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Poľskí a slovenskí drevári sa bránia pred krízou

Na začiatku októbra, v priebehu veľtrhu LIGNUMEXPO v Nitre, som na pozvanie ZSD SR mal mož-
nosť zúčastniť sa diskusného fóra MNS o možnostiach rozvoja drevárskeho priemyslu. Podnikatelia 
v drevospracujúcom priemysle neskrývajú svoje obavy o budúcnosť. Presvedčil som sa o tom, že 
máme podobné problémy aj v Poľsku. Ani ma to neprekvapuje, veď po ekonomickej transformácii 
v 90. rokoch máme podobný osud – proces privatizácie priemyslu, proces modernizácie techniky 
a technológie, zviazanie s jedným dodávateľom suroviny. Štruktúrou a veľkosťou podnikov v piliarskom 
priemysle sme si tiež podobní. V Poľsku dominujú malé a stredné podniky, a tie majú momentálne 
aj najväčšie problémy. Často sú donútené pracovať v „sivej zóne“. Tento problém silne rezonoval 
medzi diskutérmi v Nitre. Aj u nás v Poľsku fungujú firmy, ktoré sa snažia predávať výrobky predo-
všetkým maloobchodným zákazníkom bez faktúry (a teda sa vyhýbajú plateniu daní), zamestnávajú 
ľudí „načierno“. Nikto presne nevie, koľko ich je, ale odhady hovoria, že minimálne dve až tri tisícky 
zo všetkých 8500 zákazníkov, ktorí kupujú drevo v Štátnych lesoch. Stojí za zmienku, že u nás sa 
približne 700 spoločností dostane k deväťdesiatim percentám disponibilného dreva. To znamená, že všetky ostatné drevospracujúce firmy sú vní-
mané ako veľmi malé, malé a stredné. Stojí za zmienku, že Štátne lesy v Poľsku majú úplný monopol na trhu guľatiny – predávajú 35.000.000 m3 
za rok, pričom zostávajúce množstvo dreva pochádza z lesov, ktoré patria neštátnym subjektom a oficiálne ide len o 1.200.000 m3 (aj keď sú 
odhady, ktoré hovoria o 4.000.000 m3). A toto je podstatný rozdiel medzi Poľskom a Slovenskom. Ponúka sa otázka, čo je lepšie – poľský štátny 
monopol, s ktorým dlhodobo bojujeme o výhodné podmienky a zodpovedajúce ceny, alebo slovenskí často rozdrobení vlastníci lesov, s ktorými sa 
ťažko rokuje. Nepoznám správnu odpoveď. Môžem len povedať, že budúcnosť poľského drevárskeho priemyslu, a to najmä teraz, keď Európa trpí 
vážnou hospodárskou krízou, závisí od rozvoja našich vzťahov so Štátnymi lesmi. Organizácia, ktorú zastupujem – Poľská hospodárska komora 
drevospracujúceho priemyslu – sa zameriava práve na tento problém. Jeho riešenie si však vyžaduje aj politickú intervenciu na úrovni vlády. Tú 
sme, vďaka úspešným demonštráciám v nedávnej minulosti, akosi naučili počúvať argumentom o ekonomickom význame nášho odvetvia. Ročná 
hodnota celkovej produkcie výrobkov z dreva (vrátane nábytku) je viac ako 17 miliárd € a náš podiel na tvorbe HDP je viac ako 7 %. Zamestnávame 
viac než 260.000 osôb. A zatiaľ sa nám darí pomerne dobre aj napriek kríze. 
Bohužiaľ, prognózy do blízkej budúcnosti nie sú ružové. Závažným varovným signálom je prudký nárast cien guľatiny v druhom polroku na otvorených 
aukciách štátnych lesov. V prípade našej základnej suroviny, ktorým je borovica, to bolo o viac ako 22 % v porovnaní s cenami prvého polroka. 
Vnútorný trh zostáva pomerne stabilný, ale už badáme spomaľovanie stavebného priemyslu, ktorý je hlavnou silou odbytu nášho dreva. V tejto situ-
ácii musíme siahnuť na rezervy. Ostáva nám iba jedna možnosť. Dosiahnuť zníženie cien suroviny, teda guľatiny, pretože to je kľúčový prvok našich 
nákladov. To bude ťažké, ak sa súčasne, napriek kríze, nezvýši ponuka dreva na poľskom trhu a ak sa nezlepší stabilita dodávok pre podnikateľov. 
Ale predovšetkým musíme zmeniť cenový mechanizmus, ktorý je plne v rukách Štátnych lesov a musíme dosiahnuť zníženie podielu dreva, ktoré sa 
predáva v otvorených aukciách Štátnych lesov. Som presvedčený, že niektoré fakty, ktoré som spomenul, slovenským priateľom neboli známe. Verím, 
že pre drevárske firmy, ktoré sú si vďaka vzdialenostiam blízke, aj napriek tomu, že sú si konkurenciou, môžu byť vzájomné vzťahy prínosom.
Je dobré poznať sa. To môže byť perspektívnym základom spolupráce, ktorá sa začína rodiť z kontaktov našich dvoch organizácií. Verím, že tak sa 
nám spoločne ľahšie bude dariť odolávať krízovým výzvam. 

Bogdan Czemko
riaditeľ Poľskej hospodárskej komory pre drevospracujúci priemysel

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

editorial
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Dejme prostor vlastnímu designu

Společnost JELÍNEK – výroba nábytku z Valašského Meziříčí, ve 
snaze stále rozšiřovat sortiment a oslovit tak co nejširší portfolio 
zákazníků, našla efektivní uplatnění pro zbytkové dubové hranolky 
v krátkých délkách, které by jinak skončily jako „drahé“ palivo. 
Nechala se inspirovat rostoucí oblibou strukturálních dřevěných po-
vrchů mezi veřejností a z dubových odřezků začala vyrábět štípané 
obkladové destičky, které v různých formách aplikace představují 
zajímavý nábytkový doplněk. Autor: Ing. František Novák

Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Destičky jsou podle požadavků zá-
kazníka štípané v různých rozměrech 
a povrchově upraveny tvrdým olejem, 
a to jednak v přírodním provedení nebo 
různě probarveným. 
„Tyto destičky nabízíme hlavně ve formě 
obkladových panelů, kdy jsou nalepeny 
na překližku nebo tenkou dřevotřískovou 
či dřevovláknitou desku, kde vytvářejí 
nejrůznější sestavy. Rozměry panelů 
přizpůsobujeme potřebám zákazníka 
a z hlediska provedení jsou uzpůsobeny 
tak, aby je bylo možné např. při malo-
vání pokoje snadno a bez poškození de-
montovat. V místech upevnění základní 
desky panelu na stěnu (pomocí vrutů) 
jsou destičky uloženy v sestavě volně 
a v případě potřeby je tak lze jednoduše 
vyjmou a opětovně vrátit na své místo. 
Kromě toho si zákazník může destičky 
koupit i volně a dát prostor vlastnímu 
designu, přičemž je může lepit i přímo 
na stěnu,“ říká k novému produktu ob-
chodní ředitel David Srněnský s tím, 
že tyto destičky, v závislosti na velikosti 
a barevném provedení, dávají zákaz-
níkovi široký prostor využití. Jemnější 
dekory v povrchové úpravě s nádechem 
bílé barvy podle něj připomínají přírodní 
kámen, který na rozdíl od něj interiér 
provoní a zateplí respektive zútulní. 
Kombinace různě zbarvených destiček 
pak kromě vlastního obkladu umožňuje 
vytvořit např. abstraktní obraz.
Obkladové panely firma poprvé 
veřejně prezentovala na jarním veletr-
hu MOBITEX v Brně. Po pozitivní reakci 
návštěvníků je pak opětovně představila 
také na FOR ARCHU a následně i na 

Štípané obkladové destičky mají široký prostor využití – jako dekorační obkladové 
panely…
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říjnovém veletrhu FOR INTERIOR v Praze. „Přestože jsme 
zatím mnoho obkladů neprodali, jde o něco nového, co zá-
kazníky přinejmenším zaujme. Na základě tohoto zjištění jsme 
se rozhodli rozšířit prezentaci tohoto sortimentu i na všechny 
prodejny s nábytkem, které obsluhujeme,“ konstatuje ob-
chodní ředitel.

…nebo abstraktní dřevěné obrazy

Vyjímatelné destičky zakrývající montážní otvory umožňují 
v případě potřeby snadnou a rychlou demontáž
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Nové riešenie sa dá kombinovať aj pri 
uplatnení SERVO-DRIVE, elektrickej 
podpore otvorenia výklopov AVENTOS, 
pre ešte väčší komfort v horných skrin-
kách.

Montáž – jednoducho 
a bez použitia náradia 

Ak sa doposiaľ upínadlá do tyče prieč-
nej stabilizácie zarážali, odteraz sú pev-
ne umiestnené na zostave ramien. Ľavá 
zostava ramien má pevné upínadlo, 
pravá ho má odpružené integrovaným 
perom. Tak sa dá tyč priečnej stabili-
zácie upevniť pohodlne a bez použitia 
akéhokoľvek náradia. Každodenné 
používanie presvedčí o vysokej stabi-
lite riešenia bez nutnosti dodatočného 
uťahovania spojov. 

Nová priečna stabilizácia výklopov 
firmy Blum

Priečna stabilizácia pre zdvíhacie a výkyvné výklopy AVENTOS od 
firmy Blum sa teraz dá namontovať bez použitia náradia. Vďaka 
novému pružinovému mechanizmu sa montuje priečna stabilizácia 
veľmi rýchlo, len niekoľkými jednoduchými úkonmi. Spracovanie 
ide veľmi rýchlo od ruky a zaručuje bezpečný výsledok. 

Väčší komfort montáže vďaka novej 
priečnej stabilizácie pri AVENTOS-e HS 
(na obrázku vľavo) a AVENTOS-e HL  

Nová priečna stabilizácia zdvíhacích 
a výkyvných výklopov AVENTOS firmy 
Blum prináša vyšší komfort montáže
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LED osvětlení v praxi 
– hlavní zásady pro výběr komponentů (I. část)

V loňském vydání Dřevařského magazínu 9/2011 jsme se detailně 
zabývali problematikou LED osvětlení, jeho parametry a odlišnostmi 
od jiných typů světelných zdrojů. Na základě opakujících se reakcí 
čtenářů a jejich rostoucímu zájmu o moderní světelné systémy se 
k této problematice opět vracíme. Tentokrát se však zaměřujeme 
především na praktické otázky související s vlastnostmi a para-
metry jednotlivých komponentů, důležitými pro výběr a použití 
světelných systémů v interiérových i exteriérových aplikacích. Autor: Radomír Čapka

Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: archiv DM a Ideal Trade

LED osvětlení, tedy systémy na bázi 
světelných diod (Light Emitting Diode), 
vybíráme pro konkrétní aplikace na zá-
kladě celé řady faktorů. Patří mezi ně 
barva a teplota světla, světelný výkon, 
typ osvětlení (bodové, liniové), napě-
tí, způsob napájení atd. Orientace 
v široké škále komponentů a doplňků 
nabízených na trhu není jednoduchá. 
Čtenářům DM přinášíme přehled nej-
důležitějších zásad, jak si tuto proble-
matiku snadno osvojit.

Barevné nebo bílé světlo?

Z hlediska výsledného efektu a účelu 
použití je důležitá zejména barva světla. 

Světelné diody (LED) se z tohoto hle-
diska dělí na jednobarevné (svítí pouze 
jednou barvou – červenou, žlutou, zele-
nou, modrou, bílou) a vícebarevné – tzv. 
RGB diody. RGB diody jsou schopny 
kombinací červeného, zeleného a mod-
rého světla emitovat libovolnou barvu 
světla v celé viditelné barevné škále 
včetně světla bílého. Používají se hlavně 
pro různé efektní či dekorativní aplikace 
(reklamy, výklady, vitríny aj.), mj. i proto, 
že mají menší světelný výkon.
Pro silnější funkční osvětlení (osvětlení 
místností, pracovních ploch apod.) se 
používá bílé světlo. Bílé světlo ale může 
mít různou barevnou (chromatickou) tep-
lotu, udávanou v jednotkách Kelvin (K). 

Tato barevná teplota se zjednodušeně 
vyjadřuje jako „teplé“ (žluté až načerve-
nalé) nebo „studené“ (namodralé) světlo. 
Čím je hodnota barevné teploty nižší, tím 
je světlo teplejší a naopak. Např. teplota 
barvy 5000 K znamená chladné bílé svět-
lo, které je obecně vhodné pro osvětlení 
komerčních prostor a pracovišť – vyvo-
lává pocit intenzivnějšího osvětlení. Pro 
osvětlení obytných prostor je vhodnější 
spíše teplejší světlo (≤3000 K), které 
naopak pocitově svítí „méně“.
Pro lepší představu uvádíme několik 
konkrétních příkladů chromatické tep-
loty různých světelných zdrojů:

 1200 K: svíčka
 2800 K: 60–100W žárovka
 3000 K: 200W žárovka
 5000 K: obvyklé denní světlo, zářivky
 5500 K: fotografické blesky
 6000 K: jasné polední světlo
 7000 K: lehce zamračená obloha
 8000 K: oblačno, mlhavo (mraky za-
barvují světlo do modra)

Barevné LED osvětlení se používá hlavně pro dekorativní aplikace

Ukázka různé chromatické teploty bílé-
ho světla
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 10 000 K: silně zamračená obloha 
nebo jen modré nebe bez Slunce

K emitaci bílého světla pro silnější funkč-
ní osvětlení se kvůli největším dosaho-
vaným světelným výkonům používají 
modré LED, na jejichž čipu je nanesena 
vrstva luminoforu, který část modrých 
paprsků převádí na zelené a červené 
světlo. Bohužel současná technologie 
nanášení luminoforu neumožňuje u vy-
ráběných světelných diod dosáhnout 
stejné požadované teploty chromatič-
nosti. U jednotlivých kusů je tato hod-
nota jiná a proto jsou diody po vyrobení 
tříděny dle skutečné teploty světla do 
několika kategorií, které jsou defino-
vány určitým rozpětím barevné teploty. 
Z těchto vytříděných kategorií jsou pak 
vyráběny např. LED pásky v konkrétních 
šaržích. Z tohoto důvodu nejsou výrobci 
LED osvětlení schopni garantovat doda-
tečné vyrobení LED pásků se stejnou 
chromatickou teplotou světla. V rámci 

větších realizací, rozdělených např. do 
více etap, se proto doporučuje objed-
nat LED pásky jedné šarže pro celou 
zakázku, aby bylo možné zaručit stejnou 
barvu osvětlení u všech svítidel v rámci 
celé realizace.

Světelný výkon nebo 
intenzita osvětlení?

Světelný výkon, jinak též světelný tok 
nebo zjednodušeně „svítivost“, nesmí-
me zaměňovat s termínem výkon, i když 
oba parametry spolu velmi úzce souvisí. 
Zatímco výkon světelného zdroje, jehož 
jednotkou je watt (W), udává celkové 
množství vyzářené energie ve všech 
spektrech viditelného i neviditelného 
světla (tedy i včetně tepelného IR záře-
ní), světelný výkon, udávaný v lume-
nech (lm), představuje pouze záření 
ve viditelném spektru světla. Světelné 
zdroje (zejména pro funkční osvětlení) 

proto vybíráme podle jejich světelného 
výkonu, a to s ohledem na požadovanou 
intenzitu osvětlení. Intenzita osvětlení 
(zkráceně osvětlení), jejíž jednotkou je 
lux (lx), představuje množství viditelné-
ho světla, které dopadne na osvětlo-
vanou plochu. Např. běžné osvětlení 
místnosti by mělo mít hodnotu cca 500 
lx, pro čtení ale již potřebujeme 1000 
lx. Tato hodnota je ovšem závislá nejen 
na světelném výkonu zdroje, ale též na 
vzdálenosti zdroje od osvětlovaného 
předmětu. Při výběru osvětlení musíme 
proto brát v úvahu všechny tři paramet-
ry: požadované osvětlení (lx) – vzdále-
nost zdroje od osvětleného předmětu 
– světelný výkon zdroje (lm). 

Osvětlení bodové 
nebo liniové?

Bodová LED svítidla můžeme z hlediska 
světelného efektu přirovnat k známým 

Barevnou teplotou a intenzitou světla lze docílit různých výsledných efektů při nasvícení nábytku a interiérů

Charakteristického efektu „bodového“ osvětlení docílíme použitím bodových LED svítidel
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halogenovým „bodovkám“. U těchto sví-
tidel se používá jako zdroj světla jedna 
nebo více diod. 
Komponenty potřebné k bodovému 
LED osvětlení:

 Napájení
 Svítidlo
 LED „žárovka“
 Kabeláž
 Vypínače

V praxi se mohou vyskytovat požadavky 
na změnu halogenového osvětlení na 
energeticky úspornější LED osvětlení 
s využitím stávající instalace a zabudo-
vaných svítidel. Tuto úpravu lze provést 
za předpokladu splnění určitých pod-
mínek. Zatímco halogenové žárovky 
mají příkon v řádu desítek wattů a jsou 

napájeny střídavým elektrickým prou-
dem (AC), LED diody mají příkon v řádu 
jednotek wattů a jsou napájeny stejno-
směrným elektrickým proudem (DC). 
Pro tento účel existuje nabídka speciál-
ních LED „žárovek“ s integrovanou 
elektronikou pro usměrnění střídavého 
proudu na stejnosměrný. Dále je nutné 
zvolit vhodný napájecí zdroj. Současné 
zdroje určené pro halogenová svítidla 
jsou stavěny pro příkon začínající na 
cca 20–40 W, což pro LED svítidla 
s desetinásobně menším příkonem je 
nedostačující. Na trhu však speciálně 
pro tento účel existují elektronické na-
pájecí zdroje s příkonem již od 0 W, 
které jsou schopny rozsvítit jak LED 
diody, tak i halogenové žárovky. Při je-

jich použití tak lze nahradit jeden systém 
druhým anebo oba systémy vzájemně 
kombinovat.

Liniové osvětlení se proti bodovému 
liší tím, že se jedná o dlouhou řadu (li-
nii) světelných diod, jejichž světlo se 
podle použitého krytu může slévat až 
do jedné celistvé světelné linky. Jejich 
hlavní předností je to, že výrazně redu-
kují vrhání stínů.
Komponenty potřebné k liniovému LED 
osvětlení:

 Napájení
 LED pásek
 Montážní lišta
 Kabeláž
 Vypínače

K nejpoužívanějším v současné době patří liniové LED osvětlení, a to jak pro doplňkové (noční) osvětlení…

…tak pro silnější funkční osvětlení např. pracovních ploch v kuchyních apod.
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U liniového osvětlení je zdrojem svět-
la flexibilní LED pásek. LED pásky se 
z hlediska použití kromě výkonu liší pře-
devším ochranným krytím pro použití 
v různých prostředích:

 IP33 – pro použití v suchém prostře-
dí (poznají se např. tak, že na sobě 
nemají žádnou gelovou ochrannou 
vrstvu; na zadní straně bývají opatřeny 
samolepicí vrstvou)

 IP64–IP65 – pro použití ve vlhkém 
prostředí (LED diody jsou překryté 
silikonovou nebo akrylátovou flexibil-
ní ochrannou vrstvu; na zadní straně 
bývají opatřeny samolepicí vrstvou)

 IP67–IP68 – pro použití v exteriéru 
a ve vodě (jsou celé zalité v silikonu 
a/nebo gumě; nemívají lepicí vrstvu, 
montují se prostřednictvím montáž-
ních úchytů)

Napájení napěťové 
nebo proudové?

Z hlediska napájení světelné LED sys-
témy dělíme na proudové a napěťové. 
Napájení proudové (udávané v mA) po-
skytuje konstantní hodnotu napájecího 
proudu a garantuje vyšší svítivost a delší 
životnost LED svítidel než napájení na-
pěťové. Instalace je ale náročnější na 
dodržení některých důležitých zásad. 
Zejména je bezpodmínečně nutné do-
držet správnou polarizaci kontaktů. Při 
přepólování dochází k nevratnému po-
škození (spálení) světelných diod. Na 
tyto závady, vzniklé nesprávným zapo-
jením, se nevztahují záruční podmínky 
a instalaci proudových systémů by proto 
vždy měl provádět odborník s elektro 
kvalifikací. „Neodborníkům“ se dopo-
ručuje používat raději systémy s na-
pěťovým napájením (udávaným ve V). 
V tomto případě můžeme volit systémy 
s tzv. bezpečným napětím, to je s kon-
stantní hodnotou 12 nebo 24 V, anebo 
můžeme použít systémy na 230 V.

12 nebo 24 voltů?

Podle Ohmova zákona platí, že elektric-
ký proud v elektricky vodivém předmětu 
je přímo úměrný elektrickému napětí. 
To znamená, že snižováním napětí se 
zvyšuje proud a naopak. V praxi může 
vlivem nevhodně zvoleného napětí do-
cházet k různým nežádoucím situacím. 
Použijeme-li např. 12V napájení pro 
dlouhý LED pásek (např. 10 m), bude 
celým vedením procházet velký proud. 
V důsledku toho může dojít až ke spále-
ní prvních diod, zatímco poslední téměř 
nebudou svítit. Proto se pro podobné 

aplikace doporučuje používat systé-
my s vyšším napětím, které poskytuje 
úměrně nižší proud a snižuje tak po-
psaná rizika.
V praxi se pro menší instalace (v řádech 
několika metrů LED pásku) doporučuje 
používat 12V systémy, pro větší aplika-
ce (osvětlení sálů, zahrad apod.) s dlou-
hou kabeláží se doporučuje použít 24V 
systém. 
Z tohoto pohledu nejnižší proudovou 
hodnotou disponují systémy na 230 V. 
Ty ale nepatří do kategorie bezpeč-
ného napětí a jejich instalaci je nutno 
provádět na základě jiných bezpečnost-
ních pravidel. Musí být např. umístěny 
mimo dosah dětí a domácích mazlíčků 
apod.

Výkon vs. životnost

Jak jsme již v předchozím textu uvedli, 
LED pásky se mezi sebou liší mj. svým 
výkonem. Výkonnější pásky mají ob-
vykle větší šířku. Šířka LED pásků se 
běžně pohybuje v hodnotách 8, 10 
a 12 mm.
S výkonem LED diod přímo souvisí 
jejich zahřívání. Některé odborné pra-
meny uvádí, že i když jsou LED jedním 
z nejúčinnějších zdrojů světla, cca dvě 
třetiny dodávané energie (příkonu) se 
mění na teplo. 
Provozní teplota ovlivňuje životnost 
diod1. Výrobci LED udávají životnost 
svých produktů v rozmezí 50–100 tisíc 
hodin (ale i více). To jsou však zpravidla 
hodnoty dosažitelné v ideálních „labo-

ratorních“ podmínkách. V praxi se tako-
vé podmínky obvykle nevyskytují, takže 
skutečné hodnoty bývají nižší.
Přehříváním LED diod (zpravidla v důsled-
ku nesprávné instalace nebo nevhod-
né kombinace použitých komponentů) 
může být jejich životnost velmi výrazně 
zkrácena. Např. u LED pásků může do-
jít při zahřátí nad 70 °C k jejich lokální 
nebo kompletní destrukci. Kontrola je 
jednoduchá i v „amatérských“ podmín-
kách: pokud na světelném zdroji udrží-
me ruku, je to v pořádku, v opačném 
případě je pravděpodobně překročena 
bezpečná provozní teplota.
Jedním z důležitých parametrů, který je 
třeba při instalaci LED osvětlení zajistit, 
je proto chlazení. 

Problematikou chlazení a vším, co s ním 
souvisí, včetně dalších důležitých otá-
zek ohledně výběru vhodných kompo-
nentů pro LED osvětlení, se budeme 
zabývat ve druhé části našeho článku 
v příštím vydání DM.

Zpracováno ve spolupráci s firmou Ideal Trade

Skutečná životnost LED pásků bývá v praxi obvykle nižší, než jakou uvádí výrobci. 
Velmi přitom záleží jak na správné volbě komponentů, tak na způsobu a kvalitě 
provedené instalace

1 Na životnost LED má významný vliv také jejich 
kvalita. Ta se může v případě různých výrobců 
výrazně lišit. Na trh se dostávají produkty od ne-
známých (NONAME) výrobců, jejichž životnost 
je často srovnatelná s běžnou žárovkou a jejich 
použití pro praxi je zcela nevhodné. K výrobcům, 
kde naopak lze očekávat vysokou kvalitu a tím 
i relativně dlouhou životnost, patří Osram, Philips-
Lumileds, Epistar, Samsung nebo Cree.
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Sortiment svítidel přináší bohatou škálu 
kombinačních možností v souladu s uce-
leným pojetím současného moderního 
nábytkového designu. Propracovaný 
systém se při osvětlení interiéru obejde 
bez již obehraného pojetí velkých stan-
dardních svítidel na stropě či na stěnách. 

Přestože nepopírá funkci hlavního svě-
telného zdroje, funkčního a dekorativní-
ho osvětlení, přináší do světelných po-
měrů zcela novou dimenzi. Hra světla ve 
spojení s doplňky, různými druhy světel-
ných zdrojů a netradiční aplikací přímo 
v nábytku dává do rukou profesionálním 

architektům i amatérským zlepšovate-
lům vlastního bydlení silný nástroj pro 
doladění interiéru.
Zájemce o kvalitní bydlení a vylepšování 
interiéru sortiment MAGIC nadchne 
a inspiruje. Již brzy po uvedení na trh se 
společnost HETTICH setkala s velkým 

Svítidla Magic: kouzlo kreativity

Ukázkou netradičního přístupu k řešení moderních interiérů je aktivita 
společnosti HETTICH, která je ve světě známa bohatou nabídkou ná-
bytkového kování pro výrobce nábytku. Značka HETTICH již dlouhá 
desetiletí působí řadou inovací na vývoj trendů v navrhování nábytku, 
proto ani nyní nepřekvapí svým inspirativním přístupem – tentokrát 
k osvětlení interiéru. Představení nového katalogu s nábytkovými 
svítidly pod výstižným názvem „Magic: světlo v nábytku – nábytek 

ve světle“ oprávněně vzbudilo velkou pozornost návrhářů, designérů a výrobců. Nabídka zaujme 
strukturovaným sortimentem a atraktivními ukázkami efektu osvětlení konkrétních místností.
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zájmem obchodních partnerů o tento 
segment trhu. Kolekce svítidel MAGIC 
dává na vybranou takřka bez omezení, 
jakým způsobem bude zhodnocena 
funkce nábytku z hlediska pocitového 
i užitkového. Svítidla přitom přinášejí 
to nejpodstatnější – komfortní a jed-
noduchou montáž, příjemnou obsluhu 
a minimální servisní zásahy, spočívající 
snad jen ve výměně baterií či akumu-
látorů u některých typů bezdrátových 
svítidel.
Světlo přitom nabízí jedinečnou kreati-
vitu při ztvárnění interiéru – umožňuje 
zlepšovat pohodu, navozovat požadova-
nou atmosféru, personifikovat vybrané 
prostory, zdůrazňovat funkčnost vybra-
ných prvků nábytku, estetickou nebo 
uměleckou hodnotu osvětlovaných 
předmětů, opticky zvětšovat prostor či 
osvětlovat pracovní plochy.
Když se řekne světlo, téměř každý si 
okamžitě představí zviditelněnou ener-
gii. A ta přináší změnu, pohyb, sílu. 

Osvětlení

Světlo je pro člověka symbolem živo-
ta. Potřebujeme je k bydlení stejně jako 
vzduch k dýchání. Sluneční paprsky 
vždy rozzáří nejen den, ale zlepší nám 
náladu. A když se večer sešeří, pak 
musí od soumraku do úsvitu prosvětlit 
naše domovy umělé osvětlení. 
V interiérech hraje umělé osvětlení ne-
zastupitelnou úlohu. Správně zvolené 
světelné podmínky zvyšují schopnost 
soustředit se na práci, světelná po-
hoda navozuje příjemný odpočinek 
a zlepšuje kontakt s ostatními lidmi. 
Intenzita umělého osvětlení, jeho barva 
a umístění ovlivňují naši náladu a psy-
chickou pohodu. Přesto vliv osvětlení 
často podceňujeme. Častou chybou při 
výběru osvětlovacích těles je rozhodo-
vání jen podle cenovky. Tak se stává, 
že v našich domovech máme většinou 
žárovková osvětlovací tělesa uniform-
ního typu, jejichž design není na příliš 
vysoké úrovni.

Přitom dnešní nabídka osvětlovacích 
těles je široká. Svítidla značkových vý-
robců vykazují vysokou kvalitu, pokroči-
lé technické řešení a přitažlivý design. 
Používají se halogenové žárovky na 
230 V, nízkonapěťové halogenové žá-
rovky, ale i kompaktní zářivky opatřené 
běžnou žárovkovou objímkou. Špičku 
dnes představují svítidla s LED dioda-
mi. 
Pi výběru vhodného osvětlení je třeba 
vycházet z charakteristiky prostoru, kte-

rý chcete osvětlit. Proto je nutné vzít 
v úvahu zařízení místnosti i její funk-
ci. V katalogu MAGIC lze najít nejen 
podrobné technické parametry každé-

ho svítidla, ale také praktická doporuče-
ní pro optimální volbu osvětlení. 
Více informací o svítidlech Magic na 
www.hettich.com.
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Dobrá zpráva z Wood-Mizer: Akce pokračuje!

Jak Wood-Mizer oznamuje, prodejní 
akce pro nejmenší pásové pily LT10 
je prodloužena do 31. ledna 2013.
„Zjistili jsme, že tato jednoduchá pila je 
velice přitažlivá pro farmáře a ty z pilařů, 
kteří řežou kmeny čas od času nebo 
právě rozjíždějí své podnikání v oboru, – 
říká Miroslav Greill, majitel Wood-Mizer 
Servis s.r.o. v České republice. – Takže 
jsme se rozhodli vytvořit pro naše zákaz-
níky lepší příležitost zakoupit si 
toto zařízení za atraktivní cenu 
95.000 Kč včetně dopravy 
k zákazníkovi a prodloužit tak 
naši akci do konce ledna 

2013.“

Pila LT10 je opravdu kompaktní, na 
loži ze segmentů, s elektromotorem 
5,5 kW a využívá osvědčenou techno-
logii Wood-Mizer úzkého pilového pásu, 
což znamená, že tato pila produkuje 
rovné a přesné řezy, ale také skuteč-
nost, že díky tenkému zářezu můžete 

mít z každého kmene více 
hotových prken a méně 
pilin.

Podle firmy Wood-Mizer 
splní evropský výrobní zá-
vod v Polsku v roce 2012 
objednávky z Evropy, Asie 
a Afriky na asi 2200 pil 
a více než 4.500.000 m 
pilových pásů.

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.netPásová pila LT10

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

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.

�eské d�evoobráb�cí stroje ROJEK

se vyrábí již 90 let.
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Nový stroj za starý
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Kromě osvědčených dekorů kolekce obsahuje 6 nových UNI dekorů a 20 trendových dekorů 
z nabídky předních evropských výrobců dekorativních papírů. Celá kolekce včetně 26 novinek 
je v tloušťce 18 mm skladem. S novou kolekcí vychází i  zcela nový katalog laminovaných 
desek, který kromě svého designu zaujme také skutečně velkými vzorky dekorů ve formátu 
100 x 75 mm a reálných strukturách povrchů.
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Pojmem „kartáčování“ je v našem oboru 
označována řada činností. Zůstaneme-
li však v oblasti broušení, jde zejména 
o kartáčové broušení tvarovaných 
ploch a kartáčové strukturování ne-
boli drásání dřevěných povrchů s různou 
výslednou hrubostí či 3D efektem. Obě 
tyto činnosti mohou být vykonávány buď 
samostatně na speciálních zařízeních, 
anebo na jednom „univerzálním“ stroji, 
pouze s jinými nástroji. V druhém pří-
padě je obvykle nutné počítat s určitým 
omezením funkčních možností. Opět 
tedy i zde proto platí základní pravidlo, že 
při výběru vhodné technologie je třeba 
vycházet z charakteru a objemu výroby, 
a rovněž z časového vytížení stroje.

Kartáčové broušení

V první řadě je třeba upozornit na přetr-
vávající mylnou představu, že kartáčová 
bruska, resp. brusný kartáč, dokáže pl-
nohodnotně nahradit brusku profilovou. 
Jednou z charakteristických vlastností 
broušení pomocí brusných kartáčů je na 
jedné straně „smetání“ vnějších hran a ro-
hů (což ovšem může být i naším cílem), 
na straně druhé je to omezená schop-
nost vybrousit vnitřní hrany a rohy.
Brusné kartáče (v podobě válců nebo 
disků) se využívají především pro finál-
ní broušení před povrchovou úpravou 
a pro lakový mezibrus tvarovaných dílců. 
Používají se obvykle zrnitosti 180–320. 
Obecně platí, že pro broušení podél-
ných profilů a mírně tvarovaných ploch 
se používají válcové kartáče, zatímco 

Tímto příspěvkem, zaměřeným na kartáčovací stroje určené k broušení a ke strukturování dřevěných 
povrchů, navazujeme na seriál o širokopásových bruskách z předchozích vydání DM a uzavíráme 
tak cyklus věnovaný důležitým parametrům strojů pro přípravu dřevěných povrchů před povrchovou 
úpravou a během ní.

Kartáčové brusky 
– důležité parametry pro výběr stroje

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

Kartáčové brusky mohou být vybaveny válcovými a/nebo diskovými kartáči podle 
toho, jaké dílce na nich hodláme brousit

Jedním z důležitých parametrů kartáčové brusky, ovlivňující kvalitu broušení, je 
příčná oscilace nástrojů



DM 11/2012 21

technologie

pro broušení složitěji tvarovaných ploch 
a dílců s příčnými profily (např. rámy, 
rámová dvířka apod.) jsou vhodnější 
diskové (talířové) kartáče. V obou pří-
padech bývá výsledek broušení lepší, 
pokud nástroje kromě rotačního pohy-
bu také oscilují v příčném směru vůči 
směru posuvu.
Pro broušení dílců se zaoblenými hrana-
mi nebo jednoduššími profily, jako jsou 
nábytková dvířka, dveřní výplně, tvarové 
obložkové zárubně, obkladové profily 
apod., lze i širokopásovou brusku osa-
dit pracovními jednotkami s oscilačními 
kartáčovými válci. O této výbavě je ale 
důležité uvažovat v úzké návaznosti na 
objem výroby – množství vyráběných 
kusů – a zvážit, zda se nám nevyplatí 
pořídit si speciální kartáčovou brusku.
Z dalších nabízených doplňkových za-
řízení lze upozornit na boční vertikální 
kartáče, které slouží k broušení bočních 
tvarovaných ploch a osazují se zpravidla 
před vstupem do pracovního prostoru 
stroje. 

Kartáčové strukturování

Pro kartáčové strukturování neboli drá-
sání se používají nejčastěji válcové brus-
né (drásací) kartáče. Z hlediska defino-
vání očekávaného výsledku jde o zcela 
individuální záležitost a neexistují na to 
ustálená jednoznačná pravidla. Každý 
od drásání očekává jiný efekt, proto se 
doporučuje výběr technologie založit 
především na praktických zkouškách.
Výsledek ovlivňuje řada faktorů: 

 typ válcového kartáče a jeho hru-
bost

 průměr kartáče
 délka štětin

 rychlost otáček
 rychlost posuvu
 síla přítlaku nástroje na materiál 

Různou kombinací těchto parametrů 
v závislosti na konkrétní dřevině může-
me docílit různých výsledků.

Pro drásání samostatný 
stroj?

Pro drásání se obvykle používají sa-
mostatné stroje. Osazování drásacích 
kartáčů do širokopásové brusky se 
příliš nedoporučuje, přestože technic-
ky to možné je. Hlavním důvodem je 
cena drásacích kartáčů, která se např. 

u 30cm segmentů může pohybovat ko-
lem 3–4 tis. Kč. Proto jedním z rozho-
dujících faktorů je skutečná využitelná 
pracovní šířka.
Kartáčovací stroje pro zakázkovou ma-
lovýrobu jsou z tohoto důvodu nejčastěji 
nabízeny v pracovních šířkách do 600 
mm. Větší stroje pro sériovou výrobu pak 
v šířkách i více než dvojnásobných.
Kromě toho cenové navýšení širokopá-
sové brusky se zabudovanou drásací 
jednotkou (v odpovídající kvalitě) se 
bude pravděpodobně přibližovat ceně 
samostatného kartáčovacího stroje – 
ne-li ji převyšovat. Nehledě na to, že na 
kombinovaném stroji je možné provádět  

Drásáním můžeme na povrchu dřevěného dílce docílit různých efektů. Výsledek ale zpravidla nelze s jistotou předem určit 
a tak bývá obvykle předmětem zkoušení

K drásání se používají drátěné a/nebo abralonové kartáče s různou „hrubostí“ 
a různých rozměrů
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pouze jednu činnost – buď broušení, 
nebo kartáčování, což z hlediska výrob-
ní efektivity nemusí být vždy výhodné. 

Počet válců ovlivňuje 
efektivitu i bezpečnost

Kartáčovací stroj by měl být vybaven 
optimálně dvěma (či více) brusnými 
kartáči, a to z důvodu vyšší efektivity 
a bezpečnosti.
Efektivita je u víceválcových strojů 
vyšší proto, že první kartáč zajišťuje 
hlavní – hrubý úběr materiálu, zatímco 
další – jemnější odstraní vytrhaná vlákna 
a jemně dobrousí povrch materiálu po 
agresivním úběru. U jednoválcových 
strojů je pro jednotlivé operace nutné 
kartáčové válce měnit.
Bezpečnost se u víceválcových „drása-
ček“ zvyšuje hlavně kvůli menšímu rizi-
ku vymrštění opracovávaného materiálu 
ze stroje. První kartáč se proto obvykle 
otáčí ve směru posuvu materiálu (takže 
materiál „vtahuje“ do stroje), zatímco 
následující kartáče se otáčí proti směru 
posuvu (působí tedy jako „brzdy“ proti 
síle prvního kartáče).

Pro každý efekt jiný typ 
kartáče a jiné parametry

Jako nástroje se používají ocelové 
kartáče s mosazným či bronzovým 
povrchovým povlakem anebo bez PÚ 
a s různým průměrem drátů od 0,1 až do 
0,8 mm. Dále jsou to abralonové kar-
táče, což jsou polyamidová (nylonová) 
vlákna o průměru 0,25–1,6 mm se za-
tavenými brusnými zrny. Jsou dodávány 
různé zrnitosti od 46 do 500. Průměry 
kartáčů se nejčastěji pohybují od 120 
do 300 mm.
Na první pozice pro docílení hrubé struk-
tury se obvykle osazují ocelové kartáče, 
zatímco abralonové kartáče se používají 
spíše na jemnější strukturování a na finál-
ní vybroušení povrchu. Závislost výsled-
ného povrchového efektu na vlastnos-
tech kartáčů názorně ukazuje připojená 
tabulka.
Otáčky válcových kartáčů se u nabí-
zených strojů obvykle pohybují kolem 
1000–1500 ot./min (max. však 3000 
ot./min), rychlost posuvu 3–12 m/min. 
Optimální hodnoty těchto parametrů dle 
praktických zkušeností při průměru kar-
táčů 140 mm jsou:

 počet otáček okolo 1500 ot./min
 rychlost posuvu 4–6 m/min

V závislosti na druhu dřeva a požadova-
nému efektu se ale tyto hodnoty mohou 
měnit. Vzhledem k tomu, že drásání, jak 

AGRESIVNĚJŠÍ DRÁSÁNÍ JEMNĚJŠÍ DRÁSÁNÍ

ocel abralon

hrubší zrno abralonu jemnější zrno abralonu

větší průměr drátu/abralonu menší průměr drátu/abralonu

kratší drát/abralon delší drát/abralon

menší průměr kartáče větší průměr kartáče

větší přítlak na dílec menší přítlak na dílec

Tabulka: Vliv vlastností drásacích kartáčů na výsledný efekt povrchu

U konstrukčně jednodušších a levnějších strojů jsou brusné kartáče (optimálně 2) 
osazeny na společném vertikálně posuvném suportu

Výhodou dražších strojů se samostatně výškově nastavitelnými jednotkami je mož-
nost použití brusných kartáčů s různými průměry a eliminace vlivu opotřebení kar-
táčů na kvalitu výsledného efektu
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zde již bylo zmíněno, je čistě empiric-
ká záležitost a očekávaného výsledku 
lze často docílit jen metodou „pokus 
– omyl“, může být užitečnou výbavou 
stroje frekvenční měnič rychlosti posu-
vu příp. i rychlosti otáček válců.
U konstrukčně jednodušších a levněj-
ších strojů jsou válcové kartáče uloženy 
na společném suportu (jehož zvedáním 
či spouštěním se mění pracovní výška), 
což předpokládá používání kartáčů stej-
ného průměru. Chceme-li ale výsledný 
povrchový efekt, resp. účinnost drá-
sání, ovlivňovat také průměrem kartáčů 
(viz připojená tabulka), musíme vybírat 
v kategorii strojů s výškově samostatně 
nastavitelnými jednotkami. U těchto 
strojů můžeme rovněž více eliminovat 
vliv postupného opotřebení kartáčů na 
výsledný efekt strukturování.

Životnost kartáčů

Na životnost drásacích kartáčů jsou 
dodavatelé těchto technologií ze stra-
ny zákazníků dotazováni velmi často. 
Informace poskytované výrobci a realita 
se však mohou někdy i dost výrazně roz-
cházet. Někteří výrobci uvádí, že při pra-
covní šířce 600 mm se dle typu kartáčů a 
způsobu použití jejich životnost pohybuje 
průměrně kolem 12.000–15.000 m2 
opracované plochy. Reálná životnost 
je ale právě na způsobu použití velmi 
závislá (zejména na hloubce a intenzitě 
drásání). Při volbě velkého úběru a vyso-
ké rychlosti posuvu narůstá opotřebení 
exponenciálně. Pracovní válce se však 
obvykle sestavují z menších segmentů 
a zpravidla není využívána celá pracovní 
šířka válce, takže jednotlivé segmenty 
bývají opotřebovávány nerovnoměrně. 
Životnost válců lze tedy prodloužit např. 
tím, že po určité době změníme pozice 
jednotlivých segmentů na hřídeli válce. 

Nástroje pro ruční drásání

Určitou „levnější“ alternativou, určenou 
zvláště pro malé dílny a živnostníky, je 
drásání pomocí elektrických ručních 
strojků. Jedná se buď o speciální drásací 
strojky, nebo o nástavce či samostatné 
nástroje určené pro použití na elektric-
kých úhlových bruskách či vrtačkách. 
Zmíněné nástavce a speciální strojky 
využívají jako nástroj válcové kartáče. 
Relativní novinkou na trhu jsou diskové 
kartáče, které se upevňují přímo na hří-
del úhlové brusky. Jedná se patrně o ce-
nově nejdostupnější alternativu drásací-
ho nářadí. Daní za nízkou cenu je však 
v tomto případě mj. vysoká prašnost. Na 

rozdíl od speciálních strojků a nástavců, 
které jsou zakrytovány a umožňují připo-
jení odsávací hadice, diskové kartáče se 
používají nezakrytované. Při práci s nimi 
je tedy nutné používat příslušné ochran-
né pomůcky (respirátor) nebo činnost 
provádět na pracovních stolech s účin-
ným odsáváním.
Nepochybnou předností ručního nářa-
dí je, že umožňuje opracování větších 
ploch, než stacionární stroje nižší kate-

gorie, které ale zase nabízí rovnoměrněj-
ší opracování při nižší námaze. Při roz-
hodování pro jednu či druhou variantu 
je třeba v této souvislosti brát v úvahu 
především množství opracovávaného 
materiálu a cenu technologie. A to ne-
jen pořizovací, ale i provozní. Cena pra-
covních nástrojů vztažená na množství 
opracované plochy může být v případě 
stacionárních strojů výhodnější než cena 
nástrojů do ručních strojků.

Za určitých okolností může být alternativou použití ručních drásacích strojků

Zřejmě k cenově nejdostupnějším variantám ručního drásání patří použití diskových 
kartáčů na úhlových bruskách
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Typickým příkladem jsou výrobci scho-
dišť, kde kombinace dřevo – kov z hle-
diska zájmu zákazníků představuje vý-
znamnou kategorii sortimentu. Flexibilita 
a vysoká kvalita provedení hraje často 
rozhodující roli pro získání zakázky. 
Vlastní soběstačnost může proto být vý-
hodnější, než stoprocentní závislost na 
subdodavatelích, a to z hlediska obou 
uvedených faktorů. I zde samozřejmě 
platí zásada, že vysokou kvalitu produk-
tů můžeme docílit jen s profesionálními 
technologiemi.
Náročné na přesnost a kvalitu provede-
ní při výrobě schodišť jsou např. ope-
race vrtání šikmých průchozích otvorů 
při zhotovování zábradlí. Pro tento účel 
existuje řada kovoobráběcích strojů 
a zařízení, umožňujících opracování 
nejen kovových prvků, ale také dřevě-
ných dílců. V tom je jejich hlavní odliš-
nost od dřevoobráběcích strojů, které 
opracování kovových dílů zpravidla ne-
umožňují.

Příkladem je horizontální vrtačka určená 
pro vrtání otvorů pod různými úhly do 
kovových trubek a čtyřhranných profilů, 
ale také do dřevěných tyčí. Základní rá-
mový podstavec se skládá ze dvou čás-
tí. Na jedné je posazena pracovní deska 
s fixním upínacím koníkem a s točnou, 
na níž je umístěno vrtací vřeteno. Druhá 
část nese posuvný vřeteník s otáčecím 
čtyřčelisťovým sklíčidlem (Ø 200 mm) 

To, že v truhlářské dílně vedle dřevoobráběcích strojů můžeme často nalézt i stroje kovoobráběcí, 
není nic neobvyklého. Zvláště v současné době, kdy se výrobci musí stále více přizpůsobovat in-
dividuálním požadavkům zákazníků včetně krátkých dodacích lhůt a spolupráce se zámečnickými 
firmami nebývá z tohoto pohledu vždy optimálním řešením. Není tedy nic výjimečného, že si výrobce 
nábytku nebo schodišť pořídí vlastní „kovodílnu“. To jen úvodem na vysvětlenou, proč v Dřevařském 
magazínu představujeme technologii primárně určenou k opracování kovů.

Pro vrtání šikmých průchozích 
otvorů v zábradlí

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

Horizontální vrtačka na kovové trubky a hranaté profily

Posuvný vřeteník se čtyřčelisťovým sklíčidlem
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pohybující se po lineárním vodorovném 
vedení. Oba pohyby vřeteníku, tzn. jak 
posuv (v délce až 1400 mm), tak i otá-
čení sklíčidla (v rozsahu 360°), jsou 
vykonávány manuálně pomocí ručních 
kol a hodnoty jsou přímo přenášeny na 
analogová numerická počitadla. Díky 
tomu je možné vrtanou trubku (o max. 
průměru 60 mm) či profil (o max. průře-
zu 60x60 mm) posouvat a otáčet dle 
předem stanovených délkových a úh-
lových parametrů.
Upínací čelisti (horní a spodní) fixního 
koníku jsou samovystřeďovací, tzn., že 
se otáčením svislého ručního šroubu 
pohybují synchronizovaně proti sobě. 
Obráběný kus je tak osově stále vy-
středěný vůči ose sklíčidla.
Vrtací vřeteno (s 1,5kW elektromoto-
rem a s otáčkami 540–1440 ot./min) 
je uloženo na lineárním vodorovném 
vedení točny a může se ve směru své 
osy pohybovat po dráze dlouhé cca 
150 mm. Může být opatřeno upínací 
kleštinou pro válcové frézy s upínacím 
průměrem 5–20 mm. Točna se otá-
čí kolem svislé osy, která protíná osu 
vrtaného obrobku ve stejném bodě, 
jako vodorovná osa vrtacího vřetena. 
Rozpětí úhlu natočení vřetena vůči ob-
robku je ±40°. Průchozí otvory se vrtají 
nadvakrát: nejdříve z jedné strany a po 
otočení vrtaného kusu o 180° a zrcad-
lovém přesunutí vrtacího vřetena poté 
z druhé strany. Také v tomto případě 
se oba pohyby (posuv vřetena i otáčení 
točny) provádí manuálně pomocí ruč-
ních kol a hodnoty jsou indikovány na 
analogových počitadlech. Posuv vřete-
na po lineárním vedení zajišťuje ruční 
šroub, otáčení točny pastorek na lune-
tové hřebenové dráze.

Pracovní deska s fixním upínacím koníkem a s vrtacím vře-
tenem

Točna umožňuje nastavení vrtacího vřetena vůči obrobku 
v úhlovém rozpětí ±40°

Vrtací vřeteno umožňuje upnutí stopkových nástrojů s upínacím průměrem 5–20 mm

Ukázka několika příkladů a možností využití vrtačky
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SCM Group rozšířilo své produktové 
portfolio o dýhovací lisy řady GS, které 
jsou určené pro širokou oblast použití 
v menších i velkých provozech. Základ 
stroje tvoří uzavřený robustní svařenec 
ze silnostěnné oceli. Pohyblivý spodní 
stůl je zvedán pomocí hydraulických 
pístů, jejichž pístnice jsou povrchově 
upraveny silnou vrstvou chromu a te-
prve následně opracovány na přesný 
průměr. V podélném i příčném směru 
je spodní stůl vybaven celkem 3 páry 
hřebenů a pastorků pro zajištění per-
fektní rovnoběžnosti pohybu. Vlastní 
provedení desek je řešeno buďto jako 
sendv ičová 
konstrukce 
z ocelových 
profilů nebo 
jako celoma-
sivní z oce-
lového plátu 
o tloušťce 
38 mm opa-
třeného vrta-
nými otvory 
pro rozvod 
topného 
m é d i a . 
P o v r c h 
d e s e k  j e 
chráněn my-
larovou fólií 
s možnos-
t í  výměny 
nebo eloxo-
vaným krycím 
plechem. Z hlediska vyhřívání lze 
zvolit variantu bez topného média (pou-
ze příprava pro napojení na topné mé-
dium zákazníka – voda, pára), vyhřívání 

pomocí oleje (max. teplota 120 °C) 
nebo elektrické vyhřívání integrované 
přímo v lisovacích deskách (max. tep-
lota 180 °C). Varianty pracovních roz-
měrů jsou: 2500/3000/3500/3800 
mm (délka) x 1300/1600 mm (šířka) 
x 400 mm (tloušťka). Celková tonáž 
lisů je v hodnotách 90/120/160/200 
tun. Pro zvýšení produktivity lze lis vy-
bavit více etážemi. Řídicí programátor 
stroje vybavený membránovou kláves-
nicí a LCD displejem nabízí všechny 
funkce potřebné k obsluze stroje: 
lisovací čas, pracovní tlak, teplota, 
možnost automa-

tického rozevření lisu na konci cyk-
lu či časování spouštění vyhřívání. 
Programátor zobrazuje i diagnostické 
informace včetně chybových hlášení. 
Na přání je možné zvolit samostatné 
vyřazování levého páru pístů, elektric-
ké desky se 3 zónami o různé teplotě 
či elektronickou ochranu proti zkřížení 
spodní lisovací desky.

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

Dýhovací lisy SERGIANI GS

Renovační silikonové profily na pře-
těsnění plastových oken a dveří. Tvary 
a velikosti těsnicích profilů jsou zvole-
ny tak, aby mohly být použity u oken 
a dveří vyrobených z profilů většiny 
známých výrobců při šířce spáry až 
do 8 mm. Jsou určeny především 
pro živnostníky a firmy z oblasti ser-
visu oken a dveří s následným seří-
zením. Základním kritériem pro výběr 
velikosti těsnění je šíře kotvy, kterou 
se těsnění zachytí v T drážce profilu 
okna či dveří. 

V nabídce je 6 typů těsnicích profilů 
se 4 šířkami kotviček: 3,5; 3,8; 4,5; 
5,5 mm. Ve všech případech jde 
o uzavřený dutý profil s dobrou zvu-
kovou izolací. Profily jsou dodávány 
v černé barvě a v návinech po 25 m. 
Výrobcem udávaná teplotní stabilita je 
-60 až +100 °C.

Výrobce: Elton B.V., Holandsko
Prodejce: OKENTĚS, spol. s r.o.

Těsnění pro renovaci PVC oken a dveří
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Tloušťkovací frézka exact 51 s pra-
covní šířkou 510 mm je inovací v řadě 
FORMAT 4 a její konstrukce i design 
vychází z „velkého bratra“ exact 63. 
Jsou použity stejné konstrukční prvky, 
jen v menším provedení, takže se liší 
pouze v rozdílné šířce stroje. Výškové 
přestavení tloušťkovacího stolu v roz-
sahu 3–300 mm se provádí elektro-
motoricky s přesností na 0,1 mm. Na 
přání lze stroj vybavit i programovatel-
nou předvolbou polohy stolu. Vstupní 
i výstupní (na přání dva výstupní) válce 
mají průměr 85 mm a zajišťují plynule 
měnitelnou podávací rychlost v rozme-
zí 5–20 m/min. Standardně je stroj vy-
baven motorem o výkonu 4,0 kW(S1), 
na přání lze výkon zvýšit až do 7,35 
kW(S1). Hoblovací hřídel lze vybavit 
4 rychloustavovacími noži, 4 klasický-
mi noži nebo stroj vybavit spirálovým 
hoblovacím hřídelem Silent-POWER. 
Hoblovací hřídel Silent-POWER se 
spirálovými noži zvyšuje dosahovanou 
kvalitu povrchu u všech druhů dřev, 

zvláště s obsahem 
suků nebo s vadami 
růstu. Zároveň výraz-
ně snižuje hlučnost. 
Je osazen lapova-
nými čtyřnásobně 
otočnými tvrdoko-
vovými břitovými 
destičkami (tzv. ži-
letkami). Jakmile se 
břit ztupí nebo po-
škodí, stávající ostří 
nože se i jednotlivě 
– jednoduchým 
„otočením“ – na-
hradí novým břitem. 
Díky geometrii ostří 
dochází k dřívějšímu 
odlomení třísky. Třísky 
jsou kratší a jejich objem ve sběrných 
vacích odsávacího zařízení je reduko-
ván o cca 2/3. Firmám, které používají 
briketovací lisy, přinášejí krátké hobliny 
zvýšení hustoty lisovaných dřevěných 
briket až na trojnásobek.

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

Tloušťkovací frézka exact 51

Inovovaná formátovací pila PF 400 S 
z výrobní řady Serie INDUSTRY je 
určena pro náročnou výrobu i ve ví-
cesměnných provozech. Disponuje 
formátovacím stolem šíře 380 mm 
a délky 3200 mm (délka řezu 3,2 m) 
vedeným na kalených tyčích pomocí 
odvalovacích rolen s garancí maximál-
ní tuhosti a přesnosti v celé délce po-
jezdu. Litinový koš pilové mechaniky je 
osazen hlavní pilovou jednotkou s 5,5 
kW (7,5kW) elektromotorem a předře-
zem se samostatným motorem 0,5 
kW. Hlavní hřídel může být osaze-
na pilovým kotoučem o prů-
měru max. 

400 mm (s předřezem). Maximální 
výška řezu je 130 mm. Předřezová 
jednotka je určena pro kotouče o prů-
měru 120 mm (100 mm). Seřízení 
předřezu se provádí kompletně z vněj-
ší strany. Naklápění pilové jednotky 
v rozpětí 0°–45° se provádí pomocí 
ručního kola se zabudovanou indikací 
nastaveného úhlu. Litinový stůl o roz-
měru 1185 x 500 mm vybavený po-
délným litinovým pravítkem s jemným 
doladěním umožňuje maximální 

šířku řezu 1050 (1500) mm. 
Stroj je dále 

vybaven podpěrným rámem o rozměru 
1240 x 650 mm s úhlovacím pravítkem 
nové konstrukce profil G2 s naklope-
nou stupnicí k obsluze a se dvěma po-
suvnými dorazy, podpěrným profilem 
rámu, krátkým úhlovacím pravítkem, 
upínacím excentrem se šroubem, 
sámovací patkou, prodloužením stolu 
atd. Horní odsávání zajišťuje bezpeč-
nostní kryt kotouče přes duté rameno 
nosného parallelogramu.

Výrobce a prodejce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.

Formátovací pila PF 400 S
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zdravé bývanie

ATRIUM SK, s.r.o. 
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, 

tel.: +421 48 414 61 87,   mobil: +421 918 971 611, 
e-mail: info@atrium-sk.sk

Nízkoenergetické 
montované drevostavby

nadštandardné 
služby

dom dokon�ený 
za 3 mesiace

www.atrium-sk.sk

individuálna 
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kvalita
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KOMPOZITNÉ PANELY
PRE NEZAMENITEĽNÝ DESIGN

ĽAHKÝ, PEVNÝ A DEKORATÍVNY MATERIÁL
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NOVATOP je ucelený stavební systém, 
založený na velkoformátových panelech 
z vrstveného, křížově lepeného smrko-
vého dřeva (CLT), které lze aplikovat 
na stěny, stropy i střechy. Základ sys-
tému tvoří vícevrstvé desky (biodesky), 
lepené melamin-močovino-formalde-
hydovým lepidlem s nízkým obsahem 
formaldehydu. Systém je tvořen žeb-
rovými prvky NOVATOP ELEMENTS, 
které jsou určené především pro stropy 
a střechy, stěnovými panely NOVATOP 
SOLID a panely NOVATOP STATIC, vy-
vinutými pro střešní přesahy. 

NOVATOP ELEMENTS

Žebrové panely NOVATOP ELEMENTS 
mají velmi nízkou hmotnost, ale přitom 
naopak velmi vysokou statickou únos-
nost. Jsou vyvinuté speciálně pro stropní 
a střešní konstrukce, nicméně v případě 
potřeby mohou být použity i na stěny. 
Lze je kombinovat s dalšími dvěma sta-
vebními prvky systému NOVATOP nebo 
použít samostatně např. na zděnou, be-
tonovou či ocelovou nosnou konstrukci. 
Skládají se z nosné spodní vícevrstvé 
desky, jejíž tloušťka (zpravidla 27 mm ve 
skladbě 9-9-9) je závislá na požadované 
požární odolnosti konstrukce. Na tuto 
desku jsou nalepena příčná a podélná 
žebra tloušťky 27 mm (krajní podélné 
žebro 60 mm) s výškou podle požado-
vané výšky celého elementu (160–400 

mm). Žebra (ve skladbě 6-15-6) jsou 
vzájemně spojena pomocí příčných 
zářezů na křížové přeplátování a jsou 
sesazena do rastru, kde velikost polí 
(zpravidla obdélníkových) je odvislá od 
statické únosnosti daného typu panelu. 
Celá konstrukce je uzavřena horní více-
vrstvou deskou stejné tloušťky a skladby 
jako u spodní desky. Obě desky jsou 
s rastrem slepeny polyuretanovým le-
pidlem, které díky svým termosetickým 
vlastnostem zvyšuje požární odolnost 
panelu. Lepení probíhá za studena, při-
čemž dochází k záměrnému rovinnému 
posunu horní krycí desky o 40 mm a tím 
k vytvoření polodrážky na jednom boku 
a přesahu na protějším boku panelu. 
Při jejich sesazování na stavbě zapadne 
přesah panelu do polodrážky soused-
ního panelu a oba elementy se v tomto 
místě zajistí vruty.
Dutiny mezi žebry lze vyplňovat podle 
požadavků stavby tepelnou, zvukovou 
nebo protipožární izolací a zároveň 
v nich připravovat trasy pro instalace. 
Pro docílení odpovídajícího kročejové-
ho útlumu u pochozích stropů dopo-
ručuje výrobce konstrukci zatížit např. 
zátěžovými vaky s vápencovou drtí, 
které se před uzavřením panelu vkládají 
do jednotlivých polí, nebo betonovými 
dlaždicemi pokládanými na horní stra-
nu stropu apod. S tímto zatížením, při 
němž lze dosáhnout úrovně kročejové 
neprůzvučnosti až do 39 dB, je třeba 
počítat při dimenzování panelu z hle-
diska užitné zátěže. Nosnost takto 
vytvořených panelů je až 500 kg/m2. 
Při tomto zatížení může být např. u ele-
mentů s výškou 240 mm rozpětí pod-
pěr ve směru délky panelu téměř 6 m. 
Elementy jsou variabilní co do šířky, dél-

Konstrukční panely NOVATOP 
nyní až do dvanáctimetrové délky

Akciová společnost AGROP NOVA uspořádala 9. a 11. října ve svém výrobním závodě v Ptenském 
Dvorku na Prostějovsku Den otevřených dveří, určený pro obchodní partnery a především pro 
architekty se zaměřením nejen na dřevěné stavění. Cílem akce bylo seznámit odbornou veřejnost 
se zrealizovanými investicemi v roce 2012, vedoucími k zvýšení flexibility dodávek vyráběného 
stavebního systému NOVATOP a ukázat jeho současné možnosti.

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

Z výroby žebrových panelů NOVATOP ELEMENTS
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ky i výšky. Standardně vyráběné formáty 
jsou slepovány do délky až 6 m a v max. 
šířce 2450 mm. A to ve třech kvalitách 
povrchu:

 nepohledová konstrukční
 pohledová průmyslová
 pohledová interiérová 

Na přání zákazníka může firma vyrobit, 
pomocí speciální technologie délkového 
nastavení (cinkovaným spojem s vnitřním 
vyztužením), panel s délkou až 12 m. 
Tyto panely mohou mít kromě klasické-
ho obdélníku i různé atypické tvary.
Požadavkům na prostorovou akustiku 
lze vyhovět opláštěním elementů akus-
tickými deskami. Jsou vyráběné z tří-
vrstvé desky (SWP) o tloušťce 16 mm. 
Lze u nich volit perforaci lícových desek, 
výšku dutin, popř. doplnit materiálem 
pohlcujícím zvuk (např. dřevovláknitou 
deskou). 

NOVATOP SOLID

Stavební panely NOVATOP SOLID mají 
využití jako nosné konstrukce obvo-
dových stěn a vnitřních příček, stropů 
a střech. Mohou sloužit i jako nosná 
vrstva izolace, izolační a ukládací dílce, 
masivní střešní a stropní desky apod. 
Jsou lepeny z třívrstvých biodesek sklá-
daných z lamel uspořádaných v něko-
lika vrstvách. Základním konstrukčním 
prvkem je třívrstvá deska o tloušťce 62 
mm se skladbou vrstev 9-44-9, případně 
deska o tloušťce 42 mm (9-24-9), jejichž 
středová vrstva je složena z přířezů tlou-
šťky 44 mm a šířky 100–120 mm s po-
délnými stabilizačními prořezy. Desky 
mohou být použity samostatně, ale pro 
nosné konstrukce stěn se obvykle sle-
pují ve dvojici, přičemž vytváří panely 
o tloušťce 124 mm respektive 84 mm. 

Desky se stejně jako v předcházejícím 
případě lepí se vzájemným rovinným 
posunutím, čímž na styčných hranách 
panelů vznikají polodrážky o rozměrech 

62 x 62 mm (nebo 42 x 42 mm), kterými 
se dílce při montáži sesazují k sobě. Pro 
použití na stropy a střechy se panely kvůli 
vyšší plošné zatížitelnosti a lepším izolač- 

Aplikace zvukové izolace u pochozích stropů a třívrstvé akustické desky

Jeden ze způsobů uložení stropních pa-
nelů NOVATOP ELEMENTS

Provedení stěnových panelů NAVATOP 
SOLID v různých tloušťkách…

…a jejich vzájemné spojování na stavbě
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ním vlastnostem zhotovují v tloušťkách 
81, 84 a 116 mm. Při tom se kombinu-
jí základní desky NOVATOP SOLID 
(pro středovou část v jedné nebo dvou 
vrstvách) s třívrstvými deskami tloušťky 
27 mm používanými na vnější opláštění. 
Panel tloušťky 81 mm je tak vyráběn ve 
skladbě vrstev 3 x (9-9-9), panel 84 mm 
(9-24-9/9-24-9) a poslední 116 mm (9-
9-9/9-44-9/9-9-9). Také u těchto pro-
vedení jsou na okrajích vytvářeny polo-
drážky (jednoduché nebo dvojité) pro 
vzájemné sestavení panelů k sobě.
Jak už bylo naznačeno výše, výraznou 
vlastností panelů z vrstveného dřeva je 
možnost přiznat nosnou konstrukci a vy-
užít pohledovou kvalitu dřeva pro finální 
řešení interiérových povrchů. V těchto 
případech lze do panelů NOVATOP 
SOLID tl. 84 a 124 mm skrýt veškeré 
rozvody pro instalace. Obě desky se 
nejprve (v místech požadovaných roz-
vodů) z vnitřní strany vyfrézují a až poté 
slepují PUR lepidlem. Slepené panely 
je pak možné zákazníkovi nabídnout 
v podobě velkoplošných formátů bez 
jakéhokoliv opracování nebo naopak 
kompletně opracované přesně na míru 
konkrétního projektu. V tomto případě 
jsou jednotlivé panely opatřeny veške-
rými funkčními výřezy, jako např. otvory 
pro okna, dveře nebo zásuvky pro elek-
troinstalaci. Díky nové CNC technologii, 
pořízené v letošním roce, mohou být 
nyní stěnové panely dodávány i ve vel-
kých formátech (až do 12 x 2,95 met-
ru), a to i v pohledové kvalitě.

NOVATOP STATIC

Jedná se o pětivrstvé velkoplošné des-
ky tloušťky 36, 45 a 60 mm určené pro 
konstrukci přečnívajících okrajů střech, 
na schodišťová pažení, stupnice a po-
desty, pro obklady (stěn, stropů a střech) 
se zvýšenými statickými nároky, pro po-
užití na podlahy, vrata, mimořádně nos-
né a stabilní regály apod. Skládají se ze 

dvou rovnoběžných svrchních vrstev 
z každé strany a středové vrstvy s příč-
ným průběhem vláken. Jsou dodávány 
ve dvou typech provedení:

 NOVATOP STATIC L (s podélným 
směrem vláken povrchových vrstev)

 NOVATOP STATIC Q (s příčným 
směrem vláken povrchových vrstev)

NOVATOP SYSTÉM

Na stěnové panely NOVATOP SOLID se 
po montáži a zastřešení domu aplikuje 
tepelná izolace. V případě pohledové 
kvality nosné konstrukce se umísťuje 
směrem ven a konečnou vnější úpravou 
může být libovolný fasádní systém na 
bázi fasádní omítky nebo provětrávané 
zavěšené fasády (např. z palubek). U ne-
pohledové kvality se tenčí vrstva izolace 
umísťuje také zevnitř a prostor vytvořený 
montážním roštem se využívá pro rozvo-
dy instalací. Uzavírá se sádrovláknitou 
nebo sádrokartonovou deskou. Celý 

konstrukční systém tak splňuje krité-
ria pro stavění energeticky úsporných 
i pasivních domů. Všechny jeho kompo-
nenty jsou, vhledem k podélně lepe-
ným spárám mezi lamelami a vyspravení 
suků, plošně neprůvzdušné (u panelů 
NOVATOP SOLID je vzduchotěsnost 
zajištěna už při tloušťce 62 mm). Díky 
tomu tak vytváří vzduchotěsnou obálku 
i bez fóliových parozábran, což podle 
výrobce dokazují výsledky Blowerdoor 
testů při konkrétních realizacích pasiv-
ních staveb, kdy se naměřené hodnoty 
neprůvzdušnosti pohybovaly hluboko 
pod normou požadovanou hodnotou 
0,6 h-1. Dosažení těchto hodnot je však 
závislé na kvalitě projektové přípravy 
a důsledném provedení všech detailů 
na staveništi (vzájemná spojení a pros-
tupy jako např. okna, ventilace apod.).
Dalším pozitivem tohoto systému je tzv. 
fázový posun teplotního kmitu, což je 
doba, za kterou se změna teploty na 
vnějším povrchu konstrukce (např. při 

Struktura pětivrstvé desky v provedení NOVATOP STATIC L a v provedení NOVATOP STATIC Q

Přesazení střechy jako jedno z možných využití panelů NOVATOP STATIC
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extrémních letních teplotách) projeví na 
straně interiéru. Fázový posun u panelů 
NOVATOP je dle tlouštěk v rozmezí ne-
celých 3 hodin až po více než 7 hodin. 
V kombinaci s dřevovláknitou izolací to 
může být i více než 15 hodin.

Skladba stěny při využití panelů 
NOVATOP SOLID v pohledové kvalitě…

…a konstrukční nepohledové kvalitě 
s vnitřním opláštěním sádrovláknitou 
deskou Fermacell

Z různých etap montáže v systému NOVATOP, která v případě jednopodlažního 
domku se zastavěnou plochou 100 m2 včetně zastřešení netrvá déle jak jeden 
a půl dne

Několik ukázek interiérů při 
uplatnění pohledové kvality 

konstrukčních panelů najdete 
v příloze článku na portálu 

www.drevmag.com
v sekci KONSTRUKCE



DM 11/201234

konstrukce

Jako součást fasády

Okna PROGRESSION z produkce Sla-
vony jsou koncipovaná jako stavební 
prvky zejména pro moderní architekto-
nicky atraktivní budovy v minimalistickém 
stylu, stavěné v pasivním energetickém 
standardu. Při správném zabudování 
je (v případě jednokřídlého okna) rám 
z čelního pohledu celý krytý zateplenou 
fasádou. Z exteriéru je tak vidět pouze 

sklo, v interiéru však zachovává stan-
dardní podobu dřevěného okna. Díky 
tomuto řešení vyhovuje náročným po-
žadavkům na tepelně izolační vlastnosti, 
vysoké solární zisky a neprůvzdušnost.
Okna PROGRESSION získala prestiž-
ní certifikaci Passive House Institutu 
(PHI) v Darmstadtu, a to dokonce ve 
třídě efektivity A. Třída efektivity (A až 
C) zohledňuje celoroční bilanci oken, 
bere do úvahy i velmi důležitý podíl rámu 
okna. Mnoho pasivních oken je pouze 
v kategorii C kvůli velkému podílu rámu. 
Pouze koncepčně nová okna jsou v ka-
tegorii A – s nimi je možné dosáhnout 
roční úspory u běžného rodinného 
domu cca 2 kWh/(m2a).

Rám i křídlo okna je vyrobeno z lepené-
ho čtyřvrstvého hranolu. U rámu je na 
vnější straně použita lamela z tepelně 
upraveného dřeva – Thermowood. 
Rám je konstrukčně řešen tak, že jeho 
profil je na venkovní straně po celém 
obvodu okna výrazně vyšší (89 mm) 
než na vnitřní straně, aby zvenku po-
hledově překryl celý profil křídla. Vnější 
čelní a obvodová plocha rámu je na-
víc opatřena tepelně-izolační vrstvou 
z korku. (Profil rámu má šířku 115 mm 
a výšku 89 mm.) Profil křídla je opa-
třen zasklívací polodrážkou směřující 
k vnější (exteriérové) straně okna. Do 
ní je fixně vlepeno izolační trojsklo, a to 
tak, že jeho vnější plocha lícuje s vnější 
plochou profilu křídla.
Okno je těsněno celoobvodovými těsni-
cími profily, a to ve třech zónách: na vni-
třní naléhávce (která působí především 
jako ochrana proti pronikání interiérové 
vlhkosti ke kování), na střední naléhávce 
(která je po celém obvodu okna tvořena 
profilem rámu) a na vnější naléhávce. 
Tu tvoří vnější část rámového profilu 
z termodřeva, která svojí vnitřní hranou 
zasahuje až do plochy izolačního troj-
skla. Na této vnitřní hraně je umístěn 
celoobvodový těsnicí profil, na který do-
léhá vnější plocha skla, a jehož úkolem 
je bránit zatékání vody do konstrukce 
okna. 
Horní hrana a čelní vnější plocha spod-
ního dílu rámu je proti povětrnostním 
vlivům chráněna hliníkovým profilem. 
Povětrnostním vlivům jsou tak vystaveny 
pouze svislé hrany bočních dílů a spod-
ní hrana horního dílu, které jsou součás-
tí ostění a nadpraží okna. Spodní část 

Okenní rám jako součást fasády 
nebo jako výrazný architektonický prvek

Letošní stavební veletrh For Arch přinesl několik zajímavých novinek i v oblasti oken. K těm, kte-
rým byla zaslouženě věnována největší pozornost, patřila nová okna z produkce firem SLAVONA 
a JANOŠÍK. Výrobky obou firem mají jedno společné: byly navrženy s důrazem na moderní archi-
tektonický vzhled odpovídající požadavkům na minimalistický design. Dalším neméně důležitým 
rysem jsou stavebně-fyzikální parametry, které splňují přísná kritéria pro použití v nízkoenergetickém 
stavebnictví. Okno PROGRESSION první ze jmenovaných společností za své vlastnosti dokonce 
získalo Ocenění v soutěži Grand Prix.

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

Okno PROGRESSION – pohled z vnější a vnitřní strany
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okenního rámu je z vnější strany kryta 
okapnicí z kompozitu. Svislé boční díly 
rámu stejně jako jeho horní díl jsou z čel-
ní strany zcela překryty tepelnou izolací 
fasády, která vytváří lomené ostění. Tím 
se ještě zvyšují tepelně izolační vlast-
nosti okna. Z hlediska tepelného mostu 
v tomto lomeném ostění bylo na základě 
měření zjištěno, že optimální vzdálenost 
vnější strany okenního rámu od líce 
fasády je 100–150 mm. Čím blíže je 
okno posunuto k vnější straně fasády, 
tím vyšší má solární zisky v době, kdy na 
jeho plochu sluneční paprsky dopadají 
pod větším úhlem.
Nové bezpečnostní kování se skrytými 
závěsy s nosností až 160 kg zajišťuje 
jednak zlepšení neprůvzdušnosti oken 
a jednak zlepšuje jejich vzhled z inte-
riérové strany.

Detail osazení okna PROGRESSION do stavebního otvoru a překrytí fasádní izolací
Okno osazené v lomeném izolovaném 
ostění – pole teplot

Konstrukční detail okna a jeho osazení 
do stavebního otvoru

Detail křídla s vlepeným izolačním troj-
sklem

Pohled na způsob zavěšení křídla a na řešení vnější naléhávky rámu z termodřeva
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Okna PROGRESSION jsou vyráběna 
jako fixní (neotevíravá), otevíravá a sklá-
pěcí. Jejich konstrukce umožňuje výro-
bu jednokřídlových a dvoukřídlových va-
riant, u vícekřídlových variant jsou okna 
členěna pevnými sloupky. Ve stejném 
profilu jako okna jsou vyráběny také 
balkonové dveře (otevíravé i posuvné) 
a rovněž dveře vchodové.

Jako výrazný 
architektonický prvek

Otázka designu hraje zásadní roli i u no-
vého okna RAND společnosti Janošík. 
V tomto případě se ale jedná o stavební 
prvky, které na rozdíl od předchozí kon-
strukce kladou velký důraz na vzhled 
nejen z interiérové, ale především z ex-
teriérové strany. Individualistický oso-
bitý vzhled stavby je v tomto případě 
poněkud upřednostněn nad ostatními 
parametry oken včetně tepelně-izolač-
ních. Hlavním cílem výrobce je v tomto 
případě to, aby na fasádě domu vynikl 
efekt široké vnější plochy dřevěného 
okenního rámu. Z tohoto důvodu nelze 
rám schovat do lomeného ostění a do-
sáhnout tak vyšších tepelně-izolačních 
parametrů. Okno samotné však odpo-
vídá současným požadavkům na otvo-
rové výplně pro energeticky úsporné 
stavění.

Standardně může být zasklené izolač-
ním trojsklem, které je fixně vlepené 
do polodrážky křídla. Může buď lícovat 
s vnější stranou křídla, nebo může být 
přes křídlo přetažené. Křídlo ale vždy 
na vnější naléhávku rámu, opatřenou 
těsnicím profilem, doléhá vnější plo-
chou skla.
Důležitým vzhledovým prvkem okna 
RAND je rovněž jeho interiérová stra-
na. Konstrukce okna je totiž řešena 
tak, že profil okenního rámu je o vnější 
„naléhávkovou“ část širší než profil kří-
dla, takže interiérová strana křídla lícuje 
s rámem. Přiznaná spára mezi křídlem 
a rámem po celém obvodu okna působí 
jako zajímavý estetický prvek. Tohoto 
efektu je samozřejmě docíleno i díky 
použití skrytých závěsů.
I v tomto případě je okno těsněno ve 
třech zónách – na vnitřní, středové 
a vnější naléhávce.

Dubové okno RAND – pohled z vnější a vnitřní strany. Ukázka možnosti kombinace pevného zasklení s otevíravým křídlem

Detailní pohled na křídlo s vlepeným trojsklem
Pohled na způsob zavěšení křídla pomocí skrytého kování 
a na řešení vnější naléhávky rámu

Součinitel prostupu tepla

Ug 
(W/m2K)

0,70 0,66 0,60 0,54

Uw 
(W/m2K)

0,80 0,77 0,72 0,68

Tabulka: Součinitel prostupu tepla ok-
nem PROGRESSION vypočtený PHI pro 
různá zasklení okna o rozměru 1230 
x 1480 mm



Nářadí pro nejnáročnější

www.festool.cz/mobility

Systainery už jsou dávno víc, než „jen“ boxy pro úschovu vysoce kvalitního nářadí. 
Zajišťují pořádek, mohou být navzájem spojovány, jsou extrémně robustní a téměř 
nezničitelné. A teď jsme je navíc naučili jezdit – s chytrými pomocníky SYS-Roll 
a SYS-Cart pro ještě snadnější přepravu. Jsou stejně univerzální jako samotné 
Systainery a mají speciální, dobře průchodná kola pro všechny druhy terénu.

Jak je známo, čistota a pořádek jsou půl zdraví, proto jsme pro Vás vymysleli 
praktický Sys-ToolBox. 

Další informace nebo první zkušební jízdu získáte u Vašeho specializovaného 
prodejce nebo na www.festool.cz/mobility.

Prostě chytré řešení: SYS-Roll, SYS-Cart, Sys-ToolBox

Pepo, dovez tam 
napřed ty Systainery…

6001 FESTOOL_mobility_210x297 spad.indd   1 8.10.2012   13:28:15
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V roce 2003 ji založil tehdy jedenačty-
řicetiletý stavební inženýr Miroslav 
Sochorec, jednatel a zároveň ředitel 
společnosti. V prvním roce své činnosti 
firma postavila dva menší mostky, dnes 
již má na svém kontě zhruba stovku rea-
lizací včetně mostů v délce okolo 40 m 
přes silnice a dálnice, a to nejen po celé 
republice, ale i v zahraničí.
„Začátky byly krušné, neboť jsme neměli 
žádné reference, nové dřevěné mosty 
u nás bylo možné tehdy spočítat na 
prstech jedné ruky a proti zažitým betono-
vým konstrukcím jsme se proto prosazo-

vali velmi těžko,“ vzpomíná Ing. Sochorec 
na první roky svého podnikání. Dřevěné 
lávky a mosty zpočátku nabízel městům 
a obcím. Nedůvěru v dřevěné konstrukce 
se snažil překonávat argumentací a foto-
grafiemi podobných staveb ze zahraničí, 
především z Rakouska a Německa. Po 
realizaci několika prvních staveb se ale 
počáteční nedůvěra postupně rozplynula 
a „byznys začal fungovat“. V některých 
regionech k tomu poněkud paradoxně 
přispěly i povodně.

Přímá cesta nemusí být vždy 
tou nejkratší

Mnohem složitější ale bylo získat první 
zakázky na větší lávky a mosty přes sil-
nice první třídy a dálnice. Pro Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) začali se stavbou do-

pravních mostů až dva roky po zahájení 
své činnosti. „Problém byl v tom, že oni 
mají schválené předpisy a technologické 
postupy pro stavby standardních kon-
strukcí, ale nemají žádné podklady pro 
dřevěné stavby,“ vysvětluje ředitel spo-
lečnosti s tím, že prosadit se za těchto 
podmínek nebylo vůbec snadné. Šli na 
to tedy trochu oklikou. Většinou všechny 
mosty a lávky bývají součástí dopravních 
staveb většího charakteru od dálnic až po 
cyklostezky, které podléhají režimu veřej-
ných soutěží. Firem, které jsou schopny 
takové akce realizovat, u nás není mno-
ho, takže je důležité být se všemi v úzkém 
kontaktu a mít tak možnost se k těmto 
zakázkám včas dostat.
Další způsob, jak „prosadit“ dřevěnou 
mostní konstrukci, umožňuje skutečnost, 
že realizační dokumentace na schvále-

Dřevěné mosty – ekologická 
i ekonomická alternativa betonu

Hovoříme-li o dřevěných stavebních konstrukcích, pak je to obvykle v souvislosti s pozemním stavitel-
stvím – obytné či administrativní budovy, haly, střešní konstrukce atd. V inženýrském stavitelství, jako 
jsou dopravní stavby, se totiž u nás, na rozdíl od zahraničí, dřevo v konkurenci s betonářsko-ocelářskou 
lobby prosazuje podstatně pomaleji. Pomineme-li několik historických dřevěných lávek pro pěší, tak 
ještě počátkem nového milénia bylo možné dřevěnou mostní konstrukci u nás považovat spíše za 
„raritu“ než za samozřejmost. V posledních letech se ale situace naštěstí obrací, a to i zásluhou spo-
lečnosti CB z Kunovic, specializující se právě na dřevěné lávky a mosty v dopravním stavitelství.

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

Administrativní budova s výrobní halou společnosti CB ve zre-
konstruovaném areálu bývalé cihelny v Kunovicích

„Překonat počáteční nedůvěru investorů v dřevěné konstruk-
ce nebylo jednoduché,“ říká ředitel společnosti Ing. Miroslav 
Sochorec
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né projekty se připravuje většinou až 
v průběhu stavby a některá konstrukční 
řešení je možné v případě potřeby změ-
nit při zachování původních parametrů 
– a hlavně ceny. Důvodem mohou být 
třeba špatné základové podmínky, kdy 
pro betonový most by bylo nutné zvýšit 
náklady. „To byl třeba případ mostu pro 
zvěř přes dálnici na Slovensku realizo-
vaný v roce 2006, kde se nám podařilo 
díky navržené dřevěné konstrukci zacho-
vat cenu dle původního rozpočtu, a který 
je největší svého druhu v Evropě,“ po-
ukazuje na první velký referenční projekt 
Ing. Sochorec.

Cena je hlavním, nikoli však 
jediným faktorem

V otázce ceny podle ředitele hraje vel-
kou roli také údržba. U zmiňovaného 
dálničního přechodu pro zvěř na žádost 
investora spočítali náklady na jeho údrž-
bu. Investor si pak na výpočet nechal 
zpracovat posudek na Univerzitě v Žilině 
a výsledek byl překvapující: náklady na 
údržbu dřevěného mostu ve srovnání 
s betonovým mostem jsou poloviční.
Na cenu stavby má významný vliv i povr-
chová úprava konstrukce. Pohled tuzem-
ských investorů na tuto otázku je ale dia-
metrálně odlišný od pohledu investorů 
v zahraničí. „U nás se stále preferuje 
ochrana dřevěných konstrukcí proti bio-
logickým škůdcům a povětrnostním vli-
vům ochrannými impregnacemi a nátěry. 
Např. v Rakousku, Německu nebo Itálii 
ale dřevěné mosty nechávají kvůli eko-
logické likvidaci bez jakékoliv povrchové 
úpravy. Tvrdí, že impregnace a povrcho-
vá úprava prodlouží životnost konstrukce 
jen zhruba o 10 %, takže s ohledem na 
výši nákladů s tím spojených se nevy-
platí“, konstatuje Miroslav Sochorec 
a upřesňuje, že se to samozřejmě týká 
sušeného a lepeného konstrukčního 
dřeva, které má dobrou „přirozenou“ 
odolnost proti dřevokaznému hmyzu 
i hnilobě – pokud je zabezpečeno proti 
dlouhodobému a intenzivnímu působení 
vlhkosti (zatékání, styk se zemí apod.). 
Důležitým argumentem pro investory je 
rychlost výstavby, která jednoznačně 
hovoří pro dřevěné konstrukce. A to 
zejména u mostů přes silnice, které jsou 
v provozu a u nichž z důvodu omezení 
dopravy hraje důležitou roli každý den. 

Zvýšení 
konkurenceschopnosti

Společnost CB dřevěné lávky a mosty 
nejen vyrábí, ale sama také navrhuje.  

Opracování jednotlivých dílů mostních konstrukcí až do loňského roku prováděli 
pomocí ručního elektrického nářadí. U obloukových prvků to platí stále

Výrazné zefektivnění výroby firmě přineslo loni pořízené pětiosé CNC obráběcí 
centrum

První větší zakázkou byl přechod pro zvěř přes dálnici na Slovensku realizovaný 
v roce 2006
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Má vlastní projekční kancelář. Na nosné 
konstrukce používá polotovary a prvky 
z lepeného smrkového dřeva, které pro 
ni na zakázku dělá několik subdodavate-
lů – nejvýznamnějším je AMICO DREVO 
(slovenský výrobce lepeného dřeva, kte-
rého pro ČR společnost CB obchodně 
zastupuje). Pouze na mostovky (prkna 
tvořící podlahu mostů) používá dubové 
přířezy, které si vyrábí sama.
Firma svoji činnost až do loňského 
roku provozovala v různých pronaja-
tých prostorách. Loni se přestěhovali 
do vlastního areálu – bývalé cihelny, 
který s podporou dotací z evropských 
fondů zrekonstruovali.
Další investicí realizovanou v témže roce 
bylo pořízení pětiosého CNC obráběcí-
ho centra, umožňujícího opracování dře-
věných profilů o průřezu až 300 x 800 
mm. Hlavními důvody pro pořízení této 

moderní technologie bylo jednak zvýše-
ní kvality vyráběných produktů a jednak 
možnost rozšíření mostních konstrukcí 
o prvky, jejichž výroba dosavadní meto-
dou pomocí ručního elektrického nářadí 
nebyla prakticky možná.
Vedle toho umožnila rozšířit výrobní 
program o další sortiment, jako jsou 
krovy, pergoly, přístřešky či altány. Díky 
tomu je dnes firma schopna konkurovat 
i větším zpracovatelům dřeva specializu-
jícím se na střešní konstrukce. Dodává 
je zákazníkům z řad tesařských firem 
jako stavebnici s kompletně opracova-
nými díly, kterou na stavbě stačí už jen 
smontovat.
Podobně jako další firmy orientované 
svým výrobním programem na staveb-
nictví, tak i společnost CB trápí momen-
tální útlum ve stavebním sektoru. Podle 
Ing. Sochorce ale tím hlavním problé-

mem paradoxně není ani tak samotný 
útlum, jako spíše jeho vliv na vývoj 
v oblasti konkurence. „Dřevěné mosty 
a lávky dnes kvůli poklesu poptávky po 
standardním sortimentu nabízí i řada 
malých firem, které hledají alternativní 
výrobu, s tímto sortimentem nemají žád-
né zkušenosti, mnohdy nejsou schopny 
garantovat patřičnou kvalitu a navíc se 
často podbízejí cenami, které neodpo-
vídají ani výrobním nákladům. V takovém 
konkurenčním prostředí, v němž o vítězi 
veřejné soutěže jak známo rozhoduje 
zpravidla nejnižší cena, se podniká jen 
velmi těžko. Naštěstí rozumní investoři 
si uvědomují rizika, která jsou s ‚po-
dezřele‘ nízkou cenou spojena. Tlak na 
ceny však cítíme ze všech stran. I přesto 
ale zatím máme ve výběrových řízeních 
na takové zakázky asi 50% úspěšnost, 
což vzhledem k současné situaci po-
važuji ještě za relativně dobré,“ uzavírá 
Miroslav Sochorec.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: CB s.r.o.
Místo: Kunovice
Rok založení: 2003
Počet zaměstnanců: 20
Obrat: 40 mil. Kč
Web: www.cb-cz.eu

Kunovice ●

Lávka pro pěší přes silnici I. třídy č. 50 u motorestu Samota nedaleko Střílek zbu-
dovaná v loňském roce

Unikátní konstrukce dřevěného mostu s funkčním mlýnským 
náhonem přes železnici u Domažlic Lávka pro pěší přes silnici ve Vsetíně
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Dřevozpracující výrobní závod v Cha-
novicích na Horažďovicku, který pod 
různými názvy a majiteli funguje od roku 
1918, se stal v roce 1994 majetkem 
nadnárodního koncernu HAAS GROUP. 
V jeho postupně modernizovaném a roz-
šiřovaném výrobním závodu v současné 
době působí dvě ekonomicky nezávislé 
sesterské firmy s ročním obratem zhru-
ba 1,6 mld. Kč, zaměstnávající celkem 
asi 620 lidí. Větší část areálu provozuje 
HOLZINDUSTRIE Chanovice s.r.o., za-
měřená na pilařskou výrobu (loňský pořez 
cca 310 tis. m3) a zpracování řeziva na 
nejrůznější výrobky, jako je např. spárov-

ka, biodeska, konstrukční lepené KVH 
hranoly, BSH nosníky apod. Středovým 
řezivem zásobuje také všechny ostatní 
závody v rámci koncernu včetně domá-
cí stavební divize HAAS FERTIGBAU 
Chanovice s.r.o. Její doménou je reali-
zace nízkoenergetických i pasivních ro-
dinných a bytových domů, komerčních, 
průmyslových, sportovních a zeměděl-
ských halových staveb nebo konstrukcí 
(s rozponem mezi podpěrami až 165 m) 
a střešních konstrukcí (klasické tesařské 
krovy, příhradové sbíjené vazníky nebo 
lepené lamelové konstrukce). 

Proč se nepochlubit, když 
je čím… 

„Protože disponujeme tímto úžasným 
výrobním závodem, kde z jedné strany 
navezeme kulatinu a z druhé vyvezeme 

širokou škálu obytných a průmyslových 
dřevostaveb, tak jsme se před léty roz-
hodli organizovat dny otevřených dveří, 
které pořádáme tradičně v termínu, kdy 
se v Chanovicích koná pravá jihočes-
ká pouť. Do loňského roku jsme ale při 
nich pouze otevírali brány závodu s cí-
lem nabídnout lidem jeho prohlídku, při 
níž by viděli materiály, z jakých stavíme 
a mohli tak lépe vnímat i kvalitu a záze-
mí, které našim klientům nabízíme. To 
se nám ale zdálo málo a proto jsme se 
letos rozhodli je povýšit na odbornější 
úroveň a zahájit tak novou, a věřím že 
i zajímavou, tradici tzv. Dnů dřeva. Jejich 
součástí byly např. včera dopoledne tři 
odborné přednášky fundovaných od-
borníků v oboru dřevěného stavění. Při 
nich se zájemci mohli dozvědět zají-
mavé informace o možnostech využití 
dřeva jako materiálu v různých druzích 

Dřevostavby si získávají stále větší 
oblibu i mezi českými zemědělci

V polovině září (16. a 17.9) proběhly v areálu dřevozpracujícího komplexu v pošumavských 
Chanovicích tzv. Dny dřeva ve firmě HAAS. Šlo o tradiční dny otevřených dveří, které se pořádající 
společnost HAAS FERTIGBAU letos rozhodla využít pro větší osvětu směrem k potenciálním klien-
tům a zařadila do programu i několik odborných prezentací zaměřených na realizaci a diagnostiku 
dřevostaveb. Pro zájemce z více jak čtyř tisíc účastníků byla vedle zmíněných přednášek a dalšího 
obvyklého programu (komentovaná prohlídka výrobního areálu, prohlídka vzorového domu apod.) 
připravena také exkurze do VOD v nedalekém Velkém Boru, kde firma právě dokončovala další ze 
svých stále četnějších realizací zemědělských hal pro ustájení skotu.

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

V půli září se dřevozpracující komplex v Chanovicích po roce opět otevřel široké veřejnosti
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staveb, o využití lepeného dřeva ve sta-
vebních konstrukcích a v neposlední 
řadě o tepelně izolačních materiálech 
na bázi dřevovláknitých desek apod.,“ 
informoval nás druhý den akce Ing. Petr 
Zuk, obchodní ředitel společnosti 
HAAS FERTIGBAU s tím, že zmíněné 
přednášky měly neočekávaně vysokou 
účast posluchačů z řad odborné i laické 
veřejnosti. Do odborné části programu 
patřila také výstava výrobků (okna, po-
dlahy, izolační materiály apod.) řady 
obchodních partnerů společnosti, a to 
jak v rámci skupiny HAAS GROUP, 
tak i externích. Pomyslnou třešničkou 
na dortu byla podle obchodního ředi-
tele prezentace VOŠ lesnické a SLŠ 
Bedřicha Schwarzenberga Písek s širo-
kou kolekcí dřevin a jejich vyžitím ve sta-

vebnictví, kde si zájemci mohli i prověřit 
nebo doplnit své znalosti o jednotlivých 
dřevinách.

…a hlavně když to přináší 
užitek

Díky skoro letnímu počasí, zejména 
druhý den akce, zavítalo na Dny dřeva 
zhruba 4 tis. návštěvníků, kteří se do 
Chanovic sjeli, soudě podle registrač-
ních značek automobilů, z celé repub-
liky i zahraničí. Mezi nimi i řada vážných 
zájemců o stavbu rodinného domu či 
průmyslové haly, kteří se tak podle Ing. 
Zuka mohli přímo ve výrobních halách 
přesvědčit, že navzdory nepříznivé době 
pro stavebnictví firma používá, na rozdíl 
od některých jiných výrobců, stále prvo-

třídní dřevěné materiály pocházející 
z certifikovaných lesů. „Nejeden zá-
jemce o stavbu rodinného domu zde 
také využil naší speciální akční cenové 
nabídky, ke které si jako bonus mohl 
vybrat ještě multifunkční zahradní se-
kačku nebo naši značkovou dřevěnou 
pergolu, a nebo pálenou střešní krytinu 
bez příplatku,“ pochlubil se s dovětkem, 
že s přispěním této akce se firmě daří 
každoročně prodat na domácím trhu 
v průměru 100–120 rodinných domů 
v různých typech. O něco větší počet 
domů pak ještě vyváží do zahraničí 
(hlavně Německo, Rakousko a Švýcar-
sko), kde jejich montáž provádí sester-
ské společnosti.
„V rámci halových konstrukcí se nám 
v poslední době velmi rozšiřuje segment  

Základní faktografické údaje 
o firmách
Název: HOLZINDUSTRIE Chano-
vice s.r.o., HAAS FERTIGBAU 
Chanovice s.r.o.
Místo: Chanovice
Rok založení: 1994
Počet zaměstnanců: 620 (510 + 110)
Obrat: 1,6 mld. Kč (1,3 mld. + 300 
mil. Kč)
Web: www.haas-holzindustrie.cz, 
www.haas-fertigbau.cz

● Chanovice

Návštěvníci Dnů dřeva měli volný vstup do všech prostorů s.r.o. HOLZIDUSTRIE 
a HAAS FERTIGBAU…

…zájemci o rodinný dům mohli vidět, jak a z čeho vzniká Na své si přišli také zájemci o halové stavby a konstrukce
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zemědělských staveb, jako jsou jízdárny 
či různé stavby pro ustájení dobytka, 
jejichž prostředí (močovina) není pro 

dřevo, na rozdíl od jiných stavebních 
materiálů, agresivní a naopak ho kon-
zervuje,“ pochvaluje si obchodní ředitel 

a dodává, že např. kravíny stavěné na 
bázi dřeva firma dnes v ČR realizuje 
v desítkách ročně. 

Informace o nárůstu zemědělských 
dřevostaveb nás zaujaly natolik, že 
jsme využili možnosti zúčastnit se ko-
mentované prohlídky rozestavěné ze-
mědělské haly ve Výrobně-obchodním 
družstvu Velký Bor nedaleko Chanovic. 
Jde v pořadí o druhou zemědělskou 
halu HAAS FERTIGBAU, financova-
nou zmíněným investorem, která bude 
sloužit pro ustájení 302 kusů jalovic 
a nahradí někdejší zděný kravín, kte-
rý podle předsedy družstva Václava 
Šmata nevyhovuje současným stan-
dardům pro produkční chov skotu. 
„Někdejší tzv. vazné kravíny se stavěly 
s ohledem na ošetřující personál, aby 
netrpěl zimou. Trpěly v nich ale krávy 
a to nejen tím, že byly řetězy přivá-
zány ke žlabům. Skot je od přírody 
zvyklý na přírodní podmínky. Nevadí 
mu zima, ale nesnáší naopak tropické 

počasí a hlavně průvan. K dokonalé 
spokojenosti pak ještě potřebuje 
pohyb, dostatečnou velikost stání, 
trvalý přístup k vodě a krmivu. Při 
volbě nových stájových prostor jsme 
proto po konzultaci se zemědělským 
výzkumným ústavem zvolili dřevěnou 
halu, jejíž konstrukční provedení řeší 
přirozené klima stájí. Uvnitř je stáj ře-
šena jako stelivová – boxová, takže 
každá kráva má svoje místo, kde si 
může zalehnout a v klidu přežvykovat. 
Když má potřebu se nažrat, dojde si ke 
středovým žlabům, které jsou po celý 
den plné,“ vysvětluje nám předseda 
důvod vzrůstající obliby dřevostaveb 
v zemědělství s tím, že právě proto si 
družstvo vybírá z konstrukčních systé-
mů HAAS ten, který umožňuje vytvářet 
otevřené ustájení, pro hovězí dobytek 
nejvhodnější. Základem nezateplené 

konstrukce kravína (užívaného i budo-
vaného o rozměrech 32 x 65 m) jsou 
lepené BSH moduly s ocelovými svor-
níky. Jsou uložené na betonových pat-
kách vzdálených 6 m od sebe a sho-
ra spojeny řezanými krokvemi. Čelní 
stěny jsou konstruovány z lepených 
KVH hranolů s vnějším opláštěním 
svislými překládanými prkny. Boční 
a částečně i čelní stěny jsou kvůli za-
jištění dostatečného větrání a přísu-
nu čerstvého vzduchu a světla volné. 
V případě potřeby se uzavírají protiprů-
vanovými rolovacími sítěmi, kterými lze 
operativně ovlivňovat klima stáje. Ze 
stejného důvodu je střecha opatřena 
světlíky a větrací štěrbinou vytvořenou 
hřebenovými přesahy. Střešní neza-
teplený plášť je řešen vlnitou velkofor-
mátovou krytinou, v případě světlíků 
z akrylátu. 

Prioritní je pocit ustájených zvířat

Základní konstrukci zemědělské haly pro ustájení skotu tvoří lepené BSH moduly s ocelovými svorníky, uložené na beto-
nových patkách a shora spojené řezanými krokvemi

Boční a částečně i čelní stěny jsou kvůli zajištění dostatečného větrání a osvětlení prostoru otevřené. V případě potřeby 
se uzavírají protiprůvanovými rolovacími sítěmi, kterými lze operativně ovlivňovat klima stáje
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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

exact 63
630 mm protahovací šířky!

Senzačně tichý

FORMAT-4
Kvalita a přesnost  
made in AUSTRIA Dřevoobráběcí stroje pro truhlářské  

i průmyslové provozy s nejvyššími nároky!

FORMAT-4 - Více jak 40 modelů pro 
truhlářské provozy i průmyslové závody

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.

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
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Interiér, vyjadrený dotykom 
spokojnosti zákazníka 

Predstaviť nové dizajnové materiály architektom a bytovým tvor-
com sa v Žiline podujali štyria dodávatelia. Dominovali doskové 
materiály na výrobu nábytku z Bučina DDD. Prevládali trendy na 
rok 2012 a 2013, vrátane rozšírených uni-dekorov. S ponukou prišli 
aj ďalší dodávatelia moderných materiálov z oblasti zariaďovania 
a stavebníctva: VITAL, JAF HOLZ a TON – Slovensko. Vo vzorkovni 
výrobcu nábytku VITAL mohli architekti vidieť pestrý sortiment, 
určený na tvorbu ich návrhov interiérov. Autor: Dr. Anton Mrník

Kontakt: tmsm@twd.sk
Foto: autor

Produkciu VITAL predstavil generálny 
riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Pallo ako 
nové a svieže riešenia s praktickými de-
tailmi, rôznorodé a kompaktné pracovis-
ká pre manažérov či zostavy na rokova-
nia. Firma sa preorientovala na atypickú 
výrobu a dokáže reagovať na požiadavky 
architektov pri zariaďovaní hotelov, spo-
ločenských priestorov a obchodných 
reťazcov. Povrch dosiek môže byť z dyhy 
alebo lamina, v požiadavke prevažuje vy-
soký lesk. Až 70 % produkcie exportujú 
do Nemecka, Belgicka a Francúzska. 
Spoločnosť VITAL, a.s., Žilina zamest-
náva 130 pracovníkov a vlani dosiahla 
obchodný obrat 7 mil. €.

Obmena kolekcie dekorov 
každé tri roky

Slovenského výrobcu drevotrieskových 
dosiek Bučinu DDD charakterizoval 
konateľ Ing. Antonín Juříček. Každé tri 
roky obmieňajú kolekciu, v roku 2013 ju 
tvorí 145 stabilných dekorov, polovicu 
laminujú. Výroba je na úrovni európskej 
špičky, objem Bučiny je 8 % európskeho 
trhu. Dosky produkujú pre odberateľov 
v SR (50 %), Poľsku (30 %) a Maďarsku 
(10 %). Výroba dosahuje objem 400 ti-
síc m3, ročne ju zvyšujú o 12 %. V Európe 
výrobcovia nábytku ročne spotrebujú 30 
mil. m3 DTD. Asistent predaja Jaroslav 

Kováčik uviedol, že doplnené trendové 
riešenia povrchu dosiek sú možnosťou 
na veľké množstvo variácií. Kolekcia 
Bučiny DDD má vlastné dekory a nie je 
identická s inými výrobcami. 
Prostredníctvom žilinskej obchod-
nej filiálky JAF HOLZ priblížil jej riadi-
teľ Ing. Peter Kopčár pestrú ponuku 
všetkých produktov. Účastníci mohli 
obdivovať použitie kompaktných dosiek 
FunderMax na fasádach a balkónoch 
(cez skladový program KompaktExpres) 
a hlavné produkty stavebných prvkov na 
báze dreva, vrátane vrstvených hranolov 
BSH, masívnych konštrukčných hrano-
lov KVH či interiérových a terasových 
podláh. Obchodnú sieť v SR tvoria tri fi-
liálky (v ČR je ich sedem) so vzájomným 
prepojením v regiónoch a na materskú 
firmu v Rakúsku.

Inovatívny produkt 
s motívom starého dreva

Vedúci predaja filiálky JAF HOLZ Špa-
čince Peter Braško predstavil nový hyb-
ridný materiál „100% Altholz – Optik“, 
ktorý zodpovedá aktuálnemu rakúske-
mu módnemu trendu stopercentne ver-
ných imitácií starého dreva. Pod paten-
tovanou značkou STAINER Sun-Wood 
používa výrobca trojvrstvové biodosky, 
ktoré sú najskôr opracované kefovaním 
alebo technikou náhodne vytrhaného 
vlákna a v nadväznosti na to potlačené 
motívom starého dreva. Každá doska 
je „unikát“, nemá ani zápach stariny. 
Dodávateľ dokáže poskytnúť dosky až 
do veľkosti formátu 5000 x 2050 mm 

Architektom predstavili produkciu firiem Ing. Antonín Juříček (vľavo), Bučina DDD,  
a Ing. Peter Pallo, VITAL



DM 11/2012 47

s hrúbkou 19 mm. Okrem klasického 
motívu starého dreva možno biodosku 
potlačiť motívom čerstvo narúbaných 
uložených polien, kameňa, šindľa či 
betónu. Doska s potlačou predstavu-
je pre slovenských odberateľov nové 
dimenzie... 

Tradícia remeselného 
umenia pri ohýbaní dreva

Čaro ohýbaného dreva prezentoval 
obchodný manažér TON – Slovensko, 
s.r.o., Jan Beneš pri ukážkach ohýba-
ných stoličiek, jednoduchého vešiaka 
a doplnkov interiéru. Tradícia Thonetovej 
výroby ohýbaného nábytku v Bystřici 
pod Hostýnem trvá viac ako 150 rokov 
a stále fascinuje a priťahuje nových 
užívateľov. Výrobky vytvárali v rôznych 
podobách podľa aktuálneho životného 
štýlu. Od roku 1953 vyrába na tomto 
mieste ohýbaný nábytok firma TON, pod 
touto značkou už šesť desaťročí neme-
ní interiérovú módu, ale technológiu. 
Vyrábajú tradičné výrobky a propagujú 
značku českej a.s., založenej na tradí-
cii remeselného umenia podľa súčasnej 
aplikácie nových trendov v nábytkár-
skom priemysle, ktoré súčasne iniciujú. 
Autorská značka dizajnéra je zvýraznená 
laserovým vytlačením na výrobku.

Využívanie digitálnej tlače 
na doske

Tému stretnutia Fantázia bez hraníc, 
avizovanú v pozvánke, vysvetlil obchod-

ný riaditeľ VITAL Ing. arch. Ján Šubjak: 
„Interiér musí byť dotykom spokojnosti 
zákazníka. Ponúkame rozšírenie dote-
rajších možností stvárnenia prostredia 
technológiou priamej aplikácie grafic-
kých motívov. Zvlášť príťažlivé sú detaily 
pôvodných grafických variácií látok, pre-
nesených na plochu nábytku. Využívame 
jednofarebný podklad dosky, na ktorý 
vytlačíme grafický motív, výrez z fotogra-
fie a farebné tieňovanie. Hotovú dosku 
(môže mať formát 2400 x 1200 mm) 
po tlači uzavrieme UV lakom na vysoký 

lesk. Iným riešením môže byť kompaktná 
plocha vo vysokom lesku s matným motí-
vom. Zatiaľ môžeme využívať motívy sve-
toznámych tvorcov (francúzsky fotograf 
Marc Riboud či americký grafik látkových 
vzorov Hilton McConnico). Odvážne rie-
šenie ovplyvní pohľad a pocity užívateľa, 
výrobca sa môže unikátnym spôsobom 
prejaviť pri jeho realizácii.“
Detaily z ponúkaných produktov architek-
tov zaujali a možno presvedčili. Umožnia 
vytvárať ojedinelé riešenia aj zo sériovo 
vyrábaných častí interiéru.

Panel s ponukou bučinárskych vzorov

Digitálna potlač na dvierkach, realizovaná vo Vitale (vzor Hilton McConnico)Dokonalosť TON: kým legendárna Thone-
tova stolička č. 14 mala šesť dielov, dizajn 
Jaroslava Juřicu (stolička 002) má dva rov-
nako ohnuté kusy doplnené sedákom
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JAF HOLZ je okrem Slovenska zastú-
pený v 14 krajinách Európy a svojimi 
54 pobočkami v celej Európe patrí 
k najväčšej sieti veľkoobchodu s dre-
várskymi materiálmi. Na Slovensku má 
spoločnosť pozíciu lídra na trhu. Tri fili-
álky pracujú úplne samostatne a ponú-
kajú kompletný sortiment drevárskych 
materiálov od veľkoplošných materiálov, 
cez preglejky a stavebné rezivo až po 
dyhy, dvere a podlahy.
Od založenia pobočky v Ličartovciach 
v roku 2006 sa počet jej pracovníkov 
zdvojnásobil. Z dôvodu skvalitnenia 
služieb zákazníkom spoločnosť po-
stavila novú skladovú halu, špeciálne 
určenú pre rezivo. Od roku 2008 sú 
služby zákazníkom doplnené aj o re-
zanie a olepovanie, ktoré zabezpečuje 
vlastné nárezové centrum vybavené 
kvalitnými strojmi. V roku 2011 prešla 
rozsiahlou rekonštrukciou aj vzorková 
predajňa, kde si zákazníci môžu v prí-
jemnom prostredí vybrať zo širokej po-
nuky až 200 dekorov DTD, 150 druhov 
dýh, stavebného a stolárskeho reziva, 
preglejok a kvalitného sortimentu po-
dláh a dverí. V exteriéri firmy pribudla 
nádherná expozícia terasového dreva, 
kde môžu zákazníci vidieť na vlastné oči 
celú šírku ponúkaného terasové dreva. 
Dokonca môžu vidieť aj rôzne fázy tera-
sového dreva od čerstvo položeného, 
ošetrované podlahy a terasu ponecha-
nú v stave jej prirodzenej krásy.

Najmladšia filiálka JAF HOLZ Slovakia s.r.o. v Ličartovciach pripravila pri 
príležitosti otvorenia novej skladovej haly HAUSMESSE – priateľskú dodávateľ-
sko-odberateľskú výstavu priamo v areáli obchodnej prevádzky. Vyše 300 hostí 
z radov zákazníkov a priateľov firmy malo možnosť prezrieť si 14. septembra 

2012 kompletnú ponuku drevárskych materiálov. Na Hausmesse vystavovali svoje produkty najdô-
ležitejší partneri spoločnosti JAF HOLZ: firmy Kaindl, Bučina, Egger, Lunawood, Jeldwen a ďalší.

HAUSMESSE pri príležitosti 
otvorenia novej skladovej haly

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

Areál v Ličartovciach umožní firme ďalší rozmach

HAUSMESSE pri príležitosti otvorenia novej skladovej haly v Ličartovciach. 
Odberateľov privítal konateľ JAF Holz Slovakia Ing. Miroslav Malženický (vpravo) 
a vedúci filiálky Ing. Stanislav Belas (vľavo)
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Skupinu Frischeis v SR zastupujú filiálky 
Špačince (od roku 1997), Žilina (2000), 
Ličartovce (2006). V uplynulých piatich 
rokoch sa obrat zdvojnásobil. K dispozícii 
majú 14.350 m2 skladovej plochy. Flotila 
nákladných áut vlani najazdila s tovarom 
k zákazníkom milión kilometrov. 

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: JAF HOLZ Slovakia s.r.o.
Sídlo: Špačince
Filiálky: Špačince, Žilina, Ličartovce
Rok založenia: 1997
Počet zamestnancov: 130
Web: www.jafholz.sk

● Špačince Zrekonštruovaná vzorková predajňa

V slávnostne upravených priestoroch 
novej skladovej haly sa dalo príjemne 
diskutovať o novinkách, ktoré ponúka 
obchodná spoločnosť JAF HOLZ

● Žilina
Ličartovce ●
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Historie společnosti POVČO se datuje 
od roku 1990, kdy se otec jednatele 
Jaroslav Frk rozhodl využít zkušeností 
svého otce (truhlář a vášnivý včelař) pro 
pomoc včelařům. K tomu jako vyučený 
nástrojař přidal svůj cit pro rozměrovou 
přesnost a s třemi zaměstnanci začal 
vyrábět tzv. rámkové přířezy, včelařské 
rámečky, nezateplené i zateplené ná-
stavkové úly a další výrobky ze dřeva, 
určené pro potřeby tuzemských včelařů. 
Od roku 1994 rozšířil svůj sortiment 
také o produkci textilních výrobků (ru-
kavice, včelařské kombinézy, ochranné 
klobouky či kukly apod.) a různých pra-
covních pomůcek a začal se intenzivně 
prosazovat i na trzích Rakouska a Ně-
mecka. V roce 2009 se k němu přidal 
syn Martin a společně přetransformovali 
firmu na s.r.o., která v současné době 
zaměstnává 20 lidí (14 kmenových za-
městnanců a 6 stálých brigádníků).

Dřevěné výrobky hlavně na 
export

„V loňském roce jsme měli ve stavu cel-
kem 32 lidí a výroba jela na tři směny. 
Loni a předloni měli včelaři zřejmě výji-
mečné roky, neboť jsme z jejich strany 
zaznamenali nezvykle vysokou a někdy 
až extrémní  poptávku. A to především na 
trzích Rakouska, Německa, Švýcarska, 
Dánska a Irska, kam dohromady vyváží-
me přes 95 % naší produkce. Největší 
exportované objemy pak tvoří rámečky 
a zateplené či nezateplené nástavkové  

Na paty nám šlapou hlavně Rumuni

Velké pozornosti návštěvníků letošních Svátků dřeva v Žamberku, které proběhly z podtitulem Medové 
dřevo (viz DM 9/2012), se těšila expozice společnosti POVČO z Horní Čermné na Ústecko-Orlicku. 
Postaral se o to prezentační prosklený úl s živými včelami, pro jejichž chovatele firma vyrábí nejrůznější 
potřeby včetně dřevěných nástavkových úlů, plemenáčků, rojáčků, slunečních tavidel apod. Podle 
jednatele Martina Frka ale ve většině směřují na export, neboť u nás včelařina i přes různé dotační 
tituly pro začínající chovatele není až tolik „populární“ jako např. v Německu nebo Rakousku.

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

Přes 95 % produkce společnosti POVČO podle jednatele Martina Frka směřuje 
na export



DM 11/2012 51

reportáž

úly,“ pochlubil se jednatel Martin Frk. 
Pro nezasvěcené čtenáře dodává, že 
tzv. nástavkový úl se skládá ze zasí-
ťovaného dna, nazývaného podmet, 
zpravidla tří nástavků a dřevěného nebo 
plechového víka, které i v případě ne-
zateplených úlů bývá tepelně odizolova-
né deskovým polystyrenem o tloušťce 
20–40 mm. Nejspodnější nástavek úlu 
se nazývá plodištěm, kde sídlí včelí krá-
lovna a další dva nástavky jsou tzv. med-
níky. Z výrobního hlediska jde o kon-
strukčně jednoduché a různě vysoké 
dřevěné truhlíky, které jsou vyskládány 
nad sebou a vzájemně fixovány pomocí 
polodrážek vyfrézovaných na spodních 
a horních hranách korpusů. 
„U nezateplených úlů tvoří korpus 25 
mm silná spárovka ze smrku nebo bo-
rovice vejmutovky. U zatepleného úlu se 
korpus skládá z dřevěného rámu, vyplně-
ného 20 mm silnou deskou polystyrenu, 
který je oboustranně oplášťován pa-

lubkami,“ pokračuje jednatel s tím, že 
rozměry půdorysu a výšky jednotlivých 
nástavků jsou odvozeny od rámečků, 
které se po vypletení tenkým nerezo-
vým drátem vkládají do jednotlivých ná-
stavků. V prostoru vymezeném těmito 
rámečky pak včely vytvářejí tzv. plástve, 
do kterých ukládají med. „S ohledem na 
jejich rozměry, které jsou normalizova-
né, vyrábíme nástavkové úly jednak na 
tuzemské rámkové míry 390 x 240 mm 
(délka x výška) nebo pro tzv. evropské 
systémy kompatibilních úlů (Langstroth, 
Dadant-Blatt, Zander) se standardní dél-
kou rámečků 448 mm a proměnlivou 
výškou 295, 285, 232, 185 nebo 159 
mm.“ doplňuje Martin Frk s dovětkem, 
že na export směřuje také většina z vy-
ráběných úlů – rojáčků, plemenáčků, 
slunečních tavidel, speciálních úlů pro 
chov čmeláků a také v zahraničí velmi 
oblíbené tzv. školní úly neboli prosklené 
úly s živými včelstvy.

Sériovou výrobu drobné 
zakázky neuživí

Ačkoliv Český svaz včelařů podle 
Martina Frka registruje skoro 50 tis. 
členů, zájem o tento druh koníčku u nás 
v minulých letech klesal. Věnovali se 
mu hlavně věkově starší chovatelé s již 
zavedenými včelnicemi, kteří většinou 
nakupovali jen přířezy na rámečky a ty 
si pak sami sbíjeli. 
„Tento trend se sice v posledních le-
tech podařilo díky různým dotačním 
titulům pro začínající včelaře zastavit, 
nicméně jejich požadavky jsou pro naši 
zavedenou sériovou výrobu příliš malé. 
Proto se snažíme udržet si vybudované 
pozice v zahraničí. Zejména pak v Ně-
mecku, kde je včelařina založena obraz-
ně řečeno skoro na davovém šílenství 
a lidé by ji provozovali i tehdy, kdyby 
tam žádné podpůrné programy neměli. 
Větší chovatelé tam např. vždy po dvou  

Nezateplený a zateplený nástavkový úl

Na export je určen mj. typ s neodděleným dnem, jehož plodiště je přístupné i zezadu a umožňuje kontrolovat, zda včely nevy-
tváří nežádoucí trubčinu
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letech kompletně vyměňují rámečky, 
aby je měli stále čisté a maximálně tak 
eliminovali možné riziko výskytu včelího 
moru či jiných chorob,“ pokračuje s tím, 
že výhradními zahraničními odběrateli 
jsou specializované velkoobchody se 
včelařskými potřebami.

V boji s konkurencí 
nesmíme udělat chybu

„Při prodeji ve velkoobchodech sice 
máme u jednotlivých výrobků menší 
zisky, ale ty doháníme množstvím, ne-
boť tito partneři odebírají tisícové série. 
V našem největším odbytišti Německu 

spolupracujeme především se společ-
nostmi Heinrich Holtermann a Heinrich 
Hammann, které mají v prodeji včelař-
ských potřeb více jak stoletou tradici. 
Podobné, ale mnohem mladší obchod-
níky máme i v dalších exportních zemích. 
Např. v Dánsku jde o firmu Swienty, 
která naším zbožím zásobuje celou 
Skandinávii,“ prozrazuje jednatel. 
Ačkoliv je výše zmíněná spolupráce za-
ložena na dlouhodobých obchodních 
vztazích, přesto si POVČO musí svoji 
pozici pečlivě hlídat před levnějšími 
výrobci ze Slovenska, Polska a hlavně 
Rumunska. „Zatím se nám to daří a to 
hned z několika důvodů. Prvním je vy-

soká a stálá kvalita, na kterou jsou naši 
odběratelé a jejich zákazníci zvyklí, dru-
hým kompatibilita nových výrobků se 
staršími a třetím striktní dodržování do-
dacích termínů. Nicméně ekonomika je 
neúprosná a tak největší katastrofou pro 
nás jsou Rumuni, kteří v současné době 
v Německu nabízejí kompletní (vyplete-
né) rámečky včetně dopravy za ceny, 
za které my pořídíme vstupní materiál. 
Proto kromě již uvedených důvodů mu-
síme citlivě stanovovat i naše ceny, ne-
boť jsme si vědomí, že za dané situace 
stačí jeden negativní impulz k tomu, aby 
nás z takovéhoto řetězce vyškrtli a na-
hradil jiným výrobcem,“ uvedl Martin 
Frk. S ohledem na to se nyní společnost 
POVČO snaží zvýšit objem prodeje na 
domácím trhu. K tomu se rozhodla vy-
užít, vedle přestavby webových stránek 
a žamberských Svátků dřeva, i některé 
další regionální výstavy s cílem ukázat 
našim včelařům současné trendy chovu 
včel v zahraničí.

Čeští včelaři u rámečků preferují lípu, zahraniční nepohrdnou ani smrkem či borovicí 
vejmutovkou

Součástí produkce firmy jsou také plemenáčky, rojáčky (speciální úly pro odchyt rojů) a sluneční tavidla (speciální truhlíky 
pro získávání vosku ze starých rámečků)

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: POVČO s.r.o.
Místo: Horní Čermná
Rok založení: 1990
Počet zaměstnanců: 20
Web: www.povco.cz

Horní Čermná●
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Prezentace firmy POLSTRIN DESIGN se 
lišila od ostatních prezentací. Svěže až 
nepatřičně zářila mezi většinou standard-
ními postelemi, pohovkami, křesly i dět-
ským pracovním sezením (jiná výstava 
nábytku nebyla na Výstavišti k dispozici). 
Kolekce moderních postelí s čalouněný-
mi zrcadly NIGHTBOOK OPTIONS do-
plněná mladistvými zajímavými doplňky 
včetně motorky, vznikla v Atelier Pelcl 
(autoři prof. akad. arch. Jiří Pelcl a David 
Crla). Postele na nožkách – zajištěno 
dobré proudění vzduchu, odvětrávání 
vlhkosti i možnost správně vstávat z lůž-
ka – s oboustranně čalouněnými čely 
prošitými a zdobenými velkými knoflíky 
nebo třapci nebo broušenými krystaly 
nebo kontrastně barevnými jednodu-
chými či zdvojenými velkými puntíky, 
jsou cíleny na mladé věkem i duchem. 
Jsou odvážné, trochu bláznivé, součas-
né. Postele jsou určeny do moderních 
interiérů zejména studentských pokojů 
a spojují v sobě funkci postele i pohovky 
pro celodenní užívání.
Z novinek ostatních firem nás vzhledem 
a provedením (čalounění skrývá zajíma-
vou kombinaci materiálů pružicích, tva-
rovacích a kypřicích nové konstrukce 
s vertikálně situovanými kadeřenými 
vlákny) zaujaly pohovky firmy Böhm se 
zdobným prošíváním kontrastní barvou 
nití dvoujehlovým šicím strojem. 
Doprovodným programem veletrhu 
MODERNÍ LOŽNICE byla návštěvnic-
ká soutěž „TOP DESIGN – LOŽNICE 
vyberte nejzajímavější design“. V nepře-
hledném stísněném prostoru v koutě pa-
vilonu bylo ve dvou řadách namačkáno 

10 lůžek, z nichž každé by potřebovalo 
okolo sebe místo k řádnému vystavení. 
Těžko vybírat, když bylo obtížné mezi po-
stelemi projít, natož si je ze všech stran 
řádně prohlédnout. Nejhorší to bylo ve 
druhém pořadí, kde byla také bílá postel 
Shingle beach se zrcadlem s čalouně-
ným rámem, zdobeným spolu s čelem 
postele křišťály, od firmy POLSTRIN 
DESIGN z výše uvedené kolekce.
K detailní prohlídce všech pěti veletrhů 
stačily dvě hodiny. Většina vystavova-
telů v Průmyslovém paláci na 17. ve-
letrhu stolování, dekorací a bytového 
textilu TENDENCE nabídla historizující 
a romantizující zdobnost, zdání štěstí 
a pohody domácností 19. a první po-
loviny 20. století, což tematicky shodně 
doplnily: BONEXPO, 3. ročník veletr-
hu dárkových a reklamních předmětů, 

a 1. ročník floristické soutěže pod ná-
zvem ROSA PRAGENSIS, s námětem 
svatebních kytic a stolů. Zájem náv-
štěvníků o nostalgické bytové doplňky, 
výrobky z přírodních materiálů včetně 
kosmetiky a šperků, byl značný. 3. roč-
níku výstavy Světlo a design, a 6. roč-
níku soutěže In Light, se zúčastnilo 
8 firem s 10 exponáty.
Součástí přehlídky thajských výrobků 
THAILAND SHOW 2012, na které se 
prezentovalo více než 60 thajských firem 
včetně výrobců nábytku, byl bohatý do-
provodný program s tradičním tancem, 
masážemi, boxem a kulinářským umě-
ním. Projekt byl připraven Obchodním 
oddělením Velvyslanectví Thajského 
království ve spolupráci s Odborem 
podpory mezinárodního obchodu (DITP) 
thajského Ministerstva obchodu.

TENDENCE a ostatní čtyři, 
rozsahem „mini“, názvem „vele“(trhy)

K návštěvě 1. ročníku veletrhu vybavení ložnic a zdravého spán-
ku MODERNÍ LOŽNICE, pořádaného spolu s výstavními akcemi 
TENDENCE, BONEXPO, SVĚTLO A DESIGN a THAILAND SHOW 
2012 v Praze na Výstavišti – Holešovice, ve dnech 13.–16.9.2012, 
zval v předstihu POLSTRIN DESIGN spol. s r.o. Název nového veletr-
hu, umístěného do Křižíkova pavilonu E, mnoho sliboval. Očekávání 
vystavovatelů se však nenaplnilo: „Jít sem byla chyba“, řekl Karel 
Pacák senior, „my sem nepatříme“. Autor: Ing. Helena Prokopová

Cech čalouníků a dekoratérů
Kontakt: cech_cal@volny.cz

Foto: autorka

Pohovka BERN firmy Böhm se zdobným prošíváním kontrastní barvou nití dvou-
jehlovým šicím strojem



DM 11/201254

výstavy

Hlavním tématem letošního 23. roční-
ku veletrhu FOR ARCH a souběžných 
výstav (FOR THERM, FOR ELEKTRO, 
SPORT TECH, BAZÉNY A SAUNY, FOR 
WASTE), které proběhly 18.–22. 9. na 
pražském výstavišti v Letňanech, byly 
novinky a trendy z oblasti nízkoenerge-
tického stavění. Přišlo si je prohlédnout 
69.357 návštěvníků, což je o téměř 
12 % méně než loni (78.645 návštěvní-

ků). Celkový počet vystavovatelů (824) 
se naopak oproti loňsku (769) zvýšil, 
stejně jako jimi obsazená čistá výstavní 
plocha (ze 17.076 m2 v roce 2011 na 
18.325 m2 v roce 2012). Mezi prezentu-
jícími se firmami ale chyběla, podobně 
jako na dubnových stavebních veletr-
zích IBF v Brně, řada výrobců dřevosta-
veb a stavebně-truhlářských výrobků. 
Někteří z chybějících z ekonomických 

důvodů a kvůli přemíře tuzemských sta-
vebních veletrhů využili pro svoji prezen-
taci v Praze únorové specializované vý-
stavy pro dřevěné stavění FOR WOOD 
v Letňanech (pořadatel ABF a.s.) nebo 
DŘEVOSTAVBY na výstavišti v Holešo-
vicích (pořadatel TERINVEST, spol. 
s r. o.), případně obě.

Na první pohled slibné 
rozhodnutí…

Výstava FOR WOOD bývala jak známo 
v minulých šesti letech právě součástí 
podzimního veletrhu FOR ARCH a po 
letošní výjimce se do tohoto termínu 
opět vrátí. Vyplývá to z kalendáře akcí 
společnosti ABF pro rok 2013. Důvody 
vedoucí pořadatele k tomuto rozhodnu-
tí nám při letošním FOR ARCHu sdělil 
Martin František Přívětivý, ředitel ob-
chodního týmu stavebnictví. 
„Vzhledem k existenci dalších dvou 
stejně specializovaných veletrhů 
(DŘEVOSTAVBY v Praze a nově při-
pravovaný DSB – Dřevo a stavby Brno) 
jsme dospěli k názoru, že nemáme 
potřebu tlačit se do přeexponovaného 
jarního termínu, když si můžeme dovolit 
spojit FOR WOOD se silným stavebním 
veletrhem FOR ARCH. Vycházíme vstříc 
vystavovatelům, kteří v případě, že le-
tos absolvovali obě únorové výstavy, byli 
unaveni. Kromě toho jejich veletržní ob-
chody z roku 2012 nedosáhly úrovně 
předchozích obchodů, byť získaných 
pouze z jednoho veletrhu v Holešovi-
cích. Proto chceme dál dělat veletrh, 
na který vystavovatelé chtějí jít hlavně 

FOR WOOD zpátky pod FOR ARCH
aneb Šachy v pražských stavebních výstavách

Podle výsledků červnové ankety Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, provedené mezi 116 členskými 
firmami, dvě třetiny z nich letos očekávají ve srovnání s rokem 2011 další pokles v oblasti produkce, 
hospodářského výsledku, stavu zaměstnanců a zejména pak nasmlouvaného objemu prací. Tyto signály 
nepřímo potvrzuje trvale klesající návštěvnost stavebních veletrhů a jejich selekce ze strany domácích 
výrobců dřevostaveb a stavebně-truhlářských výrobků. Vítaným pro tyto firmy se tak zcela jistě mohlo 
stát rozhodnutí ABF, a.s. Praha vypustit z kalendáře akcí pro rok 2013 samostatný termín veletrhu 
FOR WOOD a vrátit ho zpět k podzimnímu veletrhu FOR ARCH. Zdání, že „zdravý rozum“ zvítězil nad „ob-
chodní rivalitou“ dvou pražských výstavních společností, však v tomto případě může být klamné… 

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

Letos samostatný veletrh FOR WOOD…
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kvůli tomu, že od něj čekají nějaké ob-
chodní výsledky,“ sdělil nám s tím, že 
toto rozhodnutí však nelze považovat za 
nějaký ústupek znepřáteleným pořada-
telům pražských výstav.

…vystavovatelům moc  
nepomůže, ba naopak 

Únorový termín a možné spojení aktivit 

společnosti ABF s pořadateli veletrhů 
STŘECHY PRAHA a SOLAR PRAHA 
byly totiž v době našeho rozhovoru 
podle M. Přívětivého stále otevřeny. 
„Pro tento termín připravujeme nový 
projekt FOR PASIV (veletrh nízkoener-
getických, pasivních a nulových sta-
veb), který je svojí nabídkou o něco 
širší pro vystavovatele i návštěvníky 
a kde i dřevostavby jako technologie 
mají svůj prostor. Připravujeme ho ve 
spolupráci s velmi silnými partnery, kte-
ré v tuto chvíli ještě nemohu jmenovat, 
ale vím, že tento veletrh může více než 
nahradit letošní únorové pořádání FOR 
WOODu,“ upřesnil. Z toho je zřejmé, že 
někteří vystavovatelé i nadále budou nu-
ceni se složitě rozhodovat, kterou z na-
bízených výstav absolvují, s ohledem na 
prezentační náklady a jejich skutečnou 
efektivitu, a kterou naopak vypustí.

A aby toho náhodou neměli málo, dal-
ší již zmíněná společnost (TERINVEST)  
příští rok v Praze – Holešovicích plá-

novala uspořádat týden po únorových 
DŘEVOSTAVBÁCH (21.–24. 2. 2013)  
nový veletrh STAVEX. Měl být zaměřený 
na zdící materiály, stropní a monolitické 
konstrukce, obklady stěn a fasád, izo-
lace, střechy, betonové směsi, sanaci 
zdiva a jiné. Měl proběhnout 1.–3. 3. 
2013 společně s výstavami WINDOOR 
EXPO, FLOOR EXPO a ZAHRADNÍ 
NÁBYTEK, které byly dosud součástí 
veletrhu DŘEVOSTAVBY.

Nicméně naděje umírá poslední a tak se 
může stát, že některá z nových výstav 
se nakonec kvůli nezájmu vystavovatelů 
neuskuteční. Takový osud letos potkal 
např. nově připravovaný veletrh strojů, 
zařízení a nářadí pro dřevozpracující 
průmysl FOR LIGNUM, který měl 
v říjnu (jen týden před Pragolignou) 
proběhnout na výstavišti v Letňanech. 
Dodavatelé strojů, zařízení a materiálů 
pro dřevozpracující průmysl ale o tuto 
akci neprojevili zájem a vsadili na zažitý 
veletrh PRAGOLIGNA. 

…se příští rok opět spojí s podzimním veletrhem FOR ARCH

…možná proběhnou tentokrát bez výrobců oken, dveří, podlah a zahradního nábytku. Organizátoři pro ně plánovali novou akci 

Únorové DŘEVOSTAVBY v Holešovicích 
naopak…
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Na slávnostnom otvorení prezident 
ZSD SR Ing. Igor Patráš opatrne vy-
jadril stanovisko členských spoloč-
ností: „Chceme podporiť zlepšenie 
podmienok na maximálnu finalizáciu.“ 
Politickí nominanti boli v otváracích prí-
hovoroch odvážnejší. Štátny tajomník 
ministerstva pôdohospodárstva a re-
gionálneho rozvoja Ing. Štefan Adam 
potvrdil: „Pozitívny výsledok je odrazom 
spolupráce LESY SR a ZSD SR od 
roku 1997. EUMABOIS to už štvrtýkrát 

potvrdil odbornou garanciou veľtrhu. 
Lesnícko-drevársky komplex môže byť 
pilierom rozvoja slovenskej ekonomi-
ky.“ Generálny riaditeľ š.p. LESY SR 
Ing. Ctibor Határ vystihol súčasný stav: 
„Hospodárska kríza znížila odbyt nábyt-
ku a drevárskych výrobkov v stavebníc-
tve, v nadväznosti na to poklesla ťažba 
guľatiny. Konkurencia vysoko sofistiko-
vaných výrobkov spoza hraníc situáciu 
komplikuje. Bez modernizácie techno-
lógií by sa SR mohla stať iba vývozcom 
drevnej hmoty. Škoda, že nám chýba 
potenciál na spracovanie buka.“
Čestný hosť veľtrhu, predstaviteľ 
Hospodárskej komory drevárskeho 
priemyslu v Poľsku Bogdan Czemko 
potvrdil, že drevo je nádherným mate-

riálom na výrobu vecí okolo nás: „Za 
dvadsať rokov sa Poľsko a Slovensko 
dostali k zdokonaleným technológiám 
a umožnili rozvoj oboch národných 
ekonomík“.

MNS diskusné fórum

Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhovej 
prehliadky bol sprievodný program, re-
alizovaný redakciou Drevársky maga-
zín za podpory ZSD SR v expozíciách 
MNS. Obsahovo a organizačne pripravil 
všetky tri diskusné fóra Ing. Igor Patráš, 
moderátorom bol generálny sekretár 
ZSD SR PhDr. Peter Zemaník.

Diskusného fóra v 1. deň sa zúčastnil aj 
čestný hosť z Poľska Bogdan Czemko 
Uviedol niekoľko zásadných ukazova-
teľov: „Výkonnosť drevárskych fabrík 
v Poľsku je 7 % HDP krajiny, pričom 
dosahujú obrat 1 mld. €. Ročne spra-
cujú 40 mil. m3 v 150 podnikoch (262 
tisíc pracovníkov, z toho 90 tisíc pracuje 
na pílach). Oficiálny obchod s guľatinou 
prebieha len cez štátne lesy formou 
aukcií na internete. Štátne drevo pre-
dáva 330 predajcov v ročnom objeme 
35 mil. m3.“
Počas diskusie generálny riaditeľ sek-
cie lesného hospodárstva a spracova-
nia dreva Ing. Ján Mizerák uviedol, že 
sekcia tvorí koncepciu na roky 2014 až 
2020 a že využije podnety z otvorenia 
veľtrhu, ako aj tie, čo priniesla diskusia 
samotná. Záverečný výrok k prednese-
ným názorom nie je jednoznačný. Podľa 
príhovorov na otvorení je „diagnóza“ po-

Veľtrh LIGNUMEXPO – LES a MNS 2012 mal po dvoch rokoch upria-
miť pozornosť výrobných firiem na dôležitosť využívania moderných 
technologických zariadení pri kvalitnom spracovaní drevnej hmoty 
v rámci produkcie nábytku a inovatívnych výrobkov z dreva v staveb-
níctve. Trendmi budúcnosti sú atraktivita v oblasti podnikateľského 
prostredia malých a stredných podnikov, ako aj investície do rozvoja 
segmentov výroby s vysokou pridanou hodnotou. Či sa to podarilo, 
potvrdili štyri dni veľtrhovej ponuky (2. až 5. októbra 2012).

Expozície veľtrhu LIGNUMEXPO 2012 
v Nitre priblížili moderné technológie

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

V kategórii lesníckych strojov a zariadení získala Cenu Lignumexpo 2012 spoločnosť 
Drevostroj, s.r.o., Prešov za píliaci a štiepací automat kusového dreva
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zitívna. Smerovanie piliarskych firiem 
má perspektívu vo finalizácii. 

Počas druhého dňa načrtol na diskus-
nom fóre možnosti zlepšeného obratu 
výroby nábytku a obchodu s nábytkom 
Ing. Vladimír Šrámek. Podelil sa najmä 
so skúsenosťami predaja slovenského 
nábytku na nemeckom a rakúskom 
trhu. „Ak vypracujeme východiská, 
štruktúru a systém ponuky v rámci ma-
loobchodného a veľkoobchodného 
predaja, mohli by sme uspieť. Najväčší 
exportér nábytku do Nemecka, Poľsko, 
sa nebojí kooperácie s inými výrobcami 
a rešpektuje pravidlá ponuky odbyto-
vých firiem v Nemecku. Poľsko v expor-
te do Nemecka (vlani 1 mld. €) porazilo 
aj Čínu (800 mil. €). SR potrebuje na 
výrobu nábytku trhový priestor.“ Okrem 
exportu už etablovaných slovenských 
výrobcov (Swedwood a Decodom) sa 
postupne presadzujú Ekoltech a Sanas; 
pozitívne náznaky zaznamenávajú Fines, 
Materasso či Skippy.

Rozvoj drevostavieb z produkcie člen-
ských firiem ZSD SR bol na programe 
tretieho dňa. Diskusiu ovplyvnil aj prí-
tomný prezident EUMABOIS Franz-
Josef Bütfering (viď rozhovor na str. 
60–61).
Rôznorodosť ponuky technológií v pia-
tich veľtrhových halách bola orientova-
ná na dodávky technologických celkov 
do sériovej a kusovej výroby. Viac ako 
150 vystavovateľov predstavilo stroje, 
nástroje, výrobky na ďalšie spracova-
nie, ako aj piliarske a lesné ťažobné 
mechanizmy, nechýbali súpravy náradia 
a doplnky do malých dielní. 

Inovovaný typ CNC centra COMEC na výrobu nábytku ukázala Italcomma, s.r.o., 
Žilina

Diskusné fórum 1. dňa „Je možný rozvoj spracovania dreva na Slovensku“ podnietil 
náčrtom úrovne drevárskeho priemyslu čestný hosť veľtrhu LIGNUMEXPO Bogdan 
Czemko z Poľska (pri počítači)

Širokú kolekciu nábytkových hrán pred-
stavila spoločnosť Hranipex

Novozaložená chránená dielňa KOSŤA, s.r.o., bude mať v Polomke nové typy strojov 
z ponuky výrobcu FELDER – okružnú pílu s výbavou Komfort K3 winner, spodnú 
frézku s náklopným frézovacím hriadeľom F3 a zrovnávaciu frézku A 341 s trojno-
žovým hobľovacím hriadeľom
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Pravidelné zviditeľnenie ukázal sloven-
ský výrobca Stokat-M s.r.o. Zvolen. 
Špecializuje sa na projektovanie, kon-
štrukciu, výrobu a montáž interiérov 
knižníc, riešenia schodíšť, kde môže 
vyniknúť firemná doména – krivky z dre-
va. Často dodáva zariadenie do histo-
rických budov s oblúkovým pôdorysom, 
s individuálnymi interiérovými prvkami. 
Zúčastnil sa výstavy už 14-krát. Aj ten-
toraz predstavil knižnicu s posuvnými 
dverami, čiastočne s otvorenými polica-
mi. Časť z nej tvorila súčasť výstavného 
stánku a po veľtrhu nasledovala montáž 
priamo u zákazníka v Bratislave.
Výrobcovia nábytku, ktorí sú členmi 
Zväzu spracovateľov dreva SR zazname-
nali výrazný úspech koncových zákazní-
kov pri prijímaní objednávok. Najvyššie 
uznanie dostal Drevlux SK s.r.o. Vištuk. 
S riešením nábytku Cerasium – z ma-
sívneho dreva s čerešňovou dyhou ob-
divovali zaujímavú farebnosť. Nábytok 
má klasickú konštrukciu, vhodný do 
obývacej izby, pracovne, jedálne, ku-
chyne. Odborná hodnotiteľská komisia 
udelila výrobcovi Cenu Moddom 2012 
za sofistikované a ekologické spraco-
vanie dreveného masívu. 
Sortiment ďalších členov ZSD SR 
Molitex – Ing. Ján Konečný Krajné, 
Meuble s.r.o. Dubnica nad Váhom, Ndh 
Nábytok Spišská Nová Ves, Ľubomír 
Kočiš Bánovce nad Bebravou, Tribyt 

s.r.o. Žilina umožnil kontraktačné ro-
kovania o nových zákazkách individu-
álnych riešení pre najbližšie termíny. 
Exkluzívny nábytok bol v ponuke čle-
na Sekcie obchodníkov s nábytkom 
ZSD SR We-Tec Bratislava. 
Cenu Moddom 2012 udelili ďalšie-
mu slovenskému výrobcovi – Magnet 
Trade s.r.o. s výrobou v bratislavskej 
časti Devín. Ocenili novinku: exklu-
zívne dvere v drevo-hliníkovej zárubni, 
čím podporili nové materiálové a tvarové 
riešenie interiérových dverí. Bezfalcové 
dvere majú skryté pánty, magnetický zá-
mok. Tvoria nadčasový moderný dizajn 

s kombináciou kovu, lakovaného dreva 
a umelej kože.
S novým materiálom sa predstavil 
Bánó holzplatten s.r.o. Ruské Pekľany. 
Dodáva viacvrstvové reliéfové dyhované 
dosky z Nemecka s výhradným zastú-
pením v SR a ČR. Kombinovaný mate-
riál Spalt – Linear (model 2468) získal 
Cenu Moddom 2012 za kreatívne mož-
nosti spracovania masívneho dreva v in-
teriérovej tvorbe. Okrem neho dodávajú 
nábytkárom aj kompaktné dosky, MDF 
dosky s dizajnovým povrchom betónu. 
Progresívne materiály vytvárajú krásu 
moderného interiéru.

Na 17. ročníku veľtrhu MODDOM 2012 (17. – 21.10.2012) sa 
predstavilo 200 vystavovateľov na ploche 20.000 m2. Okrem 
slovenských výrobcov ponúkli vystavovatelia nábytok a doplnky, 
dizajnérske riešenia, materiály z produkcie v Českej republike, 

Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku. Návštevníci zo širokého regiónu Bratislavy, s prienikom až 
do Rakúska, Maďarska – kde je stále investičný boom s možnosťami nákupu lacného nábytku zo 
SR – mohli vidieť pestrosť štýlov bývania a zariaďovania. 

MODDOM 2012 – výstavné ambície 
v regióne bohatom na investície

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

Cena Moddom 2012 za dyhovaný viac-
vrstvový materiál Spalt – Linear nemec-
kej produkcie. Cenu získal distribútor 
materiálu v SR a ČR Bánó holzplatten

Cena Moddom 2012 za sofistikované 
a ekologické spracovanie masívneho 
dreva slovenského výrobcu nábytku 
Drevlux SK
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Pre osvieženie interiéru: návštevníci 
obdivovali celosklenené dvere a steny 
z odlievaného kaleného skla, ručne ma-
ľované a následne vypaľované v peci 
– do súťaže o Cenu Moddom 2012 ich 
nominoval Mita plus s.r.o. Košice. 
Cenu Moddom 2012 udelili ôsmim vy-
stavovateľom a trom expozíciám odbor-
ných škôl.
Úspešnosť v súťaži získalo multifunkčné 
zariadenie Tekna.Exklusive za komplex-
nú funkčnosť pri čistení interiérového 
prostredia. Za dreveným oknom so ža-
lúziou je intuitívna výkonná ústredňa. 
V byte vyhľadáva priestory, ktoré treba 
vyčistiť: vysáva, umýva, suší, dezinfikuje 
a filtruje vzduch (nepotrebuje filtre ani 
vrecká). Okamžite je poruke pre kaž-
dý interiér. Cenu Moddom 2012 získal 
dovozca Ametist D.C.A. s.r.o. Dubnica 
nad Váhom. Zariadenie tvorilo súčasť 
paralelnej výstavy TZB. Nosnou časťou 
TZB boli tri semináre so 16 prednáška-
mi na tému obnoviteľných technických 
zariadení budov, obnoviteľných zdrojov 
energie nízkotepelných systémov, vyu-
žívanie tepelných čerpadiel vo vykuro-
vacích sústavách. 
Paralelnú výstavu ART tvorili v 11. ročníku 
expozície výtvarných umelcov ako dopln-
kov pre riešenia pri zariaďovaní interiéru. 
Kresby na dyhe sme našli v expozícii 
výtvarníčky Janky Schwarzbacherovej 
z Hornej Poruby pri stvárňovaní krásy 
dreveníc v zabudnutých kútoch stred-
ného Slovenska.
Ponuku nábytku z ČR tvorila viac ako 
desiatka výrobcov. Dvere a zárubne sú 
vizitkou výrobnej firmy Zlomek s.r.o. 
Hodonín, zákazková výroba detských 
drevených hračiek Halík – Truhlářství 

s.r.o. Boršice u Blatnice, doplne-
né scénou bábkového divadla (685 
x 350 x 350 mm) aj s bábkami výrobcu 
Interbubak Ostrava. 
Typické kooperačné väzby medzi vý-
robcami nábytku v Poľsku prezentovali 
pod hlavičkou Drewmax a Meblo-Wosk 
viacerí výrobcovia vidieckeho nábytku 
a rustikálneho štýlu pre všetky miest-
nosti. Spoločným základom je masív 
zo smreka, borovice, buka a duba vo 
veľkom množstve kombinácií.
Klasické expozície odborných škôl 
predstavili Katedra architektúry STU 
Bratislava, Katedra umenia TU Košice 
a práce stredoškolákov – budúcich di-
zajnérov a konštruktérov nábytku SOŠ 
drevárskej Spišská Nová Ves. 

Tvorivé využitie dyhy ukázal experi-
mentálny workshop STU (pod vedením 
doc. Ing. Veroniky Kotradyovej, PhD.) 
na ktorom sa podieľalo šesť študentov 
a dve absolventky. Dyhu venovala firma 
Frischeis International. Svietidlá Truhlík 
a Truhlíček, zástenu Kiara vytvorila z dy-
hy Bc. Lenka Kubíčková.
Vystavovatelia MODDOM 2012 ponúkli 
počas piatich dní interiérové riešenia 
v klasickom štýle, modernom minima-
lizme, vidiecku romantiku, spomienku 
na koloniálny štýl. Slovenský nábytok 
nezaostával za zahraničnými výrobka-
mi, výrobcovia dokázali konkurovať vo 
všetkých parametroch.

Exkluzívne dvere v expozícii firmy Zlomek 
z Hodonína

Cena Moddom 2012 pre Slovenskú tech-
nickú univerzitu Bratislava. Produkty 
z dyhy sú výsledkom experimentálneho 
workshopu na Fakulte architektúry

inzercia exterier 175x85.indd   1 10.3.2012   18:07
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Rozhovor s prezidentom EUMABOIS 
Franzom-Josefom Bütferingom

Na veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 2012 v Nitre chcel byť „inkognito“. 
Prišiel po dvoch rokoch, aby sa presvedčil, ako sa veľtrh, a tým aj 
segment drevospracujúceho priemyslu, na Slovensku vyvíja. Bol 
príjemne prekvapený predovšetkým šírkou záberu celého veľtrhu. Aj 
preto ostane i v budúcnosti LIGNUMEXPO – LES súčasťou prestíž-
neho celosvetového kalendára výstav. Franz-Josef Bütfering, prezi-
dent Európskeho zväzu výrobcov strojov a technológií EUMABOIS. 
Pozhovárali sme sa s ním o niektorých aspektoch a o súčasnom 
stave priemyslu, ktorý hýbe lesnícko-drevárskym komplexom.

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR

Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: Ing. Igor Patráš

DM: Nedávno ste sa zúčastnili nie-
koľkých výstav a stretnutí, ktoré 
hovorili o stave drevospracujúceho 
priemyslu a segmentu výroby strojov 
a zariadení. Boli to stretnutia v naj-
rôznejších častiach sveta, preto nás 
zaujíma, či aj problémy sú rôzne ale-
bo aspoň do istej miery spoločné? 
F-J. B.: Problémy v rezorte zaznamená-
vame nielen v našom regióne. Pokles 
spotreby, a tým aj výroby v Japonsku 
a v USA sa odzrkadľuje i v Európe, hoci 
nie celoplošne. Nerád by som charak-

terizoval situáciu ako dramaticky ne-
úspešnú, pretože výrobcovia drevoob-
rábacích strojov a zariadení v celkových 
číslach síce pocítili pokles obratu, ale 
v niektorých regiónoch si tento výpadok 
dokázali čiastočne vynahradiť. Pokles 
objednávok súvisí s menšou ochotou 
investovať do rozvoja technológií a výro-
by v spracovaní dreva a drevnej hmoty, 
neznamená to však, že by náš segment 
úplne stagnoval. 
Aj v Európe sú krajiny, kde sa nášmu od-
vetviu darilo v tomto roku relatívne dobre. 

Nárast investícií sme zaznamenali v Poľ-
sku, Rusku, čiastočne aj v mimoeuróp-
skom priestore. Súvisí to aj s inováciami 
a rozvojom drevostavieb, s novými tech-
nológiami vo výrobe nábytku (napríklad 
použitie laserovej technológie pri ole-
povaní bočných plôch veľkoplošných 
materiálov), ale aj so zmenou postoja 
k drevu ako stavebnému a konštrukčné-
mu materiálu pri rekonštrukciách stavieb 
a podobne. 
Na to, aby sa aj v tomto období náš 
segment rozvíjal, je však treba splniť 
niekoľko podmienok, a to tak zo strany 
súkromných investorov, ako aj štátu. 
Mám na mysli vytváranie podporných 
mechanizmov rozvoja drevospracujúce-
ho priemyslu, podobne ako to urobili ne-
dávno v Turecku, v krajine s obrovskou 
podporou rozvoja domáceho priemys-
lu, s jasnou stratégiou a koncepciami. 
Tak sa im v priebehu niekoľkých rokov 
podarilo stať sa treťou krajinou v európ-
skom priestore s najväčšími piliarskymi 
kapacitami, ako aj s kapacitami na vý-
robu veľkoplošných materiálov na báze 
dreva. A v tom prípade sú aj mimoriadne 
zaujímavou krajinou pre zahraničných 
investorov v tomto segmente. 
Nedávno som sa zúčastnil odborného 
diskusného fóra v rámci výstavy v Petro-
hrade, kde sme tiež diskutovali o tom, 
že Rusko, krajina s obrovským poten-
ciálom zásob dreva, musí urobiť ešte 
kus roboty na podporu rozvoja tohto 
segmentu. Nestačí sa len spoliehať na 
veľkých zahraničných investorov, ktorí 
majú problém, ako sa dostať k surovine, 

Franz-Josef Bütfering počas nášho rozhovoru na veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 2012
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pretože napríklad infraštruktúra v lesoch 
nie je vybudovaná. A tú musia zabezpe-
čiť domáce zdroje.

DM: Drevospracujúci priemysel sa 
podobne ako iné priemyselné od-
vetvia momentálne nachádza v de-
presii. Niekto to nazýva krízou, iný 
– čistením trhu. Sú aj tieto prejavy 
neuspokojivej situácie podmienené 
regionálnymi odlišnosťami? Nájdete 
aj tu regionálne špecifiká alebo to 
ide „dole vodou“ všade? 
F-J. B.: Ako som povedal, nerád by som 
sa vyjadroval, či sme, alebo nie sme v krí-
ze, podľa mňa sa musíme sústrediť na 
to, aby sme sa vyrovnali s výpadkom vý-
roby, a tým i výkonov a tržieb. Aj v tomto 
smere sa problémy regiónov líšia. Kým 
tradičné krajiny so silným investorským 
potenciálom a rozvojom drevospracujú-
ceho priemyslu (Španielsko, Taliansko, 
Portugalsko, ale aj Veľká Británia) zá-
pasia s pomerne veľkým prepadom vý-
konov – niekde je to až viac ako 50 % 
– v iných oblastiach Európy je na tom 
náš rezort pomerne dobre. Dobré vý-
sledky sme dosiahli v Poľsku, Rakúsku, 
Nemecku, ale aj v takzvaných nastupujú-
cich, perspektívnych krajinách (Rusko, 
Bielorusko, Ukrajina či Rumunsko). 
Z celosvetového hľadiska sú tradične 
dobré krajiny Čína, Brazília či Rusko, 
ktoré zaznamenáva asi najväčší poten-
ciál rozvoja, samozrejme za podmienok, 
o ktorých som už predtým hovoril. Zatiaľ 
nie sú vo výhľade náznaky prudkého 
zlepšenia situácie na trhu, ale práve 
podporou domácej produkcie, a tým aj 
spotreby dreva a výrobkov z neho, je 
možné prispieť k obratu situácie. 
Drevo je úžasný materiál – to vieme 
všetci, čo s ním pracujeme. A preto 
som rád, že sa aj v legislatíve niekto-
rých krajín darí presadzovať nástroje, 
ktoré pomáhajú zvyšovať finalizáciu 
dreva a presadzovať ho napríklad ako 
stavebný materiál nielen v novovznikajú-
cich projektoch, ale aj pri rekonštrukci-
ách starých domov a budov. Zvyšovanie 
poschodí v drevostavbách, aplikácia 
veľkoplošných materiálov pri stavbách, 
výroba drevených panelov, používanie 
dreva pri zvyšovaní efektivity a ekonomi-
ky užívania stavieb – to všetko sú cesty, 
ktoré pomôžu celému výrobnému re-

ťazcu v drevospracujúcom priemysle, 
počnúc od výrobcov strojov a zariadení 
až po konečného spotrebiteľa. 

DM: Ktoré výzvy musí európsky dre-
vospracujúci priemysel riešiť lepšie, 
aby opäť dokázal konkurovať, na-
príklad, ázijským krajinám? Badáte 
vôbec chuť investovať do rozvoja 
technológií? A kde? 
F-J. B.: Ťažisko investícií sa pomaly 
presúva zo západnej Európy do výcho-
doeurópskeho priestoru. Spomínal 
som Ukrajinu, Bielorusko a Rumunsko. 
Treba sa prispôsobiť tomuto faktu a hľa-
dať cesty, ako dosiahnuť lepšiu konku-
rencieschopnosť na trhu. Výrobcovia 
strojov a zariadení v drevospracujúcom 
priemysle v Európe, ktorí sú združení 
v EUMABOIS, dosiahli za uplynulý rok 
v celkovom vyjadrení nárast produkcie 
o 10 %. Na prvý pohľad to môže byť 
uspokojivé, no keď vezmeme do úvahy 
fakt, že také tradične silné krajiny, akou 
je bezpochyby Taliansko, klesli v cel-
kových číslach až o 64 %. To je situá-
cia, ktorá dlhodobo nie je udržateľná, 
a práve preto sa musíme sústrediť na tie 
výzvy, ktoré som už spomínal. 
Som presvedčený, že v priebehu nie-
koľkých rokov sa aj náš segment po-
hne opäť k tým výsledkom, na aké bol 
zvyknutý. Veď európska kvalita, tradícia, 
technológie, know-how i bezpečnostné 
záruky sú tie výhody, ktoré oproti ostat-
ným producentom vo svete ešte stále 
máme a môžeme na nich stavať. 

je členom

Európski výrobcovia drevoobrábacích 
a nábytkárskych strojov a zariadení po-
núkajú kvalitu, tradíciu, know-how a bez-
pečnostné záruky
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 STAVOTECH – MODERNÍ DŮM Olomouc 8. – 10. 11.
 Stavební a technický veletrh – 44. ročník. Souběžné výstavy: 

EKOENERGA OLOMOUC – výstava a konference k úsporám 
a obnovitelným zdrojům energie, MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA 
OLOMOUC – výstava 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 dřevoz-

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

 STAVÍME, BYDLÍME Hodonín  25. – 26. 1.
 Stavební výstava – 18. ročník • Hodonín – Dům kultury • Omnis 

Olomouc, a.s., www.omnis.cz

Zahraničí

 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

 BAU 2013 14. – 19. 1.
 Mezinárodní veletrh stavebních materiálů, systémů a rekonstrukcí 

• München, Německo • Messe München GmbH, www.messe-
-muenchen.de, www.bau-muenchen.com 

 IMM COLOGNE 14. – 20. 1.
 Mezinárodní veletrh nábytku. Souběžná výstava: LIVING KITCHEN 

– mezinárodní veletrh kuchyní • Köln, Německo • Kölnmesse 
GmbH • www.imm-cologne.de, www.koelnmesse.com

 FORMEX 17. – 20. 1.
 Veletrh skandinávského designu a vybavení interiérů • Stockholm, 

Švédsko • Stockholmsmässan, www.formex.se, www.stofair.se 
 MEUBLE PARIS 18. – 22. 1.

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

 WINDOWS, DOORS, PROFILES, 22. – 25. 1.
 FACADES 2013
 Mezinárodní specializovaná výstava oken, dveří, vrat a dělících 

stěn. Souběžné výstavy: WOODPROCESSING –  mezinárodní 
veletrh strojů a zařízení pro lesnictví, dřevozpracující a nábytkářský 
průmysl, FURNITURE INDUSTRY – mezinárodní specializovaná 
výstava pro výrobce nábytku, ARCHITECTURAL GLASS – výstava 
dekorativního a stavebního skla a zařízení pro jeho výrobu a zpra-
cování, INTERFARBA – specializovaná výstava nátěrových hmot a 
technologií pro jejich výrobu, INTERPLASTICA – specializovaná 
výstava zařízení, surovin a technologií pro výrobu a zpracování 
plastů • Kyjev, Ukrajina • Primus Exhibitions Group Ltd., www.
theprimus.com

 BUDMA 29. 1. – 1. 2.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžné výstavy: WINDOOR-

TECH – výstava strojů a komponentů pro výrobce oken, dveří 
a vrat, CBS – stavební centrum pro sport, rekreaci, wellness 
a lázeňství, GLASS – výstava pro sklářský průmysl • Poznaň, 
Polsko • Miedzynarodowe Targi Poznaňskie sp. z o.o., www.
mtp.pl, www.budma.pl 

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

Zdokonaľujúci základný kurz o naj-
novších výrobkoch a konštrukciách 
z dreva sa bude konať 27. až 28. 
novembra 2012 v Žiline. Zaradený 
je do programu celoživotného vzde-
lávania členov Slovenskej komory ar-
chitektov. Odbornú záštitu garantujú 
špičkoví odborníci piatich univerzít 
(Technická univerzita Graz, Slovenská 
technická univerzita Bratislava, Žilin-
ská univerzita, Technická univerzita 
Zvolen a České vysoké učení technic-
ké v Prahe). Organizátor ProLignum 
tvorí spoločnú iniciatívu ZSD SR, 
ČAPLH, ProHolz Austria a Nadace 
dřevo pro život. Hlavný referát o po-
silnení pozitívneho obrazu dreva ako 
stavebného materiálu na Slovensku, 
podľa rakúskych skúseností, predne-

sie Mag. Georg Binder. Ďalšie témy 
prednášok sú charakteristika dreva 
ako stavebného materiálu, tyčové 
a doskové materiály na báze dreva 
pri použití v stavebníctve, spojovacia 
technika, stavebná fyzika, ochrana 
dreva, metódy a typológia výstavby 
budov z dreva, dimenzovanie prvkov 
drevených konštrukcií, spoje drevo 
– drevo, inžinierske spoje, drevo 
a jeho správanie pri požiari a sanácia 
drevených konštrukcií. Cieľom kurzu 
je prostredníctvom firemne a krajinne 
neutrálnych propagačných kampaní  
dosiahnuť zvýšenie spotreby dreva 
v stavebníctve a posilniť pozitívny ob-
raz dreva ako stavebného materiálu. 
Ďalšie informácie o kurze získate na 
www.prolignum.sk.

Historické krovy – 
exponáty kresané časom

Drevo a jeho opracovanie v minulých 
storočiach možno vidieť na výstave 
„Drevo kresané časom – historic-
ké krovy v regiónoch Slovenska“. 
Inštalovaná je v Slovenskom národ-
nom múzeu v Martine. Výstava je vý-
sledkom dlhoročného výskumu od-
borníkov Stavebnej fakulty Žilinskej 
univerzity. Verejnosti je prístupná od 
6.11.2012 do 17.2.2013. Výstavu 
tvorí 36 panelov o histórii, výskume 
a renovácií historických krovov. 
V dvoch miestnostiach panely do-
pĺňajú vzácne exponáty – drevo 
z pôvodných krovov, drevené spo-
je, nástroje a náradie pri výrobe 
a stavbe krovov a striech, ukážky 
zo sanácie starých krovov.

Základy moderných drevostavieb
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Pravidelné podzimní odborné setkání 
Společenstva dřevozpracujících pod-
niků v České republice (SDP), které si 
v letošním roce připomíná 20. výročí 
svého založení, se uskuteční 9. listo-
padu 2012 v Rýmařově. Zástupci ma-
lých a středních pilařských provozů, 
seskupených v tomto sdružení, se 
tentokrát sejdou na půdě společnosti 
RD RÝMAŘOV, která patří mezi přední 
tuzemské výrobce montovaných domů 
na bázi dřeva.
Po uvítání a krátkém představení fir-
my jednatelem Ing. Františkem Příkas-
kým si účastníci setkání budou moci 
prohlédnout celý výrobní areál, kde by 
se letos mělo vyrobit kolem 500 domů 
různých typů. Pro zájemce bude při-
pravena i prohlídka jednoho ze vzoro-
vých domů společnosti.
Po ukončení prohlídky bude pokračo-
vat tradiční program SDP zaměřený 
především na vývoj situace v záso-
bování dřevní hmotou na tuzemském 
trhu a na opatření související s touto 
ostře sledovanou problematikou, která 
představenstvo SDP učinilo od červ-
nové výroční valné hromady, a to jak 
samostatně, tak ve spolupráci s Kon-
federací lesnických a dřevařských sva-
zů či s jinými sdruženími a asociacemi. 
Po ukončení oficiální části programu 
se zájemci budou moci zúčastnit ne-

formální diskuse při posezení v res-
tauraci hotelu Praděd a zavzpomínat 
na dvě desítky společně strávených 
a více či méně příjemných let. 
Akce bude již tradičně otevřena také 
zájemcům z řad odborné veřejnosti, 
kteří nejsou členy sdružení. Členské 
firmy již obdržely pozvánku od sek-
retariátu SDP s podrobným časovým 

harmonogramem odborného setkání. 
Ostatní zájemci budou moci získat 
podrobnější informace na webových 
stránkách www.sdpcr.cz nebo v sek-
retariátu SDP ČR u Ing. Nováka na ad-
rese: Společenstvo dřevozpracujících 
podniků ČR, Vančurova 7, 586 01 
Jihlava, tel.: 567 308 891, e-mail: 
fandanovak@volny.cz.

Jubilejní odborné setkání SDP ČR proběhne v RD Rýmařov

Výstaviště České Budějovice a.s. 
ve spolupráci se SOŠ a SOU Písek 
a SOU Lišov vyhlašují 4. ročník sou-
těže odborných dovedností Truhlář 
roku 2012. Je určena žákům třetích 
ročníků středních odborných škol se 
zaměřením na učební obory 33 – 56 
– H/001 – Truhlář a 33 – 56 – E/001 
– Truhlářské práce.
Soutěž proběhne 21. a 22. listo-
padu 2012 na výstavišti v Českých 
Budějovicích v rámci doprovodné-
ho programu 18. ročníku výstavy 
Vzdělání a řemeslo (prezentace škol-
ství všech úrovní, ukázky odborného 
výcviku a soutěží, zařízení pro spe-
ciální školy apod.). Pro učební obor 
33 – 56 – H/001 – Truhlář je soutěž 
vyhlášena vždy pro dva žáky z každé 
přihlášené školy, kteří soutěží jako 
jednotlivci. Ze součtu jejich výsledků 

pak organizátoři vyhodnotí i trojici nej-
úspěšnějších škol. Účastníci absolv-
ující učební obor 33 – 56 – E/001 
– Truhlářské práce budou soutěžit ve 
dvoučlenných družstvech.
Soutěž stejně jako v předcházejících 
ročnících bude složena z praktické 
části a vědomostního testu s 30ti otáz-
kami z učiva I. a II. ročníku se zaměře-
ním na výrobu nábytku a stavebně-
-truhlářských výrobků. Školy vyučující 
uvedené obory obdrží nebo již obdr-
žely kompletní propozice. Pořadatelé 
srdečně zvou nejen všechny soutěžící 
z celé republiky, ale především nové 
zájemce o truhlářské řemeslo, pro je-
hož propagaci je soutěž určena.
Případné dotazy zodpoví vedoucí uči-
tel pro odborný výcvik SOU Lišov pan 
Josef Benda – tel.: 739 633 028, 
e-mail: jbenda@sou-lisov.cz

Pozvánka na 4. ročník celostátní soutěže Truhlář roku

Součástí programu jubilejního 20. podzimního odborného setkání SDP bude 
prohlídka výrobního areálu RD RÝMAŘOV s možností „nahlédnout“ do vzorového 
domu. Foto: Ing. František Novák

„Plsť žije!“ pre bytový 
dizajn plsť nezomrela 

Na základe získania Ceny Nábytok 
a bývanie 2010 na veľtrhu v Nitre 
za kolekciu plstených kobercov 
Szlovákia a Mr. Braun dostal ich 
autor Ondrej Eliáš priestor na 
samostatnú prezentáciu v galérii 
Slovenského centra dizajnu Satelit 
v Bratislave. Po vlaňajšej premié-
re, výstavu Felt is no dead – „Plsť 
žije!“ reinštalovali v Nitrianskej ga-
lérii v Nitre (Župné nám. 3), kde je 
prístupná od 17. októbra do 18. no-
vembra 2012. Exponáty znovu ob-
javujú tradičný textilný materiál – vl-
nenú plsť. Dizajnér Mgr. art. Ondrej 
Eliáš (1982) a jeho brat Ing. Mgr. 
art. Peter Eliáš (1980), prezentu-
jú kolekcie výrobkov z dekoračnej 
i technickej plsti: závesy, misy, sto-
lovacie doplnky a koberce.
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První postupové kolo 17. ročníku 
Soutěžní přehlídky stavebních řeme-
sel SUSO, které proběhlo ve dnech 
12. a 13. října 2012 na Výstavišti 
Černá louka v Ostravě, se poprvé ko-
nalo v duchu nového motta „Wanted“. 
Heslo, jež nás svou symbolikou a vý-
znamem odkazuje na Divoký západ, 
potvrzuje, že šikovní řemeslníci mají 
hodnotu zlata. Soutěže se zúčastnilo 
13 škol, z nichž se zapojilo 12 truh-
lářských družstev a 13 zednických 
týmů.
První dvě vítězné dvojice za truhlářský 
obor, které postupují do celorepubli-
kového finále při mezinárodním sta-
vebním veletrhu FOR ARCH 2013, 
tvoří družstvo Tomáše Bělíka a Pavla 
Martinka ze SPŠ stavební Valašské 
Meziříčí a učni Tomáš Stojan a Jaromír 
Hapala ze SŠ nábytkářské a obchodní 
Bystřice pod Hostýnem. Na třetí, ne-
postupové pozici se umístili Filip Fojtík 
a Radim Španiel ze SOU Stavební 
Opava, p.o.
„Stalo se tradicí, že se na přípravách 
přehlídky podílejí děti z dětských 
domovů. Nyní to byl Dětský domov 
Havířov, kam jsme zároveň věnovali 
finálové výrobky soutěžících truh-

lářů,“ uvádí David Surmaj ze společ-
nosti ABF, organizátora soutěže. Jak 
dodává, pro dva tamní chlapce toto 
kolo představovalo i příležitost, kdy si 
sami mohli pod vedením pedagoga 
Ing. Stanislava Cukora ze SŠ obcho-
du, řemesel a služeb Žamberk zkusit 
dřevo zpracovat. A kdoví? Třeba z nich 

vyrostou šikovní řemeslníci, kterých je 
u nás stále žalostný nedostatek. 
Studenti se svých úkolů zhostili s bra-
vurou. Truhláři se sžili s přísnějšími 
pravidly, kdy komise nově kontroluje 
správné spojení čepů a dlabů. „Snad 
i další kola budou takto úspěšná a bez-
problémová,“ říká David Surmaj.

V prvním postupovém kole 17. ročníku SUSO dopadli nejlépe truhláři z Valašského Meziříčí

Zástupcovia Odborového zväzu drevo 
– lesy – voda a zamestnávateľského 
ZSD SR usporiadali konferenciu o sú-
časnom stave a perspektíve lesného 
hospodárstva. Možnosti rozvoja prie-
myslu spracovania dreva vyzdvihol 
prezident Zväzu spracovateľov dreva 
SR Ing. Igor Patráš. 
Z konferencie vypracovali a prijali na 
základe prednesených referátov spo-
ločnú deklaráciu. S jej zameraním 
oboznámil prítomných predseda OZ 
DLV Zdenek Dlugoš: „Poukazujeme 
na to, že nie sú zosúladené všeobec-
ne záväzné predpisy a často zbytoč-
né obmedzenia lesného bohatstva. 
Podnecujeme vypracovanie a realizá-
ciu štúdie o možnostiach podpory do-
máceho spracovania surového dreva 
a reziva zvyšovaním kapacitných mož-
ností či zlepšovaním podnikateľského 
prostredia domáceho drevospracujú-
ceho priemyslu. Podporujeme spo-
luprácu, obchodné a logistické vzťa-

hy medzi obhospodarovateľmi lesa 
a výrobnými odvetviami drevárskeho 
a nábytkárskeho priemyslu v SR so 
zameraním na užšie prepojenie a reš-
pektovanie vzájomných potrieb.“ 
Druhým významným septembrovým 
podujatím odborárov bol VI. zjazd 
Odborového zväzu pracovníkov v les-
nom hospodárstve, drevárskom a vod-
nom hospodárstve. Odborový zväz má 
14 tisíc členov, tvorí ho päť sekcií, 
z nich drevárska a nábytkárska sek-
cia je najmenšia, má iba tisíc členov 
v deviatich firmách (pokles o 44 %). 
Novým predsedom sekcie je Jaroslav 
Ličko (doteraz vo funkcii Jozef Kováčik 
od roku 1990).
Najviac členov OZ DLV majú Decodom, 
s.r.o., Topoľčany, Swedwood Jasná 
Závažná Poruba, Hofatex, s.r.o., 
Banská Bystrica, Vital, a.s. Žilina 
a Domeko, s.r.o., Nitrianske Pravno. 
Drevárska a nábytkárska sekcia OZ 
DLV každoročne podpisuje vyššiu ko-

lektívnu zmluvu so Zväzom spracova-
teľov dreva SR (súčasná platí do 31. 
decembra 2012).

Iniciatívni odborári formulujú program

Odovzdávanie štafety predsedu drevár-
skej sekcie, nový predseda Jaroslav 
Ličko (vľavo). Foto: Dr. Anton Mrník 
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Od septembra sa prezentuje špecia-
lista na kovania Blum na internete už 
aj v národných jazykoch v modernom 
dizajne s mnohými doplnkovými funk-
ciami a novou oblasťou: Nápady. 
S novou webovou stránkou spĺňa 
špecialista na výrobu nábytkového 
kovania Blum požiadavky užívateľov 
na techniku a dizajn. Jasná štruktúra 
umožňuje jednoduchú navigáciu a tým 
rýchle a ľahké vyhľadávanie informácií 
požadovaného druhu. blum.com je 
funkčný aj na mobilných koncových 
zariadeniach ako iPhone, iPad atď a je 
naň vytvorený aj link porstredníctvom 
Youtube. Množstvo obrázkov a videí 
vedie k lepšiemu pochopeniu jednot-
livých tém. Nové je aj Media Center, 
centrálna platforma pre všetky oblasti 
na pohodlné preberanie dokumentov 
a na priame prehrávanie a prezeranie 
filmov. 
Nová internetová stránka je rozčle-
nená na oblasti Výrobky, Služby, 
Nápady a O spoločnosti Blum a je 
týmto prispôsobená na jednoduchú 
obsluhu a rôzne požiadvky užívateľov. 
V prvých dvoch oblastiach nájde uží-

vateľ veľmi ľahko prehľadne zorade-
né aktuálne informácie o výrobkoch 
a službách. Oblasť Nápady je úplne 
nová. Poskytuje informácie o Dynamic 
Space, nápadoch firmy Blum na prak-
tickú kuchyňu. Okrem hodnotných 

tipov na život v kuchyni tam užívateľ 
môže nájsť aj mnoho podnetov pre 
vlastnú domácnosť. Na Bulvári in-
špirácií je na praktických príkladoch 
ukázané, kde všade sa v domácnosti 
môžu uplatniť kovania Blum.

Blum: Nová internetová stránka je online

Nový dizajn, prehľadná štruktúra, doplnkové funkcie – to je nová internetová 
stránka www.blum.com. Foto: archív Blum

Za potěšující považuji spolupráci 
domácích firem a domácích reno-
movaných i začínajících tvůrců i ex-
pozici středních a vysokých škol ve 
Šporkově paláci včetně připomínky 
mezinárodní soutěže o Cenu Jindřicha 
Halabaly, pořádané Technickou uni-
verzitou ve Zvolenu. Bývalou konírnu 
Toskánského paláce na Hradčanech 
rozjasnily nábytkové prvky s rostlinnými 
motivy – listy pražského jara ze studia 
kdomážidlibydlí. Díky jeho vstřícnému 
přístupu se poprvé představili studenti 
mladého oboru designu ze SOŠ ve 
Volyni ukázkami papírových stínidel. 
Tématem letošního Designblok byl 
luxus. Chápu jej jako stále méně 
dosažitelnou nadčasovost a pokoru 
vůči materiálu a účelu. To, domní-
vám se, bylo zřetelné v expozici firmy 
Brokis, zejména na závěsných svítid-
lech Shadows. Nevelká, nadčasová 
s téměř netušenou ozvou na franco-
uzské ateliérové lampy v kombinaci 
skla a dřeva od Lucie Koldové a Dana 
Yefffeta vyráběná v Sklárně Janštejn, 

s.r.o., známé ruční výrobou osvětlo-
vacího skla, váz, matování a dekoro-
vání skla. 

Autor: Ivana Čapková

14. ročník Designblok, Pražské paláce, 1.–7. října 2012

Svítidla Shadows v kombinaci bílého 
opálového skla s přírodním bukem. 
Foto: archiv autorky

Otvorený sklad 
pre partnerských 
remeselníkov

Obchodná spoločnosť Schacher-
mayer Slovensko pripravila v pre-
dajnom a poradenskom centre 
v Bratislave tradičné stretnutia s od-
berateľmi pod názvom Partnerské 
dni (18. a 19. októbra 2012). Široká 
ponuka pre remeselníkov pokrýva-
la celý sortiment bývania, stavby 
a výroby. Na programe boli ukážky 
trendových riešení výroby nábyt-
ku, doplnené osvetľovacou a spo-
jovacou technikou, priemyselnej 
chémie, náradím na opracovanie 
dreva a kovu. Zákazníkom bol k dis-
pozícii nielen obslužný personál ale 
aj produktoví manažéri, obchodní 
zástupcovia jednotlivých oddelení 
zo všetkých regiónov. Značkoví 
výrobcovia závesov, kovania, zám-
kov, montážnych pomôcok, systé-
mových riešení na spájanie výroby 
a montáže predostreli všetky mož-
nosti kvalitného remeselného spra-
covania dreva.



DM 11/201266

stalo se

Překvapením vernisáže čtyř veletr-
hů pro bydlení, dekorace a dárky, 
konaných v Praze v Letňanech 4.–
7.10.2012, byla účast Dary Rolins 
ne v roli zpěvačky, nýbrž majitelky 
nového showroomu bydlení a poprvé 
vystavovatelky na FOR INTERIOR. 
Společnost Dara Rolins s.r.o. nabízí 
spolupráci mladým architektům a de-
signérům a má výhradní zastoupení 
význačných firem, mj. belgické Jori, 
založené v r. 1963 s cílem, kterého 
bylo dosaženo, vyrábět sedací ná-
bytek pro kvalitní odpočivné sezení, 
rakouské Voglauer s osmdesátiletou 
tradicí a propracovaným sortimentem 
soudobého i rustikálního nábytku z ma-
sivních dřevin do celého bytu a němec-
kého výrobce postelí rufBETTEN. 
Nepřehlédnutelná byla slavnostně 
bělostná expozice ASON interiér s no-
vým logem a ozdobená mnoha nafu-
kovacími balonky tak, jak se na naro-
zeninovou párty patří. Kolingerovi se 
svou první pohovkou oslavovali třicáté 
narozeniny firmy. V r. 1982, v tehdej-

ších složitých československých pod-
mínkách, založit soukromou firmu bylo 
téměř nemyslitelné. Odvážní manželé 
Kolingerovi získali zvláštní povolení na 
výrobu a prodej vlastních výrobků s po-
vinností prodávat na všelikých trzích. 
Na čestném místě vystavená replika 

první pohovky přes dobu vzniku před 
30ti lety odpovídá tvarem a materiály 
době nynější, čímž plně potvrzuje ná-
zev firmy, neboť zkratka ASON zname-
ná Atelier SOučasného Nábytku.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Postřehy z veletrhů pro bydlení FOR INTERIOR

Ve stánku ASON interiér slavili 30té narozeniny pohovky vyrobené poprvé v roce 
1982. Foto: autorka

Stavbári dokázali budovu obchodného 
domu v areáli Shopping Park Avion za 
383 dní zväčšiť na 36.700 m2 a stal 
sa tak najväčším obchodným domom 
IKEA v strednej Európe. Na rozšírenej 
predajnej ploche je viac ako 9500 vý-
robkov. Na inšpiráciu poslúži 54 no-
vých modelových izieb a bytov (doteraz 
46), 80 kúpeľní, oddelenie spální má 
1700 m2 a tvorí ⅓ plochy prvého po-
schodia, o 52 % je väčšie aj oddele-
nie bytových doplnkov. Samoobslužný 
sklad zväčšili na 8200 m2. 
Pohodlný nákup urýchli až 30 pokladní 
a tri nové nakladacie rampy. Nový det-
ský kútik je k dispozícii rodičom s deť-
mi zadarmo na dve hodiny. Zväčšená 
reštaurácia má 565 miest, doplnená 
novou kaviarňou, dvojnásobná je plo-
cha obchodíku so švédskymi špecia-
litami pri pokladniach. Na vonkajšie 
parkovanie áut síce zostalo menej 
plochy, ale vybudovali parkovací dom 
so 4 podlažiami a kapacitou 1300 
osobných áut (podzemné prepojenie 
s Avionom).
Na slávnostnom otvorení 18. októbra 
2012 – za prítomnosti starostu mest-

skej časti Ružinov Dušana Pekára 
– zvýraznil zodpovedný manažér za 
prestavbu areálu v Bratislave Scott 
Cordrey: „Nová sendvičová fasáda 
obchodného domu prinesie až o 30 % 
lepšiu tepelnú izoláciu; vyhrievanie 
a chladenie budovy zabezpečuje tepel-
né čerpadlo; pri splachovaní toaliet sa 

využíva podzemná voda; takmer celú 
budovu osvetľujú LED žiarovky...“
Najväčší obchodný dom IKEA v stred-
nej Európe otvorili symbolickým prepí-
lením dreva veľvyslancom Švédskeho 
kráľovstva Nilsom Daagom spolu s ria-
diteľkou obchodného domu IKEA 
Bratislava Ninou Malákovou. 

Najväčší obchodný dom IKEA v strednej Európe

Ani chladné počasie neodradilo viac ako 1000 zákazníkov, ktorí trpezlivo čakali 
na slávnostné otvorenie vynoveného a rozšíreného obchodného domu IKEA 
Bratislava. Foto: archív IKEA
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firmy dřevozpracujícího průmyslu

Hospodářské noviny (HN) ze dne 
24.10. přinesly rozhovor s Martinem 
Maškem, předsedou představenstva 
společnosti Wotan Forest, patřící do 
skupiny Agrofert Andreje Babiše. 
Mašek v rozhovoru mj. potvrzuje ně-
které záměry podniku, které až dosud 
pronikaly na veřejnost v podobě růz-
ných spekulací či otázek.
„Wotan, který je po krachujícím hol-
dingu LESS druhou největší lesnic-
ko-dřevařskou společností v ČR, loni 
hospodařil při obratu 1,6 miliardy ko-
run se 163milionovou ztrátou a Uniles 
(další člen skupiny) prodělal při 790-
milionovém obratu 8 milionů,“ uvádí 
HN ve zmíněném článku. Za ztráty 
prý může obchodní politika Lesů ČR 
(LČR), které podle Babiše „příliš tlačí 
na růst ceny dřeva, čímž posilují své 
zisky, avšak ruinují partnery, kteří od 
nich dřevo nastojato nakupují.“
Martin Mašek ale plánuje od příštího 
roku dostat Wotan do zisku, a to i v pří-
padě, že LČR svou obchodní politiku 
nezmění. Kromě masivního odprodeje 

nepotřebného majetku (budov, skladů, 
pozemků a pil) za zhruba 100 mil. Kč, 
počítají hlavně se změnou strategie 
v boji o klíčové zakázky LČR. „Některé 
naše zakázky pro Lesy stále nejsou 
ziskové,“ přiznává v rozhovoru Mašek 
a zdůrazňuje, že „se sebevražednou 
taktikou rvát se o zakázky Lesů za kaž-
dou cenu jeho firma končí.“ Nehodlá 
prý už v tendrech předkládat nabíd-
ky, které jí neumožní vydělat. LČR od 
letošního roku začaly s každoročním 
vypisováním soutěže na pětině svého 
území. „Firmy vědí, že když teď ne-
uspějí, dostanou šanci příště. Tlak na 
cenu se snižuje,“ vysvětluje v rozhovo-
ru pro HN Mašek. Pouze na zakázky 
LČR ale nespoléhá. Vítězné nabídky 
podle něj stále neumožňují míru zis-
ku běžnou pro lesnictví, tedy alespoň 
5–6 %, a z dlouhodobého hlediska je 
tato situace neudržitelná, neboť firmy 
nejsou schopny vydělat na nutné in-
vestice do vybavení a technologií.
Plány Wotanu, které v rozhovoru pro 
HN Mašek nastínil, stojí na tom, že 

skupina nežije jen z lesnictví, ale má 
i další činnosti. „Budoucnost vidíme ve 
zpracování dříví. Tam existuje prostor 
pro dobré projekty a my jsme připraveni 
v tomto oboru dál investovat do rozvoje,“ 
říká Mašek s tím, že šanci mají hlavně 
specializované dřevovýroby s vysokou 
přidanou hodnotou. Tzn. buď výrobky 
náročné na zpracování, nebo produkce 
z méně běžných druhů dřeva. Agrofert 
je podle něj připraven nakupovat nové 
dřevozpracovatelské kapacity, v nichž 
by uplatnil jak vlastní, tak nakupova-
né dřevo. Nyní se mu v tomto ohledu 
otevírá cesta k majetku zkrachovalé-
ho LESSu. Agrofert, jemuž Mičánkův 
holding dluží 311 milionů korun, je čle-
nem věřitelských výborů zkrachovalých 
firem LESS i LESS & FOREST a nad 
průběhem insolvenčního řízení tak 
má přímou kontrolu. HN v rozhovoru 
uvádí, že Mašek sice vylučuje přebí-
rání lesnických aktiv holdingu LESS, 
avšak potvrdil zájem o majetek pilařské 
dceřiné firmy LESS & TIMBER, která 
je v úpadku od 23. října.

Na majetek zkrachovalé firmy LESS & FOREST si brousí zuby Wotan

Akciová společnost ELK Planá nad 
Lužnicí, jeden z předních výrobců mon-
tovaných domů na bázi dřeva v České 
republice, započala v listopadu loňské-
ho roku s celkovou modernizací a roz-
šířením výrobního provozu v nákladech 
kolem 1. mil. eur. Od dubna letošního 
roku tak poprvé ve své historii vyrábí 
ve dvousměnném provozu, čímž se její 
roční kapacita zvýšila na 450 domů.
V letošním roce by firma měla podle 
reálného předpokladu vyprodukovat 
kolem 350ti domů. Asi 45–50 z nich 
(zhruba stejně jako loni) bude postave-
no v tuzemsku, zbylých více jak 300 je 
určeno pro obchodní aktivity mateřské 
firmy v Rakousku a Anglii.
„Pro český trh máme nově v nabídce 
vlastní koncepci domů výrobní řady 
PRAKTIC, vyvinutou nezávisle na kon-
cernových předpisech. Představuje 
domy jednoduché konstrukce, splňu-
jící nízkoenergetický standard, ale 
z ekonomického hlediska se více 
přibližuje potřebám českého zákazní-
ka. Tyto domy v loňském roce tvořily 
polovinu naší produkce uplatněné na 
domácím trhu a co nás nejvíc těší je 

to, že zaujaly i naše rakouské majitele. 
Z jejich podnětu tuto řadu nyní naše 
centrální obchodní oddělení úspěšně 
nabízí i v exportních zemích jako je 
Slovensko, Slovinsko, Polsko apod. 
a zvažují, že by podobnou alternativu 
uvedli do praxe i v Rakousku,“ pochlu-
bil se nám na zářiovém veletrhu FOR 
ARCH Ing. Michal Hamerník, vedoucí 
zákaznického centra ELK s tím, že z to-
hoto důvodu firma připravuje v tuzem-
sku výstavbu nového a v pořadí třetího 
vzorového domu, a to právě ve zmíně-
ném provedení PRAKTIC. „Bude stát 
v Praze a měl by začít sloužit veřejnosti 
nejpozději od druhého čtvrtletí příštího 
roku,“ doplňuje Ing. Hamerník. 
Reálná poptávka po dřevostavbách 
na českém trhu se podle něj letos 
ve srovnání s loňskem mírně snížila. 
Nejčastěji uváděnými důvody lidí k od-
dálení zamýšlené realizace výstavby 
je nejistota a nestabilita z hlediska fi-
nancování a udržení pracovních pozic. 
Nijak zvlášť motivační pro potenciál-
ní stavebníky, na rozdíl od loňského 
roku, nejsou ani stálé dohady politiků 
kolem DPH. „V sídelní zemi našeho 

koncernu v Rakousku se trh naopak 
nastartoval a např. v červenci se tam 
firmě podařilo prodat rekordních 90 
domů. Další pozitivní informací pro nás 
je to, že tamní firemní závody a také 
závody v Německu, jely v prvním polo-
letí na plnou kapacitu,“ uvedl vedoucí 
zákaznického centra s dovětkem, že 
v úvodu zmíněná investice si vyžádala 
také přijetí 60ti nových zaměstnanců. 
V současné době firma zaměstnává 
bezmála 250 lidí.

Západní trhy hlásí oživení, u nás stále panuje jistá opatrnost

Z prezentace ELK a.s. na letošním 
veletrhu FOR ARCH, kde motivovala 
zákazníky lákavou akční nabídkou 
v podobě značkové kuchyně (za 100 
tis. Kč) – při koupi domu zdarma
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Do režimu přenesené daňové 
povinnosti spadají i navazující služby

V DM 1-2/2012 jsme podrobně informovali o jedné z nejdůležitějších novinek letošního roku v ob-
lasti DPH – o režimu tzv. přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví. Tato novinka „zamotala 
hlavu“ nejednomu podnikateli a Generální finanční ředitelství (GFŘ) na toto téma k dnešnímu dni 
zodpovědělo spoustu dotazů a na pravou míru uvedlo řadu nejasností.

Otázku uplatnění režimu přenesení 
daňové povinnosti (dále jen PDP) ve 
stavebnictví upravuje § 92e zákona 
o DPH. Na rozdíl od běžného mecha-
nismu uplatňování DPH, kdy povinnost 
přiznat a zaplatit daň na výstupu za pro-
vedenou službu má její realizátor (plátce 
DPH), je dle nové úpravy tato povinnost 
přenesena na subjekt (plátce DPH), pro 
který byla služba provedena.
Režimu PDP podléhá poskytnutí tako-
vých stavebních a montážních prací 
(bez ohledu na to, zda jde z hlediska 
vymezení dané zákonem o DPH o služ-
by nebo dodání zboží s montáží), které 
podle sdělení ČSÚ odpovídají čísel-
nému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 až 43 (platnému od 1.1.2008). 
Patří sem např. montážní práce spojené 
s výstavbou, dostavbou, přestavbou či 
renovací bytových i nebytových budov, 
truhlářské práce při výstavbě budov 
a inženýrských staveb, obkládání stěn 
a pokládání podlahových krytin, kom-
pletační a dokončovací práce, práce 
na střešních konstrukcích, montáž 
a stavba prefabrikovaných konstruk-
cí apod. (tedy montáž výrobků pevně 
spojených se stavbou). Režim PDP se 
naopak netýká např. montáže volně 
stojícího nábytku. Kompletní klasifika-
ce produkce (CZ-CPA) je dostupná na 
stránkách Českého statistického úřadu 
www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/kla-
sifikace_produkce_(cz_cpa).
Jaké povinnosti pro poskytovatele sta-
vebních a montážních prací a pro jejich 
příjemce z tohoto režimu plynou a jak 
konkrétně postupovat v praxi, popisu-
je podrobně článek v DM 1-2/2012. 

Zabývá se však běžnými modelovými 
případy a neřeší konkrétní individuální 
situace, které v praxi mohou nastat. 
GFŘ ale pro potřeby veřejnosti vyda-
lo v oblasti režimu PDP již celou řadu 
informací, stanovisek odpovědí na 
nejčastější dotazy atd. Tyto odpovědi 
včetně přehledů konkrétních činností, 
na které se PDP vztahuje a na které ni-
koli, jsou zveřejněny na webu České 
daňové správy http://cds.mfcr.cz/
cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_
metodika_15152.html?year=0.

Opravy, údržba a instalace

Problém se zatřiďováním, na který je 
GFŘ nejčastěji dotazováno, představují 
hlavně dodatečné služby a činnosti sou-
visející s dodávkami, jako jsou opravy, 
seřízení, údržba atd. GFŘ ve spolupráci 
s ČSÚ proto k této problematice k 31. 
srpnu letošního roku vydalo následující 
informace:
Podle praktických zkušeností vyplývají-
cích z dotazů k režimu PDP se z pohle-
du zatřiďování jako jedny z nejvíce prob-
lémových ukazují případy prací, které 
se svým charakterem mohou vázat jak 
na oddíl 43 (podléhající režimu PDP), 
tak na oddíl 33 (nepodléhající režimu 
PDP) klasifikace CZ-CPA. Jde o práce 
typu instalace, opravy či údržby různých 
zařízení pevně spojených s budovou.
Pro zatřídění do klasifikace CZ-CPA 
z pohledu režimu PDP obecně platí:

 Všechny příslušné opravy a údržba 
zařízení, které je nedílnou součástí 
budovy či podobné struktury (pevné 
připojení ke stavbě), představují svým 
charakterem stavební a montážní prá-
ce (s výjimkou drobných oprav a údrž-
by prováděných v rámci „správcov-
ské“ činnosti či komplexního úklidu) 
uvedené jako takové v oddílech 41 

až 43. Vztahuje se na ně ustanovení 
§ 92e zákona o DPH, pokud daná 
oprava či údržba není explicitně uve-
dena v jiných kódech CZ-CPA.

 Pokud je oprava nebo údržba zařízení 
pevně připojeného ke stavbě zatřídě-
na do některého z kódů mimo oddíly 
41 až 43, nespadají tyto činnosti do 
režimu PDP, i když se jeví zařízení jako 
součást stavby.

Do oddílu 43 patří a do režimu PDP 
tedy spadají např. tyto činnosti: opra-
va střešního pláště, oprava dřevěných 
konstrukcí, oprava nebo výměna žalu-
zií (součást budovy), oprava oplocení, 
oprava oken a dveří nebo jejich výměna, 
výměna parapetů a krytů topení, opra-
va podlahy, opravy střech, truhlářské 
práce prováděné na nemovitostech či 
stavebních dílech, truhlářské práce pou-
ze spojené se stav. díly, tj. plot, dveře, 
rámy, okenice aj.
Do režimu PDP ale nebudou spadat 
takové činnosti, jako je např. výměna 
jednotlivých lamel žaluzií, výměna zám-
ku či vložky ve dveřích apod.
V praxi se ale můžeme setkat s řadou 
činností, u kterých jejich zařazení v rám-
ci režimu PDP nemusí být na první po-
hled zcela jednoznačné. Např. instalace 
integrovaných regálů ve skladu patří do 
oddílu 43 klasifikace CZ-CPA, avšak aby 
bylo možné učinit závěr, že jde skutečně 
o integrované regály, musí být zajištěná 
jejich dostatečná integrita se stavbou. 
Pouhé přišroubování ke zdi z důvodu 
zabezpečení regálu proti pádu není 
dostačující. Tento výklad nás vrací také 
ke starému známému problému s ku-
chyňským a koupelnovým nábytkem: 
Pokud se bude jednat pouze o nábytek 
ukotvený ke konstrukci stavby bez další 
integrity se stavbou, režim PDP se na 
tuto montáž pravděpodobně vztahovat 
nebude. Za „další integritu“ se stavbou 

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
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lze považovat např. připojení vodovodní 
baterie k vodovodnímu řadu, umyvadla 
či dřezu k odpadu, osvětlení, digestoře 
a dalších „pevných“ elektrospotřebičů 
k elektrické síti – pokud jsou tato zaří-
zení pevnou součástí nábytku.
S podobnou situací se můžeme setkat 
např. při montáži pojezdových kolejnic 
na záclony (a dalšími podobnými prvky): 
Jedná-li se o přišroubování pojezdových 
kolejnic přímo ke stropu, půjde o staveb-
ní práci spadající do režimu PDP. Jedná-
li se však o nasazení pojezdové kolejni-
ce na garnýže, jedná se o drobnou práci 
zařazenou v oddílu 95 CZ-CPA a tudíž 
nespadající do režimu PDP.

Zásady pro aplikaci § 92e 
zákona o DPH

Pro určení daňového režimu zdanitelné-
ho plnění je rozhodující skutečný obsah 
závazkového vztahu resp. tomu odpo-
vídající skutečný obsah poskytovaného 

plnění. Je třeba správně vymezit plnění 
zejména z pohledu jeho samostatnosti 
(event. více samostatných plnění) ver-
sus určení plnění, která jsou součástí 
jiného plnění (tedy hlavního a vedlejšího 
plnění v rámci jednoho plnění).
Je-li tedy služba hlavní stavební prací 
zatříděnou v kódu 41 až 43 CZ-CPA, re-
žim PDP se uplatní na plnění jako celek, 
tj. i na služby, které jsou její součástí 
a které by jinak – tj. pokud by byly po-
skytnuty samostatně – do režimu PDP 
nespadaly, protože samy o sobě nepatří 
do kódů 41 až 43 CZ-CPA.
Naopak pokud je poskytnuto plnění, 
kde hlavní je služba, která nespadá 
do kódu 41 až 43 CZ-CPA a není tak 
v režimu PDP, neuplatní se tento režim 
ani na žádnou ze souvisejících poskyt-
nutých služeb, neboť ty sledují daňový 
režim služby hlavní a nezáleží na tom, 
jaký režim by se uplatnil, pokud by byla 
daná související služba poskytnuta sa-
mostatně.

Vždy se ale musí jednat o skutečně ved-
lejší služby, které jsou součástí hlavní 
služby a jsou poskytnuté mezi týmiž 
subjekty. (Poznámka: Pro snadnější 
a jasnější pozdější dokazování je dob-
ré, aby vedlejší služby byly definová-
ny již ve smlouvě o poskytnutí hlavní 
služby.)
Posouzení režimu u subdodavatele 
musí být aplikováno na konkrétní služ-
bu a není rozhodující režim, který bude 
aplikován u následného odběratele.
Pokud je uzavřen závazkový vztah na 
více hlavních služeb (služby spolu 
nesouvisí tak, aby je bylo možné kvali-
fikovat jako jedno plnění), pak musí být 
daňový režim určen pro každou hlavní 
službu samostatně.

Podrobné informace o režimu PDP jsou 
zveřejněny na internetových stránkách 
České daňové správy http://cds.mfcr.
cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislati-
va_metodika_14310.html.

Zní to sice poněkud protismyslně, ale 
odpovídá to současnému stavu platné 
legislativy. Pokud zaměstnavatel svým 
zaměstnancům v souladu s platným 
zněním zákoníku práce (ZP) nenařídí 
čerpání dovolené, může jim způsobit 
škodu. Zaměstnanci se pak mohou so-
udně domáhat náhrady. O nevyčerpané 
dovolené z předchozího roku si po 30. 
červnu rozhoduje sám zaměstnanec. 
Zaměstnavateli navíc hrozí finanční po-
stih za porušení ZP.
Podle novelizovaného § 217 ZP je za-
městnavatel povinen dobu čerpání do-
volené určit podle písemného rozvrhu 
čerpání dovolené vydaného s před-
chozím souhlasem odborové organiza-
ce a rady zaměstnanců tak, aby dovole-
ná mohla být vyčerpána zpravidla vcel-
ku a do konce kalendářního roku, 
ve kterém právo na dovolenou vzniklo. 
Přitom je nutno přihlížet k provozním dů-
vodům zaměstnavatele a k oprávněným 
zájmům zaměstnance.
Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená 
v několika částech, musí alespoň jed-
na část činit nejméně dva týdny vcelku, 
pokud se zaměstnanec se zaměstnava-
telem nedohodne na jiné délce čerpané 
dovolené. Určenou dobu čerpání dovo-

lené je zaměstnavatel povinen písemně 
oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů 
předem, pokud se nedohodne se za-
městnancem na kratší době.
V čerpání dovolené v kalendářním roce, 
ve kterém právo na dovolenou vzniklo, 
mohou bránit překážky v práci na straně 
zaměstnance (mateřská nebo rodičov-
ská dovolená, ale nově také pracovní 
neschopnost zaměstnance) nebo na-
léhavé provozní důvody zaměstnavatele 
(což může být prakticky cokoliv).
Zaměstnavatel je povinen určit dovole-
nou zaměstnanci tak, aby byla vyčer-
pána nejpozději do konce následují-
cího kalendářního roku. (Poznámka: 
Výjimkou je situace, kdy dovolená 
nemůže být vyčerpána ani do konce 
následujícího kalendářního roku proto, 
že zaměstnanec byl uznán dočasně 
práce neschopným nebo z důvodu 
čerpání mateřské anebo rodičovské 
dovolené. V takovém případě je za-
městnavatel povinen určit dobu čer-
pání této dovolené po skončení těchto 
překážek v práci.)
Není-li čerpání dovolené určeno nej-
později do 30. června následujícího 
kalendářního roku, má právo určit čer-
pání dovolené zaměstnanec. Ten je v ta-
kovém případě povinen písemně ozná-
mit zaměstnavateli čerpání dovolené 
alespoň 14 dnů předem, pokud se se 
zaměstnavatelem nedohodne jinak. To 
ale ještě neznamená, že dovolenou musí 

skutečně vyčerpat. Avšak žádnou (tedy 
ani původně z loňska převáděnou nad-
standardní) dovolenou již podle novelizo-
vaného ZP nelze proplatit. Jedinou vý-
jimkou, kdy zaměstnavatel zaměstnanci 
nevyčerpanou dovolenou musí proplatit, 
je skončení zaměstnání.
Jak z výše uvedeného vyplývá, je v zájmu 
zaměstnavatele, aby to byl on, kdo určuje 
dovolenou, a to v souladu se ZP. Pokud 
např. jeho zaměstnanci nevyčerpají dovo-
lenou z roku 2011 do konce roku 2012, 
riskuje tím sankce ze strany Inspektorátu 
práce. A jak víme, za přestupek fyzické 
osoby nebo správní delikt právnické oso-
by v oblasti dovolené může být udělena 
pokuta až do výše 200.000 Kč.
Dovolenou z loňského roku tedy nelze 
čerpat v roce příštím. Mimo výše uve-
dené překážky v práci by neměla být 
ani v evidenci dovolených. Avšak právo 
zaměstnance na dovolenou tímto fak-
tem nezaniká.
Pokud mu zaměstnavatel v souladu 
se ZP dovolenou nenařídil, pak mu 
tím způsobil škodu a zaměstnanec se 
podle § 265 ZP může domáhat svých 
práv. Svůj nárok musí u soudu uplatnit 
do tří let od okamžiku, kdy škoda vznikla. 
V případě loňské nevyčerpané dovolené 
se tedy jedná o poslední den letošního 
roku. V tomto okamžiku zaměstnavatel 
porušil svou povinnost určit čerpání do-
volené nejpozději do konce následující-
ho kalendářního roku.

Nenařídíme-li zaměstnanci dovolenou, můžeme mu způsobit škodu

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
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Síce (možno) nie také „bombastické“, 
ako to na prvý pohľad vyzerá, ale je tu! 
Aj keď pre mňa je naše každoročné 
stretnutie na valnom zhromaždení vždy 
„bombastickou“ udalosťou...
Z niekoľkých dôvodov:

 stretnem príjemných ľudí, s ktorými 
sa nevidím každý deň, 

 mám možnosť sa dozvedieť veľa pod-
netných informácií,

 prezentujem(e) sa svojou prácou, 
ktorú robím(e) v prospech ZSD SR,

 načerpám(e) novú inšpiráciu do ďal-
šej práce,

 v príjemnom prostredí sa dokážem 
skoncentrovať nielen na robotu.

Málo? Neviem, akosi začínam nado-
búdať pocit, že to nie je len o práci... 
Dúfam, že so mnou budú súhlasiť nielen 
tí, ktorí prídu na naše valné zhromaž-
denie, ale aj tí, čo (z rôznych dôvodov) 
nemôžu prísť. Ak prídete – presvedčíte 
sa sami. 
Združujeme viac ako sto členských 
spoločností, ktoré reprezentujú firmy 
veľké, stredné aj malé, rozmiestnené 
po celom území Slovenska. Sú medzi 
nimi firmy ktoré spektrom svojej činnos-
ti ročne spracujú stovky tisícok metrov 
kubických ihličnatej i listnatej guľatiny, 
stovky až tisícky metrov štvorcových 
veľkoplošných panelov, zmontujú či 
dovezú technologické celky do dre-
vospracujúcich podnikov, predajú ná-
bytok individuálnym zákazníkom i veľko-
odberateľom. Sú medzi nami aj stredné 

školy, aj Technická univerzita vo Zvolen, 
ktoré vychovávajú odborníkov do odvet-
via priemyslu, ktoré právom môžeme 
považovať za strategické, aj keď sa 
k nemu štát stále správa macošsky. 
„Zdieľaný neúspech je polovičný 
neúspech, zdieľaná radosť je dvoj-
násobná radosť!“, vraví sa.
Asi má každý svoju vlastnú skúsenosť, 
a práve zdieľanie skúseností môže byť 
inšpiratívne nielen pre jedného, ale pre 
všetkých. Aj keď je skúsenosť nepre-
nosná. 
Hovoríme tiež, že v ZSD SR máme dre-
vo radi a všetci, ktorí majú radi drevo, by 
si mali uvedomiť, že to nie je komodita, 
s ktorou by sa malo kšeftovať, ale mali 
by sme sa k nej správať s úctou a nále-
žitou zodpovednosťou. 
Aj preto sme sa rozhodli v tomto roku 
vytvoriť (okrem nevyhnutných hodín na 
rutinné rokovanie) i priestor pre mla-
dých podnikateľov, často nastupu-
júcu generáciu detí v už etablovaných 
firmách, podnikateľov, ktorí by mali byť 
nositeľmi rozhodujúcich kompetencií 
v nasledujúcich rokoch. Aby sa spoznali 
navzájom, aby spoznali ZSD SR, aby 

začali komunikovať o svojich víziách, 
plánoch a koncepciách. Alebo sa len 
tak porozprávali. 
Novinkou oproti predchádzajúcim roč-
níkom valných stretnutí vo Vysokých 
Tatrách bude obnovenie tradície 
Galavečera ZSD SR, ktorý sa v tom-
to roku uskutoční pre účastníkov 
a partnerov VZ vo štvrtok večer. Jeho 
priebeh spestrí vystúpenie hudobnej 
skupiny Funny Fellows s kapelní-
kom Romanom Féderom a hosťujúcim 
Karolom Čálikom.
Nájdite si chvíľu a príďte prežiť spoloč-
ný čas nielen v súvislosti s rokovaním 
valného zhromaždenia. Čím viac nás 
bude, tým lepšia spoločnosť, nálada, 
zábava. Už tradične máme zabezpe-
čené ubytovanie za zvýhodnené ceny 
a vstup do skvelého wellness zadarmo, 
obed a večeru pre jedného zástupcu 
firmy hradí ZSD SR. Každý ďalší zaplatí 
35 €. A to sa oplatí, najmä pri predstave, 
že si môžete pobyt predĺžiť a zažiť pekný 
predĺžený víkend aj s rodinou. Ako som 
však povedal už na začiatku: na prvý po-
hľad ho v kalendári ešte nevidno, no už 
sa blíži! Nezadržateľne, ale presne.

70

informácie zsd sr

Informatórium 
pred Valným zhromaždením ZSD SR

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: archív DM

Na prvý pohľad ho v kalendári ešte nevidno, ale už sa blíži! Nezadržateľne, no 
presne. 29. a 30. 11. 2012 v hoteli Permon v Podbanskom. Valné zhromaždenie 
ZSD SR. Pravidelné. Riadne. Podľa stanov. A to upokojuje, najmä ak je teraz takmer 
všetko nepravidelné a neporiadne. 

Hotel Permon v Podbanskom
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Dni Technickej univerzity vo Zvolene 
(17. a 18. 9. 2012) pripomenuli boha-
té tradície vysokoškolského lesníckeho 
štúdia na Slovensku, veď patria medzi 
prvé na svete. Nadviazali na začiatky 
technického vysokoškolského vzdelá-
vania, keď Mária Terézia založila v Ban-
skej Štiavnici v roku 1762 (250. výročie) 
Praktickú školu, povýšenú v roku 1770 
na Banícku akadémiu aj s lesníckymi 
disciplínami. Snahy osamostatniť les-
nícke štúdium vyústili do zriadenia sa-
mostatného Lesníckeho ústavu v roku 
1807 (205. výročie). Vývoj pokračoval 
k vzniku Baníckej a lesníckej akadémie 
v Banskej Štiavnici v roku 1904. Jej pre-
sťahovaním v roku 1919 do Budapešti 
a neskôr do Šoprone sa pre nezáujem 
vlády ČSR dočasne prerušilo vysoko-
školské lesnícke štúdium na Slovensku. 
Pokračovateľom bol odbor lesného 
a poľnohospodárskeho inžinierstva 
na SVŠT v Bratislave (1939 až 1946), 
štúdium presťahovali do Košíc (1946), 
aby ho definitívne umiestnili vo Zvolene 
(1952). 
Drevárske inžinierstvo má vo Zvolene 
už viac ako šesťtisíc absolventov. 
Prvým dekanom drevárskej fakulty 
bol doc. Ing. Víťazoslav Sprock (1952 
až 1955). V jej čele doteraz stálo je-
denásť dekanov, súčasným (od roku 
2009) je prof. Ing. Mikuláš Siklienka, 
PhD., posty prodekanov zastávajú doc. 
Ing. Hubert Paluš, PhD., doc. Ing. Ján 
Sedliačik, PhD., a Ing. Adrián Banski, 

PhD. Na DF študuje v súčasnosti 1800 
študentov. Vyučuje ich 14 profesorov, 
27 docentov, 62 odborných asisten-
tov a 19 pracovníkov vedy a výskumu. 
Fakulta má jedenásť katedier. Činnosť 
podporuje sedem zmlúv s významnými 
spracovateľmi dreva. 

Cena rektora TU

Iba raz za päť rokov udeľujú Cenu rek-
tora TU za prínos v rozvoji lesníctva, 
drevárstva a ekológie. Jej novým nosi-
teľom za odbor drevárstvo sa stal prof. 
Ing. Ján Zemiar, PhD. Ocenili tak jeho 
vzťah k finálnemu spracovaniu dreva. 
Mal výrazný podiel na tvorbe študijné-
ho odboru priemyslový dizajn nábytku. 
Výrazne sa zaslúžil o vznik detašova-
ného pracoviska DF vo Volyni (ČR). 
Organizačne sa podieľal na vytvorení 
študijného zamerania drevostavby a vý-
robky pre stavebníctvo, ktoré sa v roku 
2007 pretransformovalo do študijného 
programu konštrukcia drevených sta-
vieb a nábytku.

Spomienka na prvého 
rektora

Prvým rektorom VŠLD vo Zvolene bol 
prof. JUDr. Ing. František Papánek, 
ktorý viedol školu v rokoch 1952 až 
1955, predtým, od roku 1950, pôsobil 
v Košiciach. Pripomenuli sme si jeho 
storočnicu (*25. 3. 1912). Pri príležitosti 
oboch jubileí odhalili jeho bustu v parku 
pri univerzite. Život a prínos škole počas 
jeho zvolenského pôsobenia pripome-
nul rektor TU prof. Ing. Rudolf Kropil, 
CSc. Prítomný bol aj jeho najstarší syn 
Demeter Papánek (1943).

Tomuto slávnostnému aktu predchá-
dzala vernisáž výstavy „Šesť zastavení 
v živote Františka Papánka a Technickej 
univerzity vo Zvolene“. Cez autentické 
fotografie a dokumenty vidieť premeny 
školy v priereze jej šiestich desaťročí.
So spomienkami sa podelili doc. Ing. 
Ferdinand Macko, CSc. (*1928), ktorý 
v škole pôsobil v rokoch 1952 až 1999, 
a Ing. Miroslav Manica, CSc. (*19. 9. 
1922), pôsobil na LF v rokoch 1952 až 
1989, a banskobystrický historik Milan 
Gajdoš (*1931). Všetci traja boli spolu-
pútnikmi prvého rektora. Doc. Macko 
bol demonštrátorom prof. Papánka po-
čas jeho prednášok. Hoci pôsobil na 
Lesníckej fakulte VŠLD, podieľal sa na 
zavedení štúdia sociológie a psycholó-
gie a štúdia manažmentu na Drevárskej 
fakulte VŠLD.
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Prvých jedenásť drevárskych inžinierov promovalo na Slovensku 25. 7. 1952 v Košiciach. Absolvovali 
štúdium na katedre drevárskej výroby (tvorenej siedmimi ústavmi), bola súčasťou Vysokej školy 
poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Už 1. 10. 1952 (60. výročie) začalo 
vyučovanie na VŠLD vo Zvolene. Vládnym rozhodnutím odčlenili fakultu lesníckeho inžinierstva 
v Košiciach a vznikla Vysoká škola lesnícka a drevárska s celoštátnou pôsobnosťou. Názov VŠLD 
sa v roku 1992 zmenil na Technickú univerzitu vo Zvolene. 

Súčasnú históriu drevárskeho vysokoškolského 
štúdia píšu 60 rokov vo Zvolene

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm@twd.sk
Foto: Ing. Igor Patráš

Súčasťou slávnostnej akadémie bola 
inaugurácia rektora TU prof. Ing. Rudolfa 
Kropila, CSc.
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NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Nabízíme dubové řezivo vzduchosuché tl. 32–55 mm, délky od 
2,5 do 4,3 m, celkem cca 10 m3, dobrá kvalita. Ceny od 10.000 
Kč/m3.
Kontakt: mobil: 724 926 522, e-mail: info@lubena.cz

 Prodáme vzduchosuché bukové řezivo, aktuální tloušťka 52 
mm a 41 mm, délka 3 m a 4 m. Kvalita: bez dřeně, záběh jádra 
jednostranný nebo bez jádra max. 1 suk do velikosti 2 cm na bm. 
FSC pure 100%!
Kontakt: Ing. Borek Nejezchleb, mobil: +420 602 195 451, e-mail: 
borek.nejezchleb@slpkrtiny.cz, tel. na pilu: 516 417 130

 Prodám řezivo SM – tloušťka 30, 40, 53, 63, 80, 100 mm 
v délce 4 m – oddenkové, BOR – tloušťka 30, 53, 63 mm v délce 
4 m – oddenkové, MO – tloušťka 32, 55, 80, 100 mm v délkách 
4, 5 metrů oddenkové. Rovněž SM, MO, BOR hranoly různých 
rozměrů – vzduchosuché.
Kontakt: PILA DVOŘÁK VESELÁ, okr. Pelhřimov, tel.: 777 959 857, 
e-mail: dvorimpex@seznam.cz

 Prodej jádrového bukového řeziva tl. 35 mm, proložené, vzdu-
chosuché, délky 3–4 m. Cena 2900 Kč/m3 bez DPH. Množství 
cca 20 m3 skladem. Možnost dopravy. Okr. Ústí n. O.
Kontakt: e-mail: pila.orlicky@centrum.cz, mobil: 733 659 870

 Prodám levně vzduchosuché řezivo dub, jasan, olše, modřín 
síla 30–80 mm nejvíce je 50 mm. Dále betonové špalky vysoké 
40 cm pod hráně dřeva. 
Kontakt: Pila Libice s.r.o., Vlastimil Hamák, mobil: 602 387 228

 Prodám dubové a bukové truhlářské řezivo přírodně suché 4 ro-
ky. Možnost výběru. Síla 30 a 50 mm/délka 3 a 4 m. Cena buk 
8000 Kč/m3, cena dub 10.000 Kč/m3.
Kontakt: mobil 602 272 109

 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

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Vyrábíme vyspravovací lodičky a suky z větví ze všech dostup-
ných dřevin, nábytkové kolíky bukové a spojovací lamely.Vše levně 
a kvalitně.
Kontakt: Rostislav Hejduk, tel.: 777 555 784, e-mail: rostislav.
hejduk@tiscali.cz

 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

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Predám hobľovačku – zrovnávačku, šírka 400 mm, 135 mm 
hrúbkovanie, 3 nožová. Cena 2100 €.
Kontakt: mobil 0911 311 776 (Pezinok)

 Prodám formátovací pilu, výrobce MASTER 300–2500 3 kW. 
Výborný stav. Vhodná pro menší truhlárny. Cena 53.000 Kč. Při 
rychlém jednání možnost slevy.
Kontakt: Zdeněk Lopour, Za Sokolovnou 484, 285 04 Uhlířské 
Janovice, tel.: 776 596 161, e-mail: truhlarstvilopour@seznam.cz

 Prodám dlabačku, tovární výroby. Perfektní stav, při rychlém 
jednání možnost slevy. Cena 15.000 Kč.
Kontakt: Zdeněk Lopour, Za Sokolovnou 484, 285 04 Uhlířské 
Janovice, tel.: 776 596 161, e-mail: truhlarstvilopour@seznam.cz

 Predám olepovačku ABS hrán MINIPROF 100, r.v. 2006, veľmi 
zachovalá. Olepuje ABS hranu 2, 1, 0,5 mm, hrúbka dielca max. 
40 mm, kapuje, frézuje a začisťuje. Cena 3500 €, resp. sa vieme 
dohodnúť.
Kontakt: e-mail: mateone@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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 Prodám olepovačku hran VITAP BC 91. Rovinné i tvarové ole-

pování. Nanášení lepidla pomocí dvojitého válce. Pevný pracovní 
stůl s možností náklopu do 45°. Rok výroby 2002.
Kontakt: tel.: 777 700 628, prodej@mmnabytek.cz, www.mmna-
bytek.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@e-
mail.cz

 Prodáme formátovací pilu SCM Group SI 320. Robustní formáto-
vací pila ve výborném technickém stavu. Standardní vybavení: délka 
řezu 3200 mm, výkon motoru pilové jednotky 5 kW, výkon motoru 
předřezu 0,75 kW, maximální průměr pilového kotouče 315 mm, 
průměr předřezu 120 mm, excentrický přítlak, úhlové pravítko na 
formátovacím stole. Cena 95.000 Kč bez DPH. 
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@e-
mail.cz

 Prodáme spodní frézku MARSHALL CZ MVF 5 s litinovým stolem, 
fixní hřídelí a frézovacím pravítkem v dobrém technickém stavu, r.v. 
2002. Cena 99.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@e-
mail.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@e-
mail.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; 
kapovací nůžky; frézování ABS do 2 mm; tloušťka olepovaného dílce 
10 – 45 mm, r.v. 2007. Cena 110.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@e-
mail.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@e-
mail.cz

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

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

 Prodáme formátovací pilu PAOLONI P30 s motorickým zve-
dáním a naklápěním pilového kotouče v dobrém technickém stavu. 
Standardní vybavení: délka řezu 3200 mm, stůl aretovatelný v libo-
volné poloze, šířka řezu 1200 mm, hlavní motor 4 kW, samostatný 
motor předřezu 1 kW, hlavní pilový kotouč průměr 350 mm, předřez 
průměr 120 mm, motorické zvedání a naklápění pilového kotouče. 
Cena 139.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@e-
mail.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; max. průměr pilového kotouče 400 mm; průměr předřezu 
120 mm; šířka řezu podél paralelního pravítka 1600 mm; 3 otáčky; 
excentrický přítlak, r.v. 2005. Cena 75.000 Kč bez DPH. 
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@e-
mail.cz
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Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.

 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 55.000 
Kč. Při rychlém jednání sleva.
Kontakt: tel.: 607 274 244 nebo 607 947 640, e-mail: truhlarstvi.
seifert@seznam.cz

 Prodáme vrtačku otvorů kování pro dřevozpracovatelský průmysl 
(okna, dveře, nábytek). Strojní zařízení je určeno k vyvrtávání otvorů 
pro kliku. Třívřetennou vyvrtávací jednotkou je v okenním křídle vy-
vrtán otvor pro trn a připevňovací vruty. Možnost použitého kování: 
ROTO, MACO, SIEGENIA, G.U., WINGHAUS, AUBI. Zařízení v pro-
vedení, kdy je na zařízení vrtáno křídlo samostatně, a to za pomocí 
tří-vřetenné jednotky. Rok výroby 2007. Cena 80.000 Kč.
Kontakt: tel.: 777 754 240

 Prodáme hydraulický vertikální stahovák pro dřevozpracova-
telský průmysl (okna, dveře), řešený na principu rovnoběžného 
stahování traversy proti rovnoběžné traverze pevné. Konstrukční 
řešení dovoluje stahování rámových konstrukcí v čtvercovém, ob-
délníkovém, trojúhelníkovém nebo lichoběžníkovém provedení se 
sloupky bez omezení. Tento stahovák svým systémem stahování a 
ovládání nevyžaduje seřizování nastavení traversy včetně tlačných 
jednotek pro základní rozsah dimenzí, proto je jeho využití optimální 
ve výrobě zakázkové, atypické nebo sériové. Rok výroby 2007. 
Cena 220.000 Kč.
Kontakt: tel.: 777 754 240

 Prodám formátovací pilu SCM S 315 WS.
Kontakt: e-mail: novotny-honza@centrum.cz 

 Prodám formátovací pilu SCM SC4 WS.
Kontakt: e-mail: novotny-honza@centrum.cz

 Prodám linku na nekonečný vlis GreCon Ultra.
Kontakt: e-mail: novotny-honza@centrum.cz

 Prodám drtič dřevního odpadu SG 90x300.
Kontakt: e-mail: novotny-honza@centrum.cz

 Prodám omítací, rozmítací pilu Hofer.
Kontakt: e-mail: novotny-honza@centrum.cz

 Prodám brusku katrových pil OPL.
Kontakt: e-mail: novotny-honza@centrum.cz

 Prodám úhlovou překlopnou kotoučovou pilu StrojCad UP 700.
Kontakt: e-mail: novotny-honza@centrum.cz

 Prodám rozmítací pilu PKSN 32 B.
Kontakt: e-mail: novotny-honza@centrum.cz

 Prodám rozmítací pilu MJ 145.
Kontakt: e-mail: novotny-honza@centrum.cz

 Prodám linku na nekonečný vlys Marshal MVF 5.
Kontakt: e-mail: novotny-honza@centrum.cz

 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.

 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

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘ-
SKÉ

 Nabízíme výrobu dřevěných standardních a atypických palet 
včetně ošetření IPPC, sušení či impregnace, dále výrobu staveb-
ního řeziva, prodej pilin, štěpky a palivového dřeva, nákladní auto-
dopravu.
Kontakt: Pila Černý s.r.o., Chlum 19, Sušice, tel./fax: 376 596 
358/096, e-mail: pilacerny@pila-cerny.cz, www.pila-cerny.cz

 Prodám modřínové plotové latě šíře 80 mm v délkách: 1 m za 
40 Kč/ks, 1,1 m za 44 Kč/ks, 1,2 m za 48 Kč/ks, 1,5 m za 60 
Kč/ks, 1,9 m za 76 Kč/ks. Možno dodat i jiné délky. Vše ve velmi 
dobré kvalitě.
Kontakt: mobil 608 901 041

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

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

POPTÁVKA

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Kúpim stolársku dlabačku poľskej výroby JAROMA.
Kontakt: mobil 0905 567 039
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Stejně jako v letech předchozích 
i letošní finálové kolo bylo třídenní. 
Uskutečnilo se ve dnech 18.–20. září 
a skládalo se z části teoretické (odbor-
ný znalostní test) a praktické. V rámci 
praktické části měli soutěžící za úkol 
z připravených polotovarů vyrobit za-
hradní stolek čtvercového půdorysu 
s centrální dvojitě překříženou podnoží. 
Úkol v celkovém stanoveném čase 16,5 
hodiny (rozděleném do 3 dnů a včetně 
přestávek na oběd) splnili všichni.
K slavnostnímu vyhlášení výsledků 

a k předání cen došlo v pozdních odpo-
ledních hodinách na závěr posledního 
soutěžního dne. Moderování se opět 
ujal herec a patron SUSO Jan Antonín 
Duchoslav. Republikovými „mistry“ 
mezi žáky oboru truhlář se stali Marek 
Hulla a Zbyněk Pešek ze SOŠ Litvínov-
Hamr. Hned za nimi se na druhé příčce 
umístili Jan Srovnal a Jan Vašík ze SŠ 
nábytkářské a obchodní v Bystřici pod 
Hostýnem. Třetí pozici obsadili truhláři 
ze SOŠ stavební a zahradnické v Pra-
ze 9 Ondřej Hušek a Pavel Linek. Všech 
šest úspěšných finalistů získalo kromě 
diplomu hodnotné praktické ceny od 
partnerů soutěže a od hlavního mediál-
ního partnera oboru truhlář předplatné 
časopisu Dřevařský magazín na dva 
roky.

Celkem se finálového klání v oboru truh-
lář zúčastnilo 20 žáků z 10 škol. A stejně 
jako v minulých letech, tak i letos byla 
vyhlášena nejlepší škola. Titul „Hvězda 
finále 16. ročníku oboru truhlář“ získala 
SOŠ Litvínov-Hamr.

Stolky udělaly radost 
dětem z dětského domova

Již pomalu tradicí se stalo to, že zhoto-
vené soutěžní truhlářské výrobky putu-
jí do některého z vybraných dětských 
domovů v daném regionu. Spolupráci 
na finálovém kole již potřetí v řadě přijal 
Dětský domov a Školní jídelna v Praze 9 
v Dolních Počernicích. Deset zahrad-
ních stolků během slavnostního vyhla-
šování výsledků z rukou dvou sympa-

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

Hlavní cenu ve finále SUSO 
získali truhláři ze severních Čech

Ve čtvrtek 20. září byl na výstavišti PVA v Praze-Letňanech finálo-
vým kolem zakončen 16. ročník soutěžní přehlídky stavebních 
řemesel SUSO. Finálové klání, které proběhlo při veletrhu FOR 
ARCH 2012 jako jeden z jeho doprovodných programů, vyneslo na 
stupně vítězů tři nejlepší dvojice truhlářských adeptů.

V rámci praktické části soutěže mladí truhláři pod dohledem hodnotitelské komise a za přítomnosti pedagogů a návštěvníků 
veletrhu FOR ARCH zhotovovali dřevěný zahradní stolek



DM 11/2012 77

školy
tických asistentek osobně převzal zá-
stupce domova, který přišel i s několika 
svými nejmenšími svěřenci.

Do nového ročníku 
s několika novinkami

„Projekt SUSO upozorňuje na problém 
s malým zájmem o učební obory a snaží 
se řemesla zviditelnit před potenciálními 
zájemci o jejich studium i před širokou 
veřejností. Pro 17. ročník proto před-
stavujeme nové heslo – Wanted,“ uvedl 
manažer soutěže David Surmaj ze spo-
lečnosti ABF.
Při příležitosti letošního finále předsta-
vil pořadatel také znělku soutěže, kte-
rá bude od nynějška provázet všechna 
postupová a finálová kola. Je „ryzím 
produktem“ řemesel, která soutěžní 
přehlídka SUSO zastřešuje. Jejím au-
torem je hudební skladatel Petr Wajsar 
a znělku „namixoval“ z nahraných zvuků 
nejrůznějšího ručního i elektrického ná-
řadí, používaného v soutěžních oborech 
truhlář a zedník.
Jednou z dalších novinek nadcházející-
ho ročníku je to, že vítězná škola ve finá-
lovém kole získává právo nominovat do 
postupového kola následujícího ročníku 
dvě družstva. Dostane tak šanci uká-
zat, že její prvenství nebylo „náhodné“. 
Poprvé může toto „privilegium“ uplatnit 
už vítěz letošního finále SOŠ Litvínov-
Hamr.

SUSO v programu 
Excelence

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel 
SUSO byla jako jediná soutěž řemesl-
ných učňovských oborů zařazena do 
programu Excelence, který je realizo-
vaný Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Poprvé do něj budou 
zařazeni i vítězové letošního finále.

V rámci programu Excelence žáci 
a školy za své úspěchy v různých sou-
těžích a olympiádách sbírají body, které 
pak „vymění“ za určitý finanční obnos. 
Program umožňuje finančně ocenit 
aktivity a kvalitu výuky pedagogů při 
vzdělávání talentovaných žáků a sou-
časně umožňuje identifikaci a diferen-
ciaci středních škol podle kvality výuky 
a vědomostí žáků.

Na „trůn vítězů“ usedla dvojice žáků ze SOŠ Litvínov-Hamr, na druhé pozici se umís-
tilo družstvo ze SŠ nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem a třetí skončili 
truhláři ze SOŠ stavební a zahradnické v Praze 9

Titulem „Hvězda finále 16. ročníku oboru truhlář“, určeným pro nejlepší školu, se 
může pyšnit SOŠ Litvínov-Hamr. „Domů“ si ji odvezl úspěšný tým pod vedením 
Miroslava Findeise

Kromě hodnotných cen od partnerů 
soutěže získalo všech šest úspěšných 
finalistů od hlavního mediálního part-
nera oboru truhlář dárkový poukaz na 
dvouleté předplatné časopisu Dřevařský 
magazín

Soutěžící Škola č. dr. Teorie Praxe BOZP Celkem
1 Marek Hulla, Zbyněk Pešek             SOŠ Litvínov-Hamr 5 16 67,0 0,0 83,0
2 Jan Srovnal, Jan Vašík SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem 20 15 65,0 0,0 80,0
3 Ondřej Hušek, Pavel Linek SOŠ stavební a zahradnická, Praha 9 15 14 65,0 0,0 79,0
4 Radim Bartoš, Martin Mertlík SOU Lišov 12 19 59,0 0,0 78,0
5 Jiří Havel, Matěj Sedmidubský SŠ umělecká a řemeslná, Nový Zlíchov 1 1 14 63,0 0,0 77,0
6 Matouš Harazim, Adam Duda SOU stavební, Opava, p.o. 17 18 57,0 0,0 75,0
7 Dominik Barák, David Mikula           Masarykova střední škola Letovice 8 18 55,0 0,0 73,0
8 Pavel Kment, Libor Špitálský  Gymnázium, SOŠ a SOU, o. p. s. Litoměřice 2 12 60,0 0,0 72,0
9 Vaclav Fakan, Martin Plincner ISŠ Rakovník, Na Jirkově 2309 4 19 48,0 0,0 67,0

10 Filip Kostelecký, Jan Petera SŠ řemeslná, Jaroměř 6 21 45,0 0,0 66,0

VÝSLEDKOVÁ LISTINA FOR ARCH_2011/2012

Porotci pedagogové: František Pešina, Krusberský Radomír

TRUHLÁŘ

HLAVNÍ POROTCE
Libor Malý

Porotci pedagogové
Ing. Milan Moravec (OIP pro Prahu) 

Hlavní porotce: Otto Šimčík

Partneři SUSO
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Asi by se slušelo připomenout mladším 
ročníkům, kdo vlastně profesor Jindřich 
Halabala byl. Šlo o jednoho z prvních 
designérů bytostně spojeného s pre-
stižní prvorepublikovou firmou Spojené 
umělecko-průmyslové závody v Brně. 
Jindřich Halabala zde působil mimo 
jiné jako vedoucí tvůrčího teamu, který 
po sobě zanechal množství progresiv-
ního nábytku snad všech sortiment-
ních skupin. K nejznámějším pracem 
Halabalovy vlastní tvorby patří několik 
stavebnicových systémů a především 
velmi moderní křeslo a židle z ohýba-
ných ocelových trubek bezpochyby 
inspirovaných evropskými velikány 
působícími v německé škole designu 
Bauhaus (Marcel Breuer, Ludwig Mies 
van der Rohe aj.).
Jindřich Halabala dokonale ovládal do-
bové nábytkové technologie a nebál se 
ani inovací. Přitom si byl vědom toho, 
že sebelepší výroba ještě neprodává. 
Velkou pozornost proto věnoval prode-
ji nábytku a kladl důraz na „laskavého 
prodavače“, který bude zákazníkovi 
trpělivě vysvětlovat výhody zařizování 
nábytkovými systémy, které Spojené 
UP závody ve 30. letech vyráběly jako 
jedny z prvních v Evropě. 
Samozřejmě v té době neexistovaly po-
čítače, a tak nutným požadavkem pro 
profesi prodavače – bytového poradce 
– bylo dokonalé zvládnutí grafického 
projevu. Používal se papír a tužka.
Jindřich Halabala byl profesí nábytkáře 
doslova posedlý. Když po puči v roce 
1948 došlo k přestavbě českosloven-
ské výrobní základny, zasadil se o vy-
budování Výzkumného a vývojového 
ústavu nábytkářského v Brně a nějakou 
dobu zde působil. Pak využil nabídky 
založit výuku nábytkářské pedagogiky 

na technické univerzitě v Košicích a po-
sléze ve Zvoleni. Zde také strávil zbytek 
své kariéry jako profesor. Vychoval řadu 
generací odborníků, kteří našli uplatnění 
ve všech nábytkových závodech tehdej-
šího Československa. Jako pedagog 
prý byl velmi oblíbený.
Není proto divu, že u příležitosti jeho 
nedožitých 100 letých narozenin vznikla 
ve Zvoleni iniciativa vytvořit soutěž, která 
by nesla dále Halabalův odkaz a stme-
lovala by odborníky nábytkářského 
oboru v České i Slovenské republice. 
Partnerem pro tuto myšlenku se stala 
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy 
univerzity v Brně, kde po rozdělení 
Československa vznikl nábytkářský 
studijní obor. Obě školy se v organizaci 
soutěže střídají.
Po osmi ročnících lze plně konstato-
vat, že se soutěž „chytila“. Brněnská 

laická i odborná veřejnost je již zvyklá 
na zajímavý happening, který v rámci 
industriálního pozadí rekonstruované 
Wanieckovy tovární haly propaguje de-
sign jako nedělitelnou součást průmys-
lového světa.
Někteří sice ještě stále vnímají design 
jako umělecký směr schopný vytvořit 
hezký „obal či tvar“ nějakého výrobku, 
ale tato soutěž jasně deklaruje fakt, že 
zúčastněné školy učí svoje studenty 
komplexnímu pohledu na design jako 
syntézu estetiky a funkčnosti dané 
potřebou, použitými materiály a tech-
nologiemi. Do soutěže se letos zapo-

Soutěživí studenti designu

Čas plyne jako voda, uběhly dva roky od slavnostního zahájení sou-
těže Cena prof. Halabaly a 20. září 2012 už prostor před Slevárnou 
Vaňkovka patřil zase studentům. Tentokrát šlo už o 8. ročník přehlídky 
klauzurních a závěrečných prací z oblasti nábytkového designu a in-
teriéru, novinkou bylo rozšíření soutěže o kategorii středních škol.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Cena v kategorii Design nábytku – klauzurní práce: Kristina Toulová, Jídelní stůl XX, 
Mendelova univerzita v Brně
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jilo 125 studentů 8 univerzit a 5 škol 
středních. Slevárna Vaňkovka byla opět 
naplněna k prasknutí. S poměrně níz-
kým rozpočtem se podařilo instalovat 
přehlídku příjemných děl, která potěší 
kromě studentů a jejich přátel a peda-
gogů i laickou veřejnost. I když vernisáž 
probíhala před zahájením semestru, 
byla účast zájemců potěšující. Kromě 
managementu zúčastněných škol si pro 
vernisáž našel čas i tajemník brněnské-
ho magistrátu, který zdůraznil význam 
Brna jako města studentů.
Bylo by ale prima, kdyby do Vaňkovky 
našli cestu i průmyslníci. Výstava totiž 
srší nápady, které bohužel zapadnou, 
protože o ně v danou chvíli nikdo ne-
projeví zájem. Ocenění v soutěži je jistě 
záležitost, která mladého tvůrce potěší 
na srdíčku, nicméně realizace jeho 
myšlenky by hřála mnohem více a byla 
by jistě motivující pro další tvůrčí práci. 
To je ale běh na dlouhou trať a možná 
že právě rozšíření o kategorii středních 
škol přitáhne více zájemců ze stran od-
borné veřejnosti. Uvidíme, co přinese 
rok 2014, kdy bude soutěž organizovat 
opět Brno. Organizátoři soutěže totiž 
hodlají ve větší míře oslovit i školy zahra-
niční. Každopádně gratulujeme všem 
studentům, kteří měli odvahu předvést 
svoje práce v konkurenčním prostředí. 
V životě se jim to bude hodit.
Soutěž  vyhodnotila jury se sestávající ze 
zástupců zúčastněných škol. Zahraniční 
členové komise: Doc. MgA. Ferdinand 
Chrenka, Vysoká škola výtvarných ume-
ní Bratislava – předseda komise, Prof. 
Ing. Štefan Schneider, PhD., Technická 
univerzita Zvolen, Prof. Akad. arch. 
Ivan Petelen, PhD., Slovenská tech-
nická univerzita Bratislava. Pořádající 
Mendelovu univerzitu zastoupil Akad. 
arch. František Vrána, Prof. Akad. so-
chař Pavel Škarka, Univerzita Tomáše 
Bati, Zlín, MgA. Ondřej Tobola, Vysoká 
škola uměleckoprůmyslová Praha

Přehled udělených cen

Kategorie střední školy
 Cena – Pavel Liška, Konferenční sto-
lek, Střední škola umění a designu, 
tylu a módy a VOŠ Brno, Ing. Arch. 
Petr Coufal. Komise ocenila víceúče-
lovost. Použití nové technologie dalo 
designu nábytku nový rozměr. 

Kategorie vysoké školy
Design nábytku – klauzurní práce:

 Cena – Kristina Toulová, Jídelní stůl 
XX, Mendelova univerzita v Brně, Ing. 
Arch. Martin Kovařík. Porota ocenila 
zajímavý kontrast použitého materiálu 

tvarového výrazu podnože, stolového 
plátu a sedáku lavice

 Ocenění – Hana Culková, Barborka 
– věšák, Mendelova univerzita v Brně, 
Ing. Milan Šimek, PhD. Akad arch. 
Fr. Vrána. Komise ocenila využití nové 
technologie pro dosažení finálního vi-
zuálního efektu a funkce. Čistá forma 
plastiky skrývá užitnou hodnotu.

Design nábytku – závěrečné práce:
 Cena – Libor Motyčka, Židle překliž-
ka, VŠUP Praha, Prof. Jiří Pelcl. 
Porota ocenila materiálovou odvahu 
pružicích segmentů v návrhu sedací-
ho nábytku.

 Ocenění – Anna Štěpánková, Jídelní 
židle Tamashii, UTB Zlín, Prof. Akad.
soch. Pavel Škarka. Porota ocenila 
nový přístup k designu s aplikací tra-
diční japonské techniky.

 Ocenění – Josef Orlovský, Volání di-
vočiny – kolekce věšáků, Mendelova 
univerzita v Brně, Ing. Milan Šimek, 
akad arch. Fr. Vrána. Komise ocenila 
soubor věšáků jako soulad technolo-
gie, materiálů a poezie.

Design interiéru – klauzurní práce:
 Cena – Michal Dušek, Era, návrh 
úpravy dvora, Mendelova univerzita 
v Brně, Ing. Arch. Martin Kovařík. 
Porota ocenila jednoduchost a variabi-
litu jednotlivých boxů pro jejich použití 
ve smyslu požadavků cílové skupiny.

 Ocenění – Jan Kratochvíl, Open offi-
ce, Mendelova univerzita v Brně, Ing. 
Arch. Boris Hála, PhD. Porota ocenila 
jednoduchou skeletovou konstrukci 
se skleněnou výplní pro použití ve 
výstavách prostorách.

Design interiéru – závěrečné práce:
 Cena – Eva Grochová, Design inte-
riéru valašského gruntu, UJEP Ústí 
nad Labem, Prof. Ing. Arch. Jan Fišer. 
Porota ocenila přímé propojení exte-
riéru s interiérem vytvořením vegetač-
ní podlahy se specifickou atmosférou 
prostoru realizovaného interiéru.

 Ocenění – Lucia Kružlicová, Ekolo-
gické bývanie, Technická univerzita 
vo Zvolene, Ing. Zuzana Tomčíková. 
Porota ocenila projekt ekologického 
bydlení prezentující využití recyklace 
interiérových prvků v tvorbě bytového 
interiéru.

Cena v kategorii Design nábytku – zá-
věrečné práce: Libor Motyčka, Židle 
překližka, VŠUP Praha

Ocenění v kategorii Design nábytku – 
klauzurní práce: Hana Culková, Barborka 
– věšák, Mendelova univerzita v Brně

Ocenění v kategorii Design nábytku 
– závěrečné práce: Anna Štěpánková, 
Jídelní židle Tamashii, UTB Zlín



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

80

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

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0362 850 010

dispecing.nitra@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, K výstavisku 13
(+421) 0322 850 150

dispecing.trencin@demos-trade.com

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

dispecing.trnava@demos-trade.com

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

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
Kamenná 9

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

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

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
predajný sklad

Dopravná 5 (areál Rempo)
955 01 Topoľčany

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

dovoz a distribúcia materiálov pre výrobu nábytku a interiérov

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83 

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

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

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

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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Výzkumné a inovační centrum Moravsko-
slezského dřevařského klastru reali-
zované jako montovaná dřevostavba 
v pasivním energetickém standardu 
stojí v areálu Fakulty stavební, VŠB-TU 
Ostrava. Konstrukci a technologické 
vybavení této dřevostavby, která bude 
sloužit k výzkumu a výuce studentů, 
představíme v Dřevařském magazí-
nu 12/2012.

Foto: archiv MSDK

Foto: archiv LARIX-TOZ
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příště, redakční servis

Společnost LARIX-TOZ z Kadova u Blat-
né působí na trhu od druhé poloviny 
roku 1993. Z toho přes 15 let byl jejím 
hlavním odběratelem obchodní řetězec 
IKEA. Po ukončení spolupráce se roz-
hodla vydat opačným směrem a oslovit 
obchodníky vlastními výrobky, přičemž 
vsadila na kreativní dřevěné hračky. Co 
tomuto procesu předcházelo, si bude-
te moci přečíst v prosincovém vydání 
Dřevařském magazínu.

Bezplatnou řádkovou inzerci (nekomerčního charakteru) v rubrice 

PRODEJ – NÁKUP si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Inzerce / Inzercia

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Zvýhodněné předplatné časopisu Dřevařský magazín si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Objednávka předplatného

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

Předplatné časopisu Dřevařský magazín 

@
web
fax

Bezplatná řádková inzerce – PRODEJ – NÁKUP 

Bezplatné zveřejnění Vašeho požadavku na volná pracovní místa v rub-

rice TRH PRÁCE si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Inzerce / Inzercia

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Nabídka a poptávka volných pracovních míst 
– TRH PRÁCE 

Odborný časopis pro podporu dřevařské
a nábytkářské výroby 
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Vychází desetkrát ročně.
Za odbornou úroveň příspěvků zodpovídají autoři.
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v které má inzerent sídlo.
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