 3–4 metry/32 mm (vlhkost 
cca 15 %) cena 11.500 Kč/m3. Dále vzduchosuché řezivo modřín 
– velmi dobrá kvalita, cena 9500 Kč/m3.
Kontakt: tel.: 608 901 041

 Prodej stavebního řeziva, pořez kulatiny do průměru 50 cm. 
Specializujeme se na střešní vazby a drobné zakázky. Je možné 
domluvit pořez Vaší kulatiny i na počkání.
Kontakt: Pila Zvěstov, tel.: 317 833 392, mobil: 605 112 593, e-
-mail: pila@zvestov.cz, www.pila.zvestov.cz

 Prodám tříděná prkna 22 x 80-100-120-140 x 2,5-3-4-5 m. 
Akční cena při odběru 1 LKW (cca 40 m3) je 3300 Kč/m3, při 
odběru 2 LKW (cca 80 m3) je 3200 Kč/m3 fco sklad odběratele 
po celé ČR.
Kontakt: Hubert Žďárský, Libice nad Cidlinou, tel.: 739 028 478

 Podám řezivo dub a borovice, 7 let přírodně sušené, odkorněné 
a nesámované: Dub coulky 3,5 m3 délka 4 m a 3,5 m3 délka 3 m, 
dub fošny 2,5 m3 délka 4 m a 2,5 m3 délka 3 m. Borovice coulky 
10 m3 délka 4 m a fošny 10 m3 délka 3 m.
Kontakt: tel.: 602 543 457, jižní Morava

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Vyrábíme dřevěné tyče o průměru 12–65 mm broušené kulaté 
v libovolném průměru a délce. Použití: polotovary pro soustružníky, 
hračkáře, na dětské postýlky, garnýže, zábradlové výplně, polotova-
ry pro nábytkáře, např. nohy ke stolům, žebříky, šatní skříně, násady, 
násadky a mnoho jiných způsobů využití. Kulatá zábradlová madla 
s drážkou, plochou ale i atypická madla různých tvarů, z jakého-
koli materiálu. Jakékoli lišty spíše atypické (podlahové, nábytkové, 
dveřní a jiné). Nábytkářské kolíčky rýhované průměr 6, 8, 10, 12 
za nejnižší ceny v ČR.
Kontakt: greygrey@tiscali.cz

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

 Prodám dýhované desky mahagonem včetně hran. 19 x 840 x 
620 z jedné strany vrtané 240 ks á 48 Kč, 15 x 450 x 1200 z jedné 
strany vrtané někdy bok 170 ks á 35 Kč. 
Kontakt: mobil: 737 806 223, e-mail: jarda.fiser@seznam.cz

 Prodám dýhu wenge 0,6 mm, cena 149 Kč/m2, santos pali-
sander 0,6 mm, cena 239 Kč/m2, dub 0,6 mm, cena 66 Kč/m2, 
teak 0,6 mm, cena 159 Kč/m2.
Kontakt: tel.: 608 901 041

 Nabízíme paletové přířezy, paletové kostky, hranoly TP, MD 10 
x 8 x 400 mm. Dále nabízíme vodovzdornou překližku SM/BK 18 
x 1500 x 2500 mm.
Kontakt: tel.: 733 188 338, e-mail: beranova@drevos-pila.cz

 Vyrábíme terasové podlahy modřínové s frézováním 145/25 
mm, cena 300 Kč/m2. Množství neomezeno. Možnost i z borovice. 
Prodej truhlářského a stavebního řeziva, plotovky apod.
Kontakt: Pešl Jan, mobil: 603 233 479, e-mail: pesl.jan@seznam.
cz, www.pilalukovecek.cz

 Vyrábíme vyspravovací lodičky ze všech dřevin, včetně exotic-
kých v nejvyšší kvalitě za nízké ceny. Dále suky z větví, spojovací 
lamelky a nábytkové kolíky.
Kontakt: mobil: 777 555 784, e-mail: rostislav.hejduk@tiscali.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Predám celoliatinovú spodnú frézu s cirkulárom, poľskej výroby 
s dvojotáčkovým motorom s rôznymi hriadeľmi, cirkulár má vlastný 
motor. Cena dohodou.  
Kontakt: Róbert Szabó, mobil: 0903 841 206

 Prodám olepovačku CEHISA 204, rok výroby 1996, vanička 
pro granulované lepidlo, kapovací pilky, rádiusové frézy, cidliny, 
kartáčovací jednotka. Olepuje ABS hrany 0,5 a 2,0 mm a také 
nákližky do tl. 8,0 mm. Cena 105.000 bez DPH.
Kontakt: Jiří Láska Truhlářství, Nezvěstice 5, 332 04 Nezvěstice, 
tel.: 603 879 038, e-mail: jiri.laska@volny.cz.

 Prodáme velkoplošnou dělicí pilu PANHANS EURO 10 v dobrém 
technickém stavu. Formátovací rozměr 4300 x 4300 mm, prořez 
75 mm. Přední stoly 3 ks. Možnost optimalizace nářezových plánů. 
Možné vidět v provozu. Cena 390.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz
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prodej – nákup

Vážení čtenáři, profesionálové v oborech zpracování 
dřeva a výroby nábytku!

 Potřebujete prodat nevyužité zařízení nebo přebytečné 
zásoby materiálu?

 Sháníte použitý stroj či jiné zařízení do své dílny, nabí-
zíte volnou výrobní kapacitu nebo hledáte práci?

 Nevíte, kam dát svůj inzerát, aby ho přečetlo co nejvíc 
Vašich kolegů v oboru?

Potřebné kontakty Vám zprostředkuje naše bezplatná 
internetová služba PRODEJ – NÁKUP na portálu 
www.drevmag.com, kterou pravidelně otiskujeme také 
v Dřevařském magazínu. Texty svých inzerátů můžete 
posílat e-mailem na adresy:
 

cz@drevmag.com     a     sk@drevmag.com. 

Jako předmět e-mailu uveďte „Prodej – Nákup“.
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 Prodáme formátovací pilu SCM SI 16, délka řezu 1600 mm, 

hlavní motor 4 kW, samostatný motor předřezu 0,75 kW, šířka řezu 
1500 mm, úhlové pravítko na formátovacím vozíku. Cena 59.000 
Kč bez DPH. 
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme spodní frézku MARSHALL CZ MVF 5 s litinovým stolem, 
fixní hřídelí a frézovacím pravítkem v dobrém technickém stavu, rok 
výroby 2002. Cena 99.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme širokopásovou brusku SCM Group Sandya 3S RSC 
ve velmi dobrém technickém stavu. Pracovní šířka 950 mm, roz-
sah pracovní tloušťky 4–170 mm, 2 agregáty (1. ocelový válec, 
2. kombi-jednotka pogumovaný válec + elastická dělená patka), 
automatický přískok/odskok patky (vhodné pro broušení dýhy), 
2 rychlosti posuvu 4,5/9 m/min, hl. motor 7,5 kW, délka brusných 
pásů 1900 mm, 2+2 válečky na vstupu a výstupu, digitální ukazatel 
pracovní tloušťky. Cena 220.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme olepovací stroj FELDER G200 v dobrém technickém 
stavu. Olepuje hrany 0,4–2 mm. Standardní vybavení: vanička na 
granulované EVA lepidlo; předkapovací nůžky; přítlačná zóna; ka-
povací nůžky; frézování ABS do 2 mm; tloušťka olepovaného dílce 
10–45 mm, rok výroby 2007. Cena 110.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme širokopásovou brusku SCM Group Sandya 1 UNO 
RCS ve velmi dobrém technickém stavu. Je určená k egalizaci, 
broušení masivu a dýhy. Standardní vybavení: pracovní šířka 950 
mm; rozsah pracovní tloušťky 4–170 mm; 2 agregáty (1. ocelový 
válec, 2. kombi-jednotka pogumovaný válec + patka); hlavní motor 
10 kW; 2+2 válečky na vstupu a výstupu; motorický zdvih stolu; 
zařízení na odměřování tloušťky dílce; 2 vývody odsávání – průměr 
150 mm. Cena 99.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme formátovací pilu SCM Group MiniMax SC3W v dobrém 
technickém stavu. Standardní vybavení: délka řezu 2280 mm; šíře 
řezu 1500 mm; motor 3 kW; úhlové řezání, rok výroby 2003. Cena 
49.000 Kč bez DPH. 
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme formátovací pilu SCM Group Tecnomax S 350 WS 
v perfektním stavu s vlastnostmi nového stroje. Standardní vybavení: 
délka řezu 3200 mm; šíře řezu 1500 mm; hlavní motor 4 kW; samo-
statný motor předřezu 0,55 kW; hl. pilový kotouč průměr 350 mm; 
předřez průměr 120 mm; vedení pilového vozíku po kalených plan-
žetách v rybinové drážce, rok výroby 2008, v provozu od 2/2009. 
Cena 85.000 Kč bez DPH. 
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme robustní kolíkovací stroj STETON 35. Standardní vy-
bavení: 35 vrtacích vřeten; pneumatické polohování vrtací hlavy 
0 a 90°; 4 ks pneumatických přítlaků; nožní ovládání pomocí pe-
dálu. Cena 70.000 Kč bez DPH. 
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme formátovací pilu Rojek PF 400S v dobrém technickém 
stavu, na pile bylo řezáno pouze LTD. Standardní vybavení: délka 

řezu 3200 mm; výkon motoru pilové jednotky 4 kW; výkon motoru 
předřezu 0,55 kW; maximální průměr pilového kotouče 400 mm; 
průměr předřezu 120 mm; šířka řezu podél paralelního pravítka 
1600 mm; 3 otáčky; excentrický přítlak, rok výroby 2005. Cena: 
75.000 Kč bez DPH. 
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodám formátovací pilu Vapos PF400/1800. Délka řezu 180 
cm, předřez, naklápění pilového agregátu 0–45°, hl. motor 4 kW, 
motor předřezu 0,75 kW, průměr hlavního pilového kotouče 400 
mm, průměr předřezového kotouče 140 mm, max. prořez 110 mm, 
volitelné otáčky 7000, 5500, 3500, 2800, otáčky předřezu 8000.  
Tuhá litinová konstrukce, hmotnost 1100 kg, možnost snadného 
přestavení pily po dílně pomocí koleček vestavěných ve spodní části 
stroje. Důvod prodeje – nevyužitý stroj. První majitel. Cena 62.000 
Kč. Při rychlém jednání sleva.
Kontakt: tel.: 607 274 244 nebo 607 947 640, e-mail: truhlarstvi.
seifert@seznam.cz

 Prodám čelní dvoukotoučovou brusku v dobrém stavu polské 
tovární výroby, motor 5,5 kW včetně dvou stolů. Cena 5500 Kč.
Kontakt: tel.: 607 274 244, e-mail: slavek.seifert@seznam.cz

 Prodám pilnici, zděná budova 35x15 m, rámový katr MR 45A, 
kotoučová kmenová pila UH 500 STROJCAD, sámovací pila, zkra-
covací pila, paletovací a manipulační vozíky, brusky, 2ks UN 053.2 
4x4 (kleště na kul. a pal. vidle), perfektně oplocený pozemek 0,9 
ha, okr. Třebíč.
Kontakt: tel.: 602 508 027, e-mail: bfialka@email.cz

 Prodáme velkoplošnou dělicí pilu PANHANS EURO 10 v dobrém 
technickém stavu. Formátovací rozměr 4300 x 4300 mm, prořez 
75 mm. Přední stoly 3 ks. Možnost optimalizace nářezových plánů. 
Možné vidět v provozu. Cena 390.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme formátovací pilu SCM SI 16, délka řezu 1600 mm, 
hlavní motor 4 kW, samostatný motor předřezu 0,75 kW, šířka řezu 
1500 mm, úhlové pravítko na formátovacím vozíku. Cena 59.000 
Kč bez DPH. 
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme formátovací pilu ROBLAND Z3200 v dobrém tech-
nickém stavu, délka řezu 3200 mm, výkon motoru pilové jednotky 
5,5 kW, výkon předřezu 0,75 kW, max. průměr kotouče 400 mm, 
samostatný předřez 120 – 125 mm, úhlové pravítko na pilovém 
vozíku, podpěrná deska na formátovacím vozíku pro pořez velkofor-
mátových desek, excentrický přítlak, sámovací doraz. Cena 80.000 
Kč bez DPH. 
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme spodní frézku MARSHALL CZ MVF 5 s litinovým stolem, 
fixní hřídelí a frézovacím pravítkem v dobrém technickém stavu, rok 
výroby 2002. Cena 99.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme olepovací stroj SCM Group K 203 v dobrém technic-
kém stavu. Olepuje ABS, nákližky. Standardní vybavení: vanička 
pro granulované EVA lepidlo, kapovací pilky, rádiusové frézky s ko-
pírováním, cidliny s kopírováním, kartáče, rok výroby 2000. Cena 
130.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz
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Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.

 Prodáme širokopásovou brusku SCM Group Sandya 3S RSC 
ve velmi dobrém technickém stavu. Pracovní šířka 950 mm, roz-
sah pracovní tloušťky 4 – 170 mm, 2 agregáty (1. ocelový válec, 
2. kombi-jednotka pogumovaný válec + elastická dělená patka), 
automatický přískok/odskok patky (vhodné pro broušení dýhy), 
2 rychlosti posuvu 4,5/9 m/min, hl. motor 7,5 kW, délka brusných 
pásů 1900 mm, 2+2 válečky na vstupu a výstupu, digitální ukazatel 
pracovní tloušťky. Cena 220.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme olepovací stroj SCM Group BASIC 2 v dobrém technic-
kém stavu, pravidelně servisovaný robustní stroj pro olepování ABS, 
nákližků. Je vybavený nanášením granulovaného lepidla. Standardní 
vybavení: vanička pro granulované EVA lepidlo; předkapovací ag-
regát; přítlačná zóna – 1 poháněný váleček; 2 motorové kapovací 
pilky – lineární vedení; rádiusové frézky s kopírováním – rádius R2; 
cidliny s kopírováním; kartáče. Cena 125.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

 Prodáme olepovací stroj Miniprof 100R ve výborném technickém 
stavu. Olepuje ABS do 2 mm. Je vybavený nanášením granulova-
ného lepidla. Standardní vybavení: tloušťka olepované hrany 0,4 
– 2 mm; maximální tloušťka dílce 45 mm; horní vanička na granu-
lované lepidlo; kapovací agregát; frézovací agregát – 2 samostatné 
vysokofrekvenční motory; 4 zubé žiletkové frézy; plošná cidlina; 
revolverové přenastavení tloušťky hrany u frézovací jednotky, rok 
výroby 2011. Cena 120.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@ 
email.cz

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 FELDER Group CZ hledá pro oblast jižních Čech obchodní-
ho poradce. Vyučení truhláři vítáni, obchodní zkušenosti výhodou, 
řidičský průkaz sk. B, profesionální nasazení, vysoká flexibilita 
a schopnost týmové práce.
Vaše písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na:  
t.vystyd@felder-group.cz

 FELDER Group CZ hledá pro oblast jižní Moravy obchodního 
poradce. Vyučení truhláři vítáni, obchodní zkušenosti výhodou, 
řidičský průkaz sk. B, profesionální nasazení, vysoká flexibilita a 
schopnost týmové práce.
Vaše písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na:  
t.vystyd@felder-group.cz

 Nabízíme volnou kapacitu ve výrobě eurooken. Eurookna vyrábí-
me v profilech IV68, IV78 a IV88. Výhodné rabaty, doprava až k vám, 
případně na stavbu. Dále také vyrábíme repliky historických oken.
Kontakt: p.grubner@seznam.cz, mobil: 737 883 380, www. 
oknagrubner.cz

 Nabízíme volnou kapacitu pro sušení dřeva v moderních sušár-
nách KATRES v objemu cca 2x60 m3 v našem provozu 471 24 
Ralsko-Ploužnice. Výhodné ceny pro dlouhodobou spolupráci, 
slušné jednání, výborná kvalita.
Kontakt: tel.: 724 742 134, e-mail: totem@tropickedrevo.cz

 Nabízím k pronájmu zavedenou a zařízenou truhlářskou dílnu 
v Praze.
Kontakt: mobil 608 372 723

 Firma Kasalova pila, s.r.o. se sídlem v Jindřichově Hradci hle-
dá pro oblast středních, západních a jižních Čech, jižní a střední 

Moravy obchodního zástupce pro prodej a prezentaci dřevařských 
výrobků firmy – především masivních dveří, dřevěných eurooken, 
krovů a příčných vazníků vyráběných na stroji Hundegger, střešních 
a stropních panelů na stavbu dřevěných domů podle dokumentace. 
Požadujeme samostatnost, vlastní automobil a ŽL. 
Očekáváme: vyhledávání nových zákazníků, komunikace a péče 
o zákazníky, uzavírání zakázek, komunikace s mateřskou firmou, 
pozitivní myšlení, flexifilitu, cílevědomost, poctivost a loajalitu k fir-
mě.
Nabízíme: zázemí silné a prosperující firmy s 80-ti letou tradicí. 
Pracovní doba dle vlastního uvážení, tvrdou dřinu, odměňování dle 
hodnoty zrealizovaných zakázek.
Kontakt: Šárka Prokešová, tel.: 384 357 106, e-mail: prokesova@ 
kasalovapila.cz

 Firma Kasalova pila, s.r.o. se sídlem v Jindřichově Hradci hledá 
obchodní zastoupení, řemeslníky a OSVČ pro spolupráci v nabídce 
našich dřevařských výrobků. Jedná se o masivní dveře, dřevěná 
eurookna, krovy a příčné vazníky vyráběné na obráběcím centru 
Hundegger, stropní a střešní panely pro dřevěné domy dle projek-
tové dokumentace. Vhodné především jako rozšíření vaší dosavadní 
nabídky pro zákazníky. Samostatnou činnost na vlastní ŽL a vlastní 
automobil. Jedná se nám především o regiony západních, středních 
a jižních Čech, střední a jižní Moravy. 
Očekáváme: kvalitní samostatnou prezentaci našich výrobků, dojed-
nání zakázky se zákazníky, předání podkladů pro bezproblémovou 
výrobu zakázky. 
Nabízíme: smlouvu o obchodním zastoupení, stoprocentní podpo-
ru a zajištění pro zrealizování zakázky, odměnu ze zrealizovaných 
zakázek.
Kontakt: Šárka Prokešová, tel.: 384 357 106, e-mail: prokesova@ 
kasalovapila.cz

RŮZNÉ

 Prodám truhlárnu s rodinným domkem a velkou zahradou mezi 
J. Hradcem a Dačicemi, možno i se strojním vybavením.
Kontakt: mobil: 606 234 026, e-mail: javrl@seznam.cz

 Predám bývalú dielňu 240 m2 medzi MT a BB, pri železničnej 
stanici.
Kontakt: mobil 0908 278 042

POPTÁVKA

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Poptávám paletový přířez 17–25 mm, množství 150 m3 týdně, 
600 m3 měsíčně. 
Kontakt: Hubert Žďárský, Libice nad Cidlinou, tel.: 739 028 478

 Hľadám výrobcu dverových fríz.
Kontakt: mobil 0905 255 442

 Hľadám dodávateľa/výrobcu „cinkovaných“ rohových spojov, 
cca 15 m.
Kontakt: mobil 0908 278 042
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 DŮM A BYDLENÍ Liberec 11. – 14. 10.
 Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na úpravu a zařízení 

interiérových a exteriérových částí obydlí • Liberec – výstaviště 
• Diamant Expo, spol. s r.o., www.diamantexpo.cz

 DŮM A BYT 2012 12. – 14. 10.
 Výstava stavebnictví, nábytku a bydlení. Souběžné výstavy: 

KREATIV – prodejní výstava kreativních potřeb a výrobků, ŽIVOT 
BEZ BARIER – výstava na téma Handicap a Senior. Doprovodný 
program: Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, 17. ročník, region 
severní Morava, 12. a 13. 10. • Ostrava – výstaviště Černá louka 
• Ostravské výstavy, a.s., www.cerna-louka.cz

 MODERNÍ DŮM A BYT Plzeň  12. – 14. 10.
 Veletrh bydlení a stavebnictví – 6. ročník • Souběžná výstava: 

MODERNÍ ŽENA & STŮL PLNÝ DOBROT • Plzeň – hala TJ 
Lokomotiva • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 PRAGOLIGNA 18. – 20. 10.
 Mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zaří-

zení a materiálů pro dřevozpracující průmysl. Souběžná výstava: 
TOOLTEC – specializovaná výstava strojů, nástrojů a železářského 
zboží • Praha – výstaviště Holešovice • Incheba Praha spol. 
s r. o., www.incheba.cz, www.pragoligna.cz

 HOBBY PODZIM 18. – 21. 10.
 Výstava potřeb pro dům a zahradu, chovatelství, kutilství a ruční 

práce, sběratelství, interiéry, sportovní vyžití a volný čas – 14. 
ročník • České Budějovice – výstaviště • Výstaviště České 
Budějovice, a.s., www.vcb.cz

 BYDLENÍ 26. – 28. 10.
 Veletrh nábytku, vybavení interiérů a životního stylu • Olomouc – vý-

staviště Flora • Výstaviště Flora Olomouc, a.s., www.flora-ol.cz
 STAVOTECH – MODERNÍ DŮM Olomouc 8. – 10. 11.

 Stavební a technický veletrh – 44. ročník. Souběžné výstavy: 
EKOENERGA OLOMOUC – výstava a konference k úsporám a obnovi-
telným zdrojům energie, MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA OLOMOUC – vý-
stava a konference na téma dřevěné stavění – 3. ročník, OLOMOUCKÉ 
DNY ARCHITEKTURY A STAVEBNICTVÍ • Olomouc – výstaviště Flora 
• Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 BYTOVÁ SHOW 8. – 11. 11.
 Výstava nábytku, interiérů a bytových doplňků • Hradec Králové 

– kongresové a výstavní centrum Aldis • Empresa, www.byto-
vashow.cz

 VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 21. – 23. 11.
 Prezentace školství všech úrovní včetně škol vyučujících dřevo-

zpracující obory, zařízení pro speciální školy, ukázky odborného 
výcviku apod. – 18. ročník • České Budějovice – výstaviště • 
Výstaviště České Budějovice, a.s., www.vcb.cz

Slovenská republika
 LIGNUMEXPO 2. – 5. 10.

 Medzinárodná výstava strojov, nástrojov, vybavenia, a materiálov 
pre drevársky a drevospracujúci priemysel. Súbežné výstavy: LES 
– medzinárodná lesnícka výstava, MNS – MATERIÁLY, NOVINKY 
A SERVIS – 7. ročník projektu pre drevársky a nábytkársky priemy-
sel, pre výrobcov okien a dverí • Nitra – výstavisko Agrokomplex 
• Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra š.p., www.agrokomplex.sk

 MODDOM 17 – 21. 10.
 Medzinárodný veľtrh nábytku, doplnkov a bytového dizajnu. 

Súbežná výstava: ART – výstava výtvarného umenia • Bratislava 
– areál Incheba Expo • Incheba, a.s., www.incheba.sk

Zahraničí

 AMBIENTE UKRAINE 9. – 12. 10.
 Mezinárodní veletrh bydlení. Souběžné výstavy: HORECA 

UKRAINE – mezinárodní specializovaná výstava vybavení, doplňků 
a nábytku pro hotely a restaurace, INTERNATIONAL CLEANING 
FORUM – specializovaná výstava čistící techniky • Kyjev, Ukrajina 
• Primus Exhibitions Group Ltd., www.theprimus.com 

 INTERCASA 9. – 14. 10.
 Mezinárodní výstava nábytku, osvětlení a interiérových dekorací. 

Souběžná výstava: SIL – národní výstava nemovitostí • Lisabon, 
Portugalsko • Feira Internacional de Lisboa, www.fil.pt

 AMBIENTA 10. – 14. 10.
 Mezinárodní veletrh nábytku, interiérových dekorací a přidruženého prů-

myslu • Záhřeb, Chorvatsko • Zagrebački Holding d.o.o., www.zv.hr 
 CAMEX 11. – 14. 10.

 Národní výstava stavebnictví a instalací • Temešvár, Rumunsko 
• ABplus Events, www.camex.ro

 WOOD PROCESSING MACHINERY 2012 13. – 17. 10.
 Mezinárodní veletrh dřevoobráběcích strojů, nástrojů a nářadí. 

Souběžná výstava: INTERMOB 2012 – mezinárodní veletrh 
pro lesnictví, dřevozpracující a nábytkářský průmysl • Istanbul, 
Turecko • Tüyap Fair and Exhibitions Organization Inc., www.
eumabois.com, www.tuyap.com.tr

 BAUEN 13. – 21. 10.
 Odborná výstava stavění, renovací a financování • Hannover, 

Německo • Fachausstellungen Heckmann GmbH, www.
heckmanngmbh.de

 SICAM 17. – 20. 10.
 Mezinárodní veletrh komponentů a doplňků pro nábytkářský prů-

mysl • Pordenone, Itálie • Exposicam Srl, www.exposicam.it 
 MIDDLE EAST FURNITURE  18. – 21. 10.

 AND DECORATION FAIR 2012
 Veletrh nábytku a vybavení interiérů. Souběžné výstavy: MIDDLE 

EAST FOOD FOOD-TECH FAIR 2012 – veletrh potravinářských 
výrobků a technologií, MIDDLE EAST FASHION FAIR 2012 – ve-
letrh oděvního průmyslu • Diyarbakir, Turecko • Tüyap Fair and 
Exhibitions Organization Inc., www.tuyap.com.tr

 INTERIEUR 2012 20. – 28. 10.
 Mezinárodní veletrh soudobého nábytku a kreativního bytového 

designu – 23. ročník • Kortrijk, Belgie • Design Biënnale vzw/
npo, www.interieur.be

 LESDREVMASH 22. – 26. 10.
 Mezinárodní veletrh strojů, zařízení, nástrojů a vybavení pro dře-

vozpracující, nábytkářský a papírenský průmysl • Moskva, Rusko 
• Expocentre Europe GmbH, www.lesdrevmash-expo.ru

 ORGATEC 23. – 27. 10.
 Mezinárodní veletrh zařízení a vybavení kanceláří a interiérů veřejně 

přístupných komerčních objektů • Köln, Německo • Kölnmesse 
GmbH • www.orgatec.com, www.koelnmesse.com

 HOLZHAUS 2012 1. – 4. 11.
 Mezinárodní specializovaná výstava zaměřená na design a kon-

strukci dřevostaveb • Moskva, Rusko • MVK – International 
Exhibition Company, www.mvk.ru, www.holzhaus.ru

 WOODTEC 2012 14. – 16. 11.
 Veletrh strojů a zařízení pro dřevařský a dřevozpracující průmysl. 

Souběžná výstava: INSTRUTEC 2012 – mezinárodní veletrh pro 
výrobní inženýrství, nástrojů a subdodávek • Tallinn, Estonsko • 
Estonian Fairs Ltd., www.fair.ee

 WOODWORKING 14. – 16. 11.
 Mezinárodní výstava strojů, zařízení a nástrojů pro lesnictví, dře-

vozpracující a nábytkářský průmysl • Lahti, Finsko • Lahti Fair 
Ltd., www.eumabois.com, www.lahdenmessut.fi 

 MEBEL 2012 19. – 23. 11.
 Mezinárodní výstava nábytku, nábytkářských a čalounických mate-

riálů. Souběžná výstava: ZOW 2012 – mezinárodní specializovaná 
výstava komponentů, polotovarů a příslušenství pro nábytkářský 
průmysl  • Moskva, Rusko • Expocentr, www.expocentr.ru

 FIMAP 21. – 24. 11.
 Mezinárodní veletrh dřevoobráběcích strojů a nástrojů. Souběžná 

výstava: FERRÁLIA – výstava přídavných zařízení a komponentů 
pro dřevozpracující průmysl • Porto, Portugalsko • Exponor, 
www.eumabois.com, www.exponor.pt, www.fimap.exponor.pt

 HEIM + HANDWERK 28. 11. – 2. 12.
 Výstava pro stavění, bydlení a zařízení interiérů • Mnichov – nové 

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

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny v ter-
mínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich aktuálnost.
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Vyšší odborná škola a Střední prů-
myslová škola Volyně ve spolupráci 
se sdružením LOXO pořádá ve čtvr-
tek 25. října 2012 odborný seminář 
INTERIÉRY 2012. Seminář je určen 
široké odborné veřejnosti, především 
návrhářům interiérů, architektům, vý-
robcům a dodavatelům interiérových 
prvků, odborným redaktorům a všem, 
které tento obor zajímá. 
Cílem akce je seznámit účastníky 
s novinkami na trhu a jejich možnost-
mi, s trendy a vývojem v nábytkářství 
a příbuzných oborech, které navazují 
na vybavování interiérů.
Přednášet budou například René 
Šulc s návrhem židle pro společnost 
Ton, zástupce společnosti Egger, kte-
rý blíže představí novou kolekci lamin 
a laminátů, Ing. Arch. Silvia Cejpková 
bude přednášet o psychologii barev, 
chybět nebude ani ergonomie v ku-
chyni – Dynamic space Blum, desig-
nérka Julie Wimmer představí projekt 
od návrhu až po realizaci, z Itálie ze 
společnosti Gessi (Design Bath) 

bude přednáška na téma wellness 
ve sprchách, MgA. Veronika Loušová 
pohovoří o kuchyních pro slabozraké, 
český výrobce kancelářského nábyt-
ku Vasa odprezentuje výhody stolové 
ergonomické hrany, Ing. arch. Jan 
Hlavín, Ph.D. se zaměří na téma, kdy 
je nejlepší začít s návrhem interiéru. 
Také proběhne téma používání bide-
tů v ČR (Archidea), Doc. akad. arch. 
Ivana Čapková zmíní téma popularizo-
vání slova „Design“, dále se bude ho-
vořit o dřevu v koupelnách (Sapeka), 
o nábytkovém kování Häfele atd.
Škola by touto akcí ráda navázala 
na každoročně úspěšný seminář 
„Dřevostavby“, který se letos konal 
již pošestnácté a posledního ročníku 
se zúčastnilo více než 35 přednášejí-
cích z devíti zemí a přes 700 zástupců 
odborné veřejnosti.

Bližší informace a podmínky účasti na 
semináři INTERIÉRY 2012 naleznete 
na www.interiery2000.cz, kde se 
můžete přihlásit on-line.

Pozvánka na seminář INTERIÉRY 2012 Pozvánka na 15. 
Mezinárodní konferenci 
čalouníků a dekoratérů

Cech čalouníků a dekoratérů 
zve své členy a příznivce na 15. 
Mezinárodní konferenci čalouníků 
a dekoratérů, která se uskuteční 
pod záštitou Veletrhů, a.s., v Brně, 
ve Výškové budově Veletrhů Brno 
dne 5. a 6.11.2012. Hlavními téma-
ty budou nové lékařské poznatky, 
změny v zákonech a normách týka-
jící se výroby čalouněného nábytku, 
novinky z letošních mezinárodních 
veletrhů nábytku v Paříži, Kolíně 
nad Rýnem, Milána, Brna a textilu 
(Heimtextil). Součástí konference 
budou výstavky funkčních šicích 
průmyslových strojů, nových mate-
riálů a technologií. Večerní pracovní 
diskuze 5.11. bude již tradičně pro-
bíhat u cimbálu v prostorách Vinárny 
u Královny Elišky na Mendelově ná-
městí. Informace na www.cech-cal.
eu nebo u ing. Prokopové, e-mail: 
cech_cal@volny.cz, mobil: +420 
602 558 554.

Tohtoročná 8. konferencia Drevo – 
surovina 21. storočia sa oproti minu-
lým ročníkom mierne obohacuje, keď 
sa popri využití dreva v architektúre 
a stavebníctve zaoberá aj o využitím  
dreva v interiéri.
Cieľom konferencie „Drevo – surovi-
na 21. storočia v architektúre, staveb-
níctve a interiéri“, ktorá sa bude konať 
29. a 30. októbra 2012 v prostredí 
zámku Smolenice, je pomôcť obhájiť 
výnimočnú úlohu dreva ako suroviny 
s optimálnym vplyvom na hospodár-
stvo SR. 
V úvodnom bloku prednášok na 
tému Súčasné trendy v architektúre 
pri uplatnení dreva v stavebných kon-
štrukciách odznejú témy:

 Predaj dreva v š.p. LESY SR – vý-
voj a prognózy realizácie (Ing. Ján 
Grolmus – LESY SR, š.p. Banská 
Bystrica)

 Aktuálny vývoj drevospracujúceho 
priemyslu na Slovensku (Ing. Karol 
Vinš – Rettenmeier, s.r.o. Liptovský 
Hrádok)

 Drevo – nevyužitý potenciál sloven-
skej ekonomiky (Ing. Igor Patráš 

– Zväz spracovateľov dreva SR)
 Drevo – surovina 21. storočia??? 
(Ing. Juraj Vanko – Únia regionál-
nych združení vlastníkov neštátnych 
lesov Dubnica nad Váhom) 

 Súčasná architektúra s dreve-
nou nosnou konštrukciou (Doc. 
Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. – 
Stavebná fakulta STU Bratislava)

 Drevo – súčasť architektonických 
konceptov strešných konštrukcií 
(Ing. arch. Lukáš Sečka – Stavebná 
fakulta TU Košice)

Odborný program zostavila Ing. Věra 
Gersová (ADAPT) z akademických 
prednášok a praktických skúseností 
prezentovaných firiem. Odborné refe-
ráty sú rozdelené podľa tematiky:

 Životnosť a funkčnosť konštrukčných 
prvkov a sústav na báze dreva

 Materiály, výrobné technológie 
a realizácie drevených stavebných 
konštrukcií

 Legislatíva a kvalita drevených sta-
vebných konštrukcií.

Bližšie informácie môžete získať na 
e-mail: adapt@adapt.sk.

2. ročník mistrovství ČR 
s mezinárodní účastí 
– obor čalouník

Cech čalouníků a dekoratérů a Stře-
dní škola stavebních řemesel Brno 
– Bosonohy vyhlašují soutěž od-
borných dovedností oboru vzdělá-
vání 33 - 59 - H/01 - Čalouník – 2. 
ročník mistrovství ČR s mezinárodní 
účastí. Soutěž je vyhlašována u pří-
ležitosti Veletrhu středních škol na 
výstavišti v Brně dne 23. a 24. listo-
padu 2012. Soutěž bude tentokrát 
dvoudenní a zúčastní se jednočlen-
ná družstva. Školy vyučující obor 
vzdělávání čalouník obdrží 1 měsíc 
před soutěží kompletní propozi-
ce. Očekáváme a zveme zájemce 
z obou republik. Případné dotazy 
zodpoví Ing. Ivan Halavín, e-mail: 
halavin@soubosonohy.cz.

Surovina pre architektúru, stavebníctvo a interiér
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Se svojí slavnější sestrou má však 
pramálo společného, snad jen to, že 
i ona je vybudována ve svahu. Zatímco 
Tugendhat se tvrdošíjně snaží o splynu-
tí s terénem, Jurkovičova vila v dnešní 
ulici Jana Nečase na sebe už z dálky 
upozorňuje a v kontextu okolní zástavby 
vypadá jako perníková chaloupka z po-
hádky. Přesto patřila v době svého do-
končení vedle vily pro Karla Reissiga od 
Leopolda Bauera mezi nejmodernější 
domy ve městě.
Výběr místa pro stavbu vily byl dán 
Jurkovičkovým vztahem k přírodě. Žabo-
vřesky, samostatná obec „za městem“  
byly, jak dokládá jejich název, na za-
čátku 20. století příjemným prostorem 
mezi řekou Svratkou a Wilsonovým le-

sem. Součástí tzv. Velkého Brna se sta-
ly až v roce 1919. Rozsáhlý pozemek, 
který financovala paní Jurkovičová, byl 
zakoupen v září roku 1905. Úzká parce-
la v mírném svahu spadala až k loděni-
ci u řeky. Architekt pozemek postupně 
rozprodával a jeho horní část vyčlenil 
k budování domu pro svoji rodinu. 
Použil netradiční konstrukční řešení. Na 
podezdívku z lomového kamene posta-
vil trámovou konstrukci a hrázděné zdi 
vyplnil udusanou směsí strusky, písku 
a hydraulického vápna. Vše pokryla 
korková izolace a z vnějšku cementová 
omítka. Uvnitř byla použita omítka sád-
rová. Stavba byla hotova v roce 1906.
Jejím charakteristickým prvkem je vedle 
žluté masivní řezbované dřevěné brány 

i mohutná kamenná loggie a štít s mo-
tivem „Bača a drak“, který vytvořil Josef 
Bolf  v rámci poslední rekonstrukce vily 
podle původní skleněné mozaiky navr-
žené Adolfem Kašparem. Motiv sym-
bolizuje propojení člověka a přírody. 
Lépe se ale uplatní v nočním červeném 
podsvícení. 
Dušan Jurkovič čerpal při budování vlast-
ního obydlí inspiraci z různých zdrojů, 
a tak je vila syntézou vlivu vídeňské se-
cese, slovenské lidové kultury i domů 
anglické šlechty. Základní koncepce 
domu vychází z britské architektury typu 
cottage. Jejím centrálním prostorem je 
schodišťová hala propojující přízemní 
společenskou část se soukromou částí 
v horním patře. Toto řešení ale Jurkovič 
pozměnil tím, že v prvním patře vybu-
doval svůj ateliér a ložnice ponechal 
v přízemí oddělené chodbou. V domě 
nechyběl ani hostinský pokoj přístupný 
z ochozu haly a byt domovníka v sute-
rénu. 
Vila byla slavnostně otevřena 26.8.1906 
a hned se v ní konala výstava architek-
tury a uměleckého průmyslu, kterou 
uspořádal brněnský Klub přátel umění. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout řešení 
centrální schodišťové haly a přijímacího 
salonu zařízené k bydlení, v ostatních 
místnostech (dětský pokoj, ložnice a kou-
pelna) bylo instalováno Jurkovičovo dílo: 
návrhy, modely, kresby a fotografie sta-
veb. Tím se vila stala propagátorem mo-
derní architektury. 

Jurkovičova vila 
– brněnská perníková chaloupka

Milovníci architektury a bytové kultury automaticky přiřazují 
k Brnu perlu světové architektury – vilu Tugendhat. Jihomoravská 
metropole se ale pyšní řadou dalších krásných obytných budov. 
K těm nejznámějším patří bezpochyby vila Dušana Jurkoviče, jedna 
z nejvýznamnějším secesních památek. 

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: archiv autorky

Exteriér, dubová vrata s motivem holubice
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Jurkovičova rodina zde bydlela do roku 
1919, pak vila několikrát změnila maji-
tele. V padesátých letech v domě žily 
dokonce tři rodiny, protože stavba byla 
podle tehdejší ideologie pro jednu so-
cialistickou rodinu příliš velká. V té době 
byl původní sklep přestavěn na atomový 
kryt. V roce 1963 byl dům na základě 
rozhodnutí Národního výboru v Brně 
roce prohlášen kulturní památkou. 
Protože sto let stará koncepce bydlení 
zdeformovaná socialistickým režimem již 
nevyhovovala současným představám, 
došlo v roce 2006 k jejímu prodeji. Stát 
svěřil její péči Moravské galerii v Brně 
a ta vzápětí zahájila rekonstrukci objek-
tu s cílem přiblížit ho původní podobě 
a vybudovat zde studijní centrum mo-
derní architektury spojené s důstojnou 
prezentací Jurkovičova díla. Po tříleté re-
konstrukci financované z prostředků EU 
byla vila v roce 2011 otevřena a ihned 
získala Čestné uznání v soutěži Grand 
Prix Architektů.

Ve vile je trvale umístěna stálá expozice 
„Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům.“ 
Zahrnuje obnovenou ústřední schodiš-
ťovou halu, salon vybavený nábytkem, 
ložnicové křídlo s interaktivní výstavou 
Jurkovičova díla a Jurkovičův ateliér.
Schodišťová hala byla zrekonstruována 
podle dobové fotografie. Schodiště ji 
propojuje prostřednictvím bohatě ře-
zaného ochozu s místnostmi v prvním 
patře. Z bezpečnostních důvodů byl 
přístup na ochoz zakázán Jurkovičovým 
dětem. Prostoru haly vévodí secesní 
lustr.
Nábytkové vybavení haly je z modré-
ho modřínu s jeho typickou strukturou 
a barvou. Součástí členitého půdorysu 
haly je i alkovna – výklenek pro dámy, aby 
mohly konverzovat nezávisle na kouří-
cích mužích. Zdobí ji socha „Maměnky“ 
od Franty Úprky a lidová keramika na 
policích ze sbírek Moravské galerie. 
Další výklenek zdobí papírová tapeta 
dle původního vzoru slovenské malíř-

ky Brynzové. Modro-červeno-zelená 
barevnost detailů prostoru dokresluje 
propojení interiéru se zahradou. 
Vedle haly bylo původně Jurkovičovo 
výstavní studio, kde návštěvám před-
váděl svoje projekty a modely staveb. 
Později bylo studio přesunuto do patra 
a místnost se změnila v jídelnu. To po-
tvrzuje i okénko do kuchyně. Ta však 
není zajímavá stejně jako kuchyně těch 
domácností, kde vařilo služebnictvo. 
Dominantní lustr byl vyroben podle 
zbytků lustru původního, nalezeného na 
půdě. Dnešní nábytkové vybavení tvoří 
soubor jídelny vyrobené pro pražského 
zlatníka Anýže podle návrhu Jana Kotěry, 
přítele Dušana Jurkoviče. Sedací prvky 
dubového nábytku jsou potaženy kůží.
Ložnicový trakt vily obsahoval ložnici ro-
dičů a dětský pokoj. Ten je překvapivě 
malý, i když zde bydleli tři synové. Měli si 
však hrát převážně venku. Je tu i koupel-
na. Dnes je v tomto prostoru instalována 
expozice věnovaná Jurkovičově celoživot-
ní práci. Vztah k lidovému umění podědil 
zřejmě po své matce, která sbírala lidové 
motivy. Motiv holubičího ocasu najdeme 
i na jednom exponátu Jurkovičovy židle. 
Nábytkové objekty doplňují fotografie 
dokumentující Jurkovičovo dílo (např. 
interiéry továrníka Roberta Bartelmuse 
z Nového Města nad Metují, brněnský 
dům skláře Benedikta Škardy, Janův 
dům v Luhačovicích, zámek velkostat-
káře a majitele zahradnictví Jaroslava 
Veselého v Molitorově u Kouřimi, stav-
by na Pustevnách atd. Příjemným detai-
lem Jurkovičova ateliéru přemístěného 
na patro je tzv. Bay Windows – rohové 
okno. Zde prý architekt často kouřil a ko-
chal se pohledem na loděnici. 
Nové využití po rekonstrukci získala 
půda vily, sloužící dříve k skladování 
nepotřebných věcí i k sušení prádla. 
Byla zde vybudována badatelna Dušana 
Jurkoviče – knihovna spojena s dětským 
koutkem. Prostor je pravidelně využíván 
dětmi z brněnských škol, a tak se po 
necelých sto letech z vily ozývá opět 
dětský smích.

Zdroje: tiskové materiály Moravské galerie, 
wikipedie

Další obrázky z Jurkovičovy vily 
můžete najít v příloze tohoto 

článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

Řezbovaný ochoz schodišťové haly a centrální mosazný secesní lustr

Jídelní set z modrého modřínu, schodišťová hala



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

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

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

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

dispecink.praha@demos-trade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

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

dispecink.hb@demos-trade.com

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

Démos trade, s.r.o.
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

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
Kamenná 9

010 01 Žilina
tel.: 041/7055 101
fax: 041/7643 722

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

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
predajný sklad

Dopravná 5 (areál Rempo)
955 01 Topoľčany

tel./fax.: 038/5322 777
e-mail: topolcany@dextrade.sk

dovoz a distribúcia materiálov pre výrobu nábytku a interiérov

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83 

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

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

bezplatný tel.: 0800 12 12 11

Kancelária Bratislava
Záhradnícka 60-12/I

Bratislava
mobil: 0903 541 145

e-mail: bratislava@kral-zilina.sk

predaj drevoobrábacích strojov a zariadení, 
výroba a predaj profilových nástrojov, brúsenie nástrojov
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SEZAM, s. r. o.
Kvačalova 1, Žilina

tel./fax: 041/724 3370, 
763 4826

Teplická 69, Poprad
tel./fax: 052/776 7390, 

776 7615

Južná trieda 64, Košice
tel./fax: 055/677 0105, 

677 0104

ul. Mieru, Komárno
tel./fax: 035/7720084, 7720079

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

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

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

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

ul. SNP 60, 976 66 Polomka
tel./fax: 048/619 3350
e-mail: polomka@twd.sk

Trendwood - twd

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

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

Patráš-twd s.r.o.
Polní 2818/7, 750 02 Přerov

mobil: +420 737 272 922 – 3
e-mail: cz@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

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

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

 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

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

TOMIFA PLUS s.r.o.
Iliašovce 69, 053 11 Iliašovce

okr. Spišská Nová Ves
tel.: 0918 480 888

e-mail: tomifaplus@rup.sk

predaj sušeného reziva, 
výroba priebežnej škárovky, 

široká ponuka materiálov 
a služieb pre stolárov 

a nábytkárov

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

Hybešova 1647
664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 155
fax: 544 120 139

e-mail: obchod@kili.cz

Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel./fax: 566 550 147
e-mail: bystricenp@kili.cz

Nádražní 998, 369 01 Humpolec
tel.: 565 532 689
fax: 565 532 941

e-mail: humpolec@kili.cz

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
fax: 387 687 154

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
fax: 384 361 185

e-mail: jhradec@kili.cz

Domažlická 138, 318 00 Plzeň
tel.: 377 240 199
fax: 377 240 396

e-mail: plzen@kili.cz

Průmyslová 14d, 796 01 Prostějov
tel.: 582 366 651
fax: 582 337 343

e-mail: prostejov@kili.cz

Vožická 2604, 390 02 Tábor
tel.: 381 470 011
fax: 381 470 016

e-mail: tabor@kili.cz

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
fax: 582 330 868 

Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159
fax: 383 324 020

e-mail: strakonice@kili.cz

Stařeč 513, 675 22 Třebíč
tel.: 568 870 742
fax: 568 851 536

e-mail: trebic@kili.cz

Příluky 228, 760 01 Zlín
tel.: 577 151 088
fax: 577 901 086
e-mail: zlin@kili.cz

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb
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V inžinierskom staviteľstve, ako sú do-
pravné stavby, sa v Českej republike, 
na rozdiel od zahraničia, drevo v kon-
kurencii s betonársko-oceliarskou lob-
by presadzuje podstatne pomalšie ako 
v pozemnom staviteľstve. V posledných 
rokoch sa ale situácia našťastie obracia, 
a to aj zásluhou spoločnosti CB z Kuno-
víc, špecializujúcej sa na drevené lávky 
a mosty.

Foto: archív CB

Foto: Ing. František Novák
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nabudúce, redakčný servis

História spoločnosti POVČO z Hornej 
Čermnej sa datuje od roku 1990, kedy 
sa otec konateľa Jaroslav Frk rozhodol 
využiť skúsenosti svojho otca (stolára 
a vášnivého včelára) na pomoc včelá-
rom. S tromi zamestnancami začal vyrá-
bať výrobky z dreva, určené pre potreby 
včelárov. V roku 2009 sa k nemu pridal 
syn Martin a spoločne pretransformoval 
firmu na s.r.o., ktorá v súčasnosti za-
mestnáva 20 ľudí a vyváža vyše 95 % 
svojej produkcie.

Bezplatnú riadkovú inzerciu (nekomerčného charakteru) v rubrike 

PREDAJ – KÚPA si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Inzerce / Inzercia

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Zvýhodnené predplatné časopisu Drevársky magazín si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Objednávka predplatného

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

Predplatné časopisu Drevársky magazín 

@
web
fax

Bezplatná riadková inzercia – PREDAJ – KÚPA 

Bezplatné zverejnenie vašej požiadavky na voľné pracovné miesta 

v rubrike TRH PRÁCE si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Inzerce / Inzercia

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Ponuka a dopyt voľných pracovných miest 
– TRH PRÁCE 

Odborný časopis na podporu drevárskej
a nábytkárskej výroby 
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Tlač
Alfaprint, s. r. o., Martin

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

Ročník XIII, október 2012

Zadané do tlače
18. 09. 2012

Vychádza desaťkrát ročne.
Za odbornú úroveň príspevkov zodpovedajú autori.

Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Ceny uve-

dené v inzerátoch platia pre tú republiku, 
v ktorej má inzerujúci subjekt sídlo.
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13. mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení 
a materiálů pro dřevozpracující průmysl

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1

647 00 Brno

Tel.: +420 541 153 297

Fax: +420 541 153 054
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