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Demografické změny ve společnosti kladou nové 
nároky i na řešení staveb

Výstavba a rekonstrukce se opět dostávají do popředí zájmu soukromých vlastníků 
budov a institucionálních investorů jak v Německu, tak v některých dalších zemích, 
což není žádným překvapením vzhledem k současnému nedostatku bydlení spolu 
s nízkými úrokovými sazbami a nepředvídatelností finančních trhů. Okna a dveře zde 
hrají významnou roli, neboť zlepšují kvalitu života uživatelů, a to nejen dodáváním 
světla, tepla, výhledu, komfortu a pohodlí, ale také tím, že otevírají budovy do vnějšího 
prostoru takovým způsobem, že současně zastávají funkci stěn a izolačních materiálů. 
Nad tím vším se vznáší požadavky demografických změn ve společnosti, které vyžadují 
snadno přístupné bydlení pro lidi všech věkových kategorií, udržitelné, zdravé a se 
snadným a spolehlivým provozem. To vše splňují kritéria „univerzálního návrhu“.
Vše bude také zahrnuto v novém Nařízení o stavebních výrobcích (CPR nebo nařízení 
EU 305/2011) vstupujícím v platnost dne 1. července 2013. To výrazně změní některá 
„pravidla hry“ pro označení CE. Budou platit nové základní vlastnosti, například bezpečnost pracovníků, energetická účinnost 
a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Termín „prohlášení o shodě“ nahradí „garantované vlastnosti“ a prohlášení o shodě 
bude povinným předpokladem pro označení CE. Povinnosti subjektů, jichž se povinnost označení CE týká (například výrobci, 
obchodní zástupci či dovozci), jsou v Nařízení podrobně popsány. To přispěje k větší transparentnosti, ale také to znamená, 
že závazky a povinnosti jsou nyní jednoznačně definovány. Tyto povinnosti zahrnují nutnost pro označení CE identifikaci 
výrobce a pro vlastnosti výrobku vysledovatelnost po dobu 10 let.
Projekty a úkoly ve stavebnictví se stávají stále komplexnější, zahrnující stavební obálku jako celek. IFT Rosenheim reaguje 
na tuto výzvu přidáním nových oblastí znalostí do svého portfolia, aby mohl nadále poskytovat našemu odvětví v Evropě 
komplexní podporu, kterou potřebuje. V tomto smyslu přeji také stavebnímu průmyslu v České a Slovenské republice dobré 
příležitosti pro rok 2013. Doufám, že se s některými z vás budeme moct setkat na veletrhu BAU v Mnichově, který se bude 
konat 14.–19. ledna, v naší speciální expozici „Universal design“.

Prof. Ulrich Sieberath
ředitel ift Rosenheim

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR
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Mnohé prvky, které jsou dnes u ručních okružních pil pokládány za domnělý stan-
dard, mají svůj původ v TS 55. Celou řadou inovací se v úspěšné historii TS 55 otvírá 
další kapitola. Velmi plochý kryt pro ještě vyšší univerzálnost. Nově vyvinutý vodicí 
klín pro ještě vyšší bezpečnost a přesnost. A řada dalších nápadů, které z této pily 
dělají tu nejlepší ponornou pilu, jakou jsme kdy vyrobili.

Další informace o tomto originálním přístroji Vám již dnes podá Váš specializovaný 
prodejce, nebo je naleznete na stránkách www.festool.cz/ts55 www.festool.cz/ts55 

Nářadí pro nejnáročnější

Nová ponorná pila TS 55 R

Pro všechny, kteří rádi kopírují:                                                   
bude zase dost práce.

Nejlepší ponorná pila, kterou jsme kdy vyrobili.

Mimořádně plochý kryt umožňuje 
řezání spár u podlah, stropů  
i dveří blízko okraje – už od 12 mm!

Chránič proti otřepům se snadno 
umisťuje a lze ho bez použití 
nástroje vyměnit za průhledný 
průzor. Kombinace chrániče proti 
otřepům a vodicí lišty zaručuje 
řezy bez otřepů na obou stranách. 

Nový, pružně uložený vodicí  
klín vystupuje za pilovým 
kotoučem a lze ho pohodlně 
nasadit do již existující spáry 
řezu, např. při přesazení vodicí lišty. 

������������������������������� ��������������������
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Zákazníky přesvědčila 
vyšší kvalita a užitná hodnota

Společnost BÖHM, český výrobce sedacího nábytku z Červeného Kříže u Jihlavy, představila na 
podzim letošního roku veřejnosti dva nové modely sedacích souprav BERN a NICE. I přes poměrně 
vysoké ceny, pohybující se kolem 120–140 tis. Kč za kus, vzbudily velkou pozornost mezi návštěvníky 
pražských veletrhů TENDENCE a FOR INTERIOR. Postaraly se o ni dva Roll-Up bannery s informací, 
že jde o modely pro nejnáročnější zákazníky, které jako první v Evropě využívají novou generaci 
polyesterového rouna vyrobeného výjimečnou technologií.

U jmenovaných modelů sedacích sou-
prav firma použila v sedací a opěrací 
části společně s tzv. línými pěnami také 
nový typ polyesterového rouna s ozna-
čením ELASTIC. Jedná se o tuzemský 
produkt vyráběný jihlavskou společ-
ností Jilana patentovanou technologií 
STRUTO® (rovněž vyvinutou v ČR a za-
loženou na kolmé orientaci vláken ve vlá-
kenné vrstvě) ze 100% polyesterových 
dutých vláken s obsahem modifikova-
ných elastických bikomponentních poji-
vých vláken nové generace. Tato vlákna, 
vyvinutá v Japonsku, zajišťují soudržnost 
výrobku, který v daném materiálovém 

složení je určen především pro výrob-
ce čalouněného nábytku a matrací. 
Představuje nový druh netkané textilie, 
tvořící přechod mezi klasickou netkanou 
textilií, vyrobenou na ukladačích, a po-
lyuretanovými pěnami. Tento materiál, 
který se donedávna vyráběl pouze v Ja-
ponsku, jižní Číně a na Tchajwanu, byl 
poprvé v rámci Evropy představen (ještě 
v laboratorní podobě) na brněnském ve-
letrhu MOBITEX 2010. Do běžné výroby 
se ELASTIC dostal až v letošním roce 
a to zejména z podnětu výrobců speciál-
ních (dekubitních) matrací.
Do čalouněného nábytku ho jako první 
v Evropě aplikovala právě společnost 
BÖHM, kterou podle obchodního ře-
ditele Jaroslava Frantála zaujaly, stejně 
jako řadu návštěvníků výše zmíněných 
veletrhů, některé jeho výjimečné vlast-
nosti. 

„Kolmo kladená vlákenná vrstva toho-
to materiálu vykazuje, ve srovnání se 
standardními textiliemi s horizontálně 
kladeným vláknem, rapidně zvýšenou 
odolnost vůči stlačení a deformaci a vy-
soký stupeň zotavitelnosti po zatížení. 
Vysoká odolnost vůči dynamickému 
a statickému zatěžování umožňuje po-
užití až o 30 % nižší objemové hmotnosti 
oproti stejně kvalitní polyuretanové pěně. 
V porovnání s PUR pěnami má kromě 
toho (díky vlákenné 3D struktuře) zhruba 
o polovinu vyšší prodyšnost. Ve výrobku 
se tak nezadržuje a nesráží nepříjemná 
vlhkost, která uniká transpirací z lidské-
ho těla při pocení. Tato struktura zároveň 
zajišťuje snížení proudění vzduchu v rou-
nu, čímž nedochází k rychlé výměně 
tepla mezi protilehlými stranami textilie 
a neochlazuje se tím rychle její povrch, 
jako u jiných materiálů,“ pochvaluje si 

Společnost BÖHM představila na trhu nové modely sedacích souprav pro náročnější 
klientelu, při jejichž výrobě použila novou generaci polyesterového rouna ELASTIC

Nové rouno tuzemské produkce s kol-
mou orientací vláken ve vlákenné vrstvě 
lze použít jako vrchní vrstvu do sedacích 
souprav a matrací. Z více vrstev je možné 
sestavit i samostatnou konstrukci mat-
race, ve spojení se speciálním potahem 
např. dekubitní pro zdravotnické účely

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv Jilana a.s.
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obchodní ředitel použití nového rouna, 
které se prozatím vyrábí v tloušťkách 
15–40 mm, šířkách do max. 2300 mm 
a objemové hmotnosti 10–30 kg/m3.
„Nejen již uvedené, ale i další vlastnosti 

rouna ELASTIC (jako je samozhášivost, 
vyloučení tvorby jedovatých plynů při 
vzplanutí či 100% recyklovatelnost), do-
ložené patřičnými zkouškami a certifikáty, 
jej předurčují pro výrobky vyššího stan-

dardu a vyšší užitkové hodnoty. Potvrdily 
nám to i oba podzimní pražské veletrhy, 
kde jsme s nimi podrobně seznamovali 
všechny zájemce o nové modely s aplika-
cí tohoto materiálu. Přímo na místě jsme 
na ně uzavřeli celkem čtrnáct závazných 
objednávek a další z ještě nerozhod-
nutých zákazníků vedeme v evidenci. 
Většina z nich nám při tom prominula 
i nepříliš vhodně zvolenou (krabatící se) 
potahovou látku u prezentovaného mo-
delu NICE,“ pochlubil se Jaroslav Frantál 
po skončení veletrhu FOR INTERIOR 
s tím, že firma, posílena tímto úspěchem, 
chystá do konce roku uvést na trh ještě 
další dva modely, při jejichž výrobě bude 
tento materiál použit.

Rouno ELASTIC po zatížení v porovnání s klasickým rounem s horizontálně klade-
nými vlákny ve vlákenné vrstvě

Prostup vzduchu PUR pěnou a rounem ELASTIC

Jilana a.s.
Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava 3
tel.: +420 567 313 090
e-mail: info@jilana.cz
www.jilana.cz

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, www.rojek.cz

Regionální zíí zzástástásástás upce pro kraaj Lj Libeiberecký Králo- RegRegionionálnálnálální zí zzástáá upce p

ROOJEJEKK dřdřdd eveve oooobrbrábá ěcí ststtrororojeje aa.s. .., , MaMasasaryrykova 16, 5ROROJEJEKK dřdřevevoooobrbrbbrb ábááá ěcí sttrorojeje aa ss MaMasasaryrykovaa 1

Zplynovací a automatické 
kotle. Dřevozpracující 
stroje pro přípravu paliva.

Výhradní zastoupení 
pro ČR.

����

Klasické profesionální
dřevoobráběcí stroje.

Široký sortiment lehkých dřevo-
obráběcích strojů a příslušenství.

����

Kombinované
dřevoobráběcí stroje.

Klasické
dřevoobráběcí stroje.

444494949494 322 701 www rojeekkk czcz

upení 

ce, tetel.: 494 339 112525, , 12129,9, 1 1

Vý
pr

dřevooobrábráběcí sí sttroje.j

D�kujeme všem obchodním partner�m
za spolupráci a d�v�ru v roce 2012 a t�šíme se 

na další obchodní spolupráci v roce 2013.

inzerat Drev Mag 11-2012.indd   1 15.11.2012   11:22:36



DM 12/20128

materiály

LED osvětlení v praxi 
– hlavní zásady pro výběr komponentů (II. část)

První část našeho článku zaměřeného na problematiku LED 
osvětlení, věnovanou základní orientaci v technických parametrech 
a vlastnostech různých typů systémů na bázi světelných diod, jsme 
zakončili konstatováním, že životnost LED může výrazně zkrátit mj. 
vysoká provozní teplota. Ta vzniká převážně v důsledku nesprávné 
instalace nebo nevhodné kombinace použitých komponentů. Jak 
zabránit přehřívání diod je spolu s dalšími otázkami týkajícími se 
výběru vhodných komponentů pro správnou instalaci liniového LED 
osvětlení obsahem druhé části článku.

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

Foto: archiv Ideal Trade

Montážní lišty

Montážní lišty jsou základním kompo-
nentem pro montáž LED pásků pro linio-
vé osvětlení. Bývají obvykle buď plasto-
vé nebo hliníkové. Výhodou plastových 
lišt je jejich ohebnost a z toho vyplývající 
schopnost kopírovat mírné nerovnos-
ti, oblouky apod. Hliníkové lišty tuto 
schopnost postrádají, jsou dražší, ale 
na rozdíl od plastových zajišťují LED 
páskům velmi důležité chlazení. 
Z hlediska montáže se pak dělí na vklá-
dané (určené pro zapuštění do vyfrézo-
vané drážky) a nakládané (instalované 
na povrch objektu). Vkládané lišty nabízí 
vyšší estetiku finálního produktu, naklá-
dané lišty poskytují účinnější chlazení 
svojí větší plochou. Kromě toho existují 
i jiné typy, např. volné lišty určené pro 
umístění (zavěšení) do volného prostoru 
apod.

Chlazení je významný faktor ovlivňující 
podstatným způsobem životnost diod. 
Tomuto faktoru byla věnovaná samostat-
ná kapitola v první části našeho článku. 
Z uvedených informací vyplývá, že do 
hliníkových lišt můžeme instalovat LED 
pásky s vyšším výkonem než do plas-
tových a do naložených hliníkových lišt 
můžeme instalovat výkonnější pásky než 
do vložených. U hliníkových lišt vkláda-
ných se doporučený max. výkon pohy-
buje kolem 14–15 W. Nicméně vývoj jde 
neustále kupředu a u nových produktů 
uváděných na trh se svítivost při zacho-
vání nebo snižování výkonu zvyšuje.
K montážním lištám pro profesionální 
použití patří další příslušenství, jako jsou 
montážní úchyty, koncovky apod.

Lepení LED pásků

LED pásky se do montážních lišt insta-
lují zpravidla pomocí oboustranných 
lepicích pásek. Problematika lepení 
LED pásků by vydala na samostatný 
článek, proto v rámci tohoto tématu se 
zaměříme jen na základní nejdůležitější 
informace.
Obecně k oboustranným lepicím 
páskám:
Levnější produkty (určené pro domácí 
použití, které se běžně dostanou koupit 
v hobby prodejnách) bývají opatřeny kau-
čukovou lepicí vrstvou (mívá nahnědlou 
barvu). Její výhodou je dosažení finální 
pevnosti lepeného spoje okamžitě po 
přitisknutí na plochu. Nevýhodou je sní-

Příklad montážní lišty vkládané

Příklady montážních lišt nakládaných Příklad montážní lišty volné (univerzální) 
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žená přilnavost k drsnějším povrchům 
(eloxovaný hliník apod.). 
Až trojnásobně vyšší pevnost spoje, 
vyšší odolnost proti vlhkosti a UV záření 
poskytují akrylátové lepicí pásky. Jejich 
„nevýhodou“ je to, že finální pevnosti 
lepený spoj dosahuje až po nějakém 
čase. Při lepení je nutné po dobu ně-
kolika vteřin pásek přitlačit k ploše. Své 
finální pevnosti dosáhne spoj zhruba po 
24–48 hodinách.
Nalepování LED pásků:
Pro LED pásky by se měly používat spe-
ciální lepicí pásky, kde na straně pásku 
je silikonové lepidlo a na straně určené 
k nalepení uživatelem je akrylátové le-
pidlo. Zvýšenou pozornost a odbornou 
konzultaci bude vyžadovat lepení pásky 
na plasty a výrobky finalizované práško-
vými barvami. 

Krytky

Důležitým prvkem světelného systému 
je krytka lišty. Může být transparentní, 
mléčná anebo může mít podobu tzv. li-
niové čočky, která je schopna koncen-
trovat světlo emitované diodou. Diody 
standardně emitují světlo pod úhlem 
100–130° a liniová čočka je schopna 
ho zkoncentrovat např. do 90°, 60° 
nebo 30°. V osvětlovaném místě je tedy 
osvětlení intenzivnější (více luxů). 
Transparentní krytky jsou nejvíce „svět-
lopropustné“ a používají se hlavně tam, 
kde potřebujeme využít maximum vyza-
řovaného světla. Jejich nevýhodou je, 
že jsou vidět jednotlivé světelné body 
a poměrně silně oslňují. Používají se 
proto jako funkční osvětlení např. na 
kuchyňské lince, na pracovních sto-
lech atd. 
Mléčné (opálové) krytky pohltí cca 20–
30 % světla, ale rozptýlí světlo do celé 
plochy krytky, takže jednotlivé světel-
né body nejsou vidět (nebo jen slabě), 
takže neoslňuje. Používají se hlavně 
pro dekorativní či doplňkové (noční) 
osvětlení.

Kabely

Kabely pro LED osvětlení se používají 
většinou dvoužílové o průřezu vodiče 
0,25–0,5 mm2, v případě RGB pásků 
se používají čtyřžílové kabely.
Otázkou vedení kabelů je nutné se zabý-
vat již ve fázi přípravy projektu případně 
výroby nábytku a interiérového vybave-
ní, tedy současně s otázkou umístění 
a upevnění světelných zdrojů, a to vždy 
v souladu s návodem na použití výrobku 
dodaným výrobcem. Elektrické před-

měty (světla, zásuvky, vypínače a pod. 
včetně elektrických rozvodů) které jsou 
pevně zabudované do nábytku musí být 
pro tuto montáž určeny výrobcem (pro 
montáž na hořlavé materiály, značka 
F nebo MM vždy v trojúhelníku).
Jsou-li splněny uvedené podmínky, mů-
žeme vodiče vést např. otvory vyvrtaný-
mi pomocí dlouhých vrtáků, v drážkách 
vyfrézovaných v hranách nábytkových 
dílců a překrytých olepovací páskou 
apod. Dodatečné řešení vedení u hoto-
vých výrobků je problematické. Existují 
ale možnosti i pro „dodatečnou“ insta-
laci. Např. pro osvětlení pracovní ku-
chyňské desky je možné použít úhlovou 
lištu (60°, 45°), která se instaluje do 
zadního horního rohu pod horní skříňky 
apod.

Vypínače

Vypínače můžeme instalovat přímo do 
světelných lišt nebo mimo ně. Existuje 
široký výběr vypínačů z hlediska funkce 
od mechanických až po elektronické. 
Např. vypínače s IR senzory reagující 
na pohyb před senzorem, kapacitní 
vypínače, které rovněž reagující na 
pohyb v jeho blízkosti, ale mohou být 
skrytě zabudované. Dále jsou to různá 
automatická čidla a relé, soumrakové 
spínače s nastavitelnou intenzitou světla 
pro sepnutí a vypnutí, spína-
če citlivé na zvuk apod. 
Existují různé speciální 
vypínače, např. pro po-
suvné dveře atd.
Plynulá regulace svíti-
vosti je jednou z velkých 
výhod LED např. vůči 
výbojkovým (tzv. úspor-

ným) žárovkám. To umožňuje v interié-
rech i exteriérech instalovat systémy 
s automatickou regulací osvětlení, kdy 
např. přes noc je osvětlení nastaveno na 
nízkou intenzitu (orientační osvětlení), 
při zaznamenání pohybu se ale rozsvítí 
na vyšší intenzitu (např. v kuchyni, na 
toaletě, na schodišti apod.).

Zdroje napájení

Pro napájení stejnosměrných (DC) 
osvětlovacích systémů je možné použít 
různé typy napájecích zdrojů. U inte-
riérových a nábytkových aplikací patří 
k nejpoužívanějším tzv. desktopy, které 
se k zásuvce připojují pomocí připojo-
vacího kabelu s vidlicí a konektorem, 
a dále zdroje opatřené vidlicí určené 
přímo k zastrčení do elektrické zásuvky 
(tzv. adaptéry).
Dále existují tzv. stavební zdroje 
s ochranným krytím IP67 (do vlhkého 
prostředí), určené pro „pevné“ připojení 
k elektrické síti. Mohou mít např. kruho- 

IR vypínače pro zásuvky a posuvné dveře

Vypínač se stmívačem integrovaný v liště
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vý tvar o průměru 60 mm, umožňující 
jejich zabudování do elektroinstalační 
krabice. 
Zatímco systémy opatřené ohebnými 
kabely s koncovými vidlicemi a spojo-
vacími konektory může zapojit i amatér, 
tzv. stavební (nebo průmyslové a dal-
ší) systémy, určené k pevné instalaci 
a připojení k síti 230 V (bez ohledu na 
výstupní napětí), může instalovat a za-
pojovat pouze odborník s elektro-
technickou kvalifikací dle vyhlášky 
50/1978 Sb. Renomované dodavatel-
ské firmy, specializované na světelné 
LED systémy, ale v rámci svých služeb 
zákazníkům často nabízí i sestavení 
„stavebního“ LED systému na základě 
předloženého projektu a jeho opatření 
přívodním kabelem s koncovou vidlicí. 
Tuto hotovou sestavu pak dle dodaného 
návodu může na místě montáže zapojit 
i amatér.

Zásady pro instalaci 
do nábytku

Několik důležitých zásad pro elektroin-
stalaci LED osvětlení do nábytku dle nor-
my ČSN 33 2000-7-713: Nábytek:

 Pokud je nábytek připojen pevným 
přívodem, provádí se připojení nábyt-
ku vodiči pro pevné uložení. Je-li ná-
bytek připojen přes zásuvku, provádí 
se připojení ohebným kabelem.

 Každé vedení uvnitř nábytku vystave-
né pohybu má být provedeno oheb-

ným kabelem nebo vodiči.
 Vedení musí být chráněno před po-
škozením:
– spolehlivým upevněním
– položením do lišty apod.
– musí být chráněno proti vytržení, 

zkroucení
– musí být odlehčeno v tahu

 Příslušenství:
– musí být upevněno k nábytku
– musí mít tepelnou odolnost podle 

IEC 695–2-1/1 (850 °C, zkouška 
žhavou smyčkou)

– minimální krytí je IP 3x
 Světla, zásuvky a ostatní zařízení:
– max. teplota za normálních podmí-

nek 90 °C
– max. teplota při poruše 115 °C

 Na povrchu svítidla nebo v jeho blíz-
kosti musí být označen max. výkon 
(W).

 Pokud je zařízení schopno při zavře-
ní dveří vyprodukovat tolik tepla, aby 
vznikl požár, musí být použit spínač, 
který spolehlivě el. zařízení při zavření 
dveří odpojí.

Zásady pro přípravu 
objednávky

Při objednávání komponentů pro LED 
osvětlení bychom neměli zapomínat pře-
devším na následující důležité body:
1. Zvolit typ a barvu světla LED pás-

ku (podle požadovaného výkonu 
a prostředí kde bude)

2. Vybrat typ hliníkové lišty (podle 
požadavku na instalaci nakládaná/
vkládaná a šíře LED pásky)

3. Vybrat typ krytky mléčná/transpa-
rentní nebo lineární čočka (případně 
koncové krytky a montážní úchyty)

4. Změřit potřebnou délku kabeláže 
(od místa připojení k 230 V po na-
pájení a od napájení k LED pásku)

5. Vybrat vhodné napájení podle typu 
(stavební, desktop aj.) a výkonu 
(proud na 1 m LED pásky x metry) 

Pokud požadujeme vypínač, stmívač 
nebo potřebujeme blíže specifikovat 
objednávku či jinak poradit, měli by-
chom se obrátit na svého dodavatele 
LED osvětlení.

Přestože jsme se zde zaměřili hlavně na 
liniové osvětlení, které patří k nejpou-
žívanějším, obecné zásady platí i pro 
ostatní typy LED osvětlení.

Zpracováno ve spolupráci s firmou Ideal Trade

K nejméně náročným napájecím zdrojům z hlediska montáže patří adaptéry a tzv. desktopy

Montáž stavebních napájecích zdrojů vyžaduje kvalifikaci v oboru elektro

Další ukázky komponentů 
pro LED osvětlení naleznete 

v obrazové příloze článku 
na portálu 

 www.drevmag.com
v sekci MATERIÁLY
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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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Se zajímavým technickým řešením toho-
to problému přišla společnost SAPELI 
v rámci prezentace novinky letošního  
podzimu – dveří a věšákové stěny 
HANUM. Funkci věšáku (v případě za-
plnění věšákové stěny nebo v případě 
absence tohoto prvku) plnohodnotně 
zastanou dveře, a to díky výklopným 
háčkům integrovaným do plochy dveř-
ního křídla. Stejnými háčky je kvůli de-

signovému sladění programu HANUM 
opatřena i věšáková stěna.
Základem speciálního kování je hliníková 
lišta s „U“ profilem, zapuštěná a vlepená 
do svislé drážky procházející plochou 
křídla po celé jeho výšce. Podélné vidi-
telné hrany lišty leží v rovině plochy kří-
dla. V liště jsou v určitých rozestupech 
na otočných čepech uložena výklopná 
hliníková raménka (délky cca 100 mm 
a šířky 15 mm), fungující jako dvojra-
menná páka. Bod otáčení raménka je 
umístěn blíže k jeho spodnímu konci. 
Skrytá pružina drží raménko trvale v za-
klopené poloze, kdy jeho vnější plocha 
lícuje s hranami lišty, a tedy i s plochou 

dveřního křídla. Lehkým zatlačením na 
spodní konec se vyklopí horní delší část 
raménka do mírně šikmé polohy (cca 
25°), v níž může být použita jako há-
ček na věšákové stěně. Volný prostor 
v U profilu mezi jednotlivými raménky 
je vyplněn materiálem povrchově do-
končeným shodně s povrchem dveří. 
Plocha křídla tak působí celistvě, pouze 
s přiznanou „dvojlinkou“ hran lišty a čel-
ními plochami výklopných ramének.
Lišty mohou být v rámci jednoho křídla 
použity i ve větším počtu, tzn. v několika 
rovnoběžných řadách, čímž se zvyšuje 
funkčnost dveří coby „věšákové stěny“. 
Konkrétní počet vychází buď z modelo-

SAPELI má háček!

Kam pověsit bundu či kabát? Otázka aktuální hlavně v malých panelákových bytech nebo v dětských 
či studentských pokojích přeplněných jinými – „důležitějšími“ předměty, než je věšák. Zejména 
pak v chladných ročních obdobích, kdy množství používaných svršků přibývá a místa pro jejich 
pověšení ubývá.

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

Funkční výklopné háčky jsou uloženy 
v hliníkové „U“ liště zapuštěné v ploše 
dveřního křídla

Počet háčků na dveřích vychází buď z modelové řady, nebo z konkrétního přání 
zákazníka
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vé řady, anebo ho lze zvolit na základě 
konkrétního požadavku zákazníka.
Věšákové stěny jsou pojaty jako ploché 
panely se zapuštěnými výklopnými háč-
ky připevněné ke stěně. V případě po-
užití dveří i věšákových stěn je možné 
obojí dodat v jednotném povrchu a tím 
vzhledově sladit v jeden celek.
Nosnost každého háčku je 32 kg. Při 
jejich větším počtu na dveřích či věšá-
kové stěně je ale nutné při zatěžování 
vycházet z maximální zatížitelnosti dve-
řního křídla a věšákové stěny.

Nový design programu HANUM vznikl 
ve spolupráci s fakultou průmyslového 
designu ČVUT a pochází z autorské díl-
ny mladé designérky. Jak již bylo nazna-
čeno v úvodu, dveře s háčky se mohou 
stát výrazným pomocníkem hlavně tam, 
kde jsou problémy s umístěním samo-
statných věšáků vzhledem k nedostatku 
místa. Kromě již zmíněných malých bytů 
nebo dětských a studentských pokojů 
může toto řešení najít své uplatnění 
také na studentských kolejích, v hote-
lových pokojích anebo koupelnách, kde 
mnohdy marně hledáme nějaký háček, 
na který bychom zavěsili ručník, župan 
příp. intimnější součásti našeho odě-
ní. 

V případě použití věšákové stěny a dveří v jednom prostoru lze oba výrobky zhotovit 
v jednotném vzhledu 
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V posledních 20 letech se stále zrychlující pronikání digitální 
techniky do všech oblastí našeho života logicky projevuje 
i v oboru dřevozpracujících strojů. Tento celosvětově nastou-

pený trend využívání CNC strojů přináší řadu výhod pro jejich uživatele. Jde především o zkrácení 
pracovních časů, přesnost výroby, snadné opakování pracovních postupů a např. i možnost vy-
tváření složitých tvarů výrobků. Stálé rozšiřování nabídky programů a jejich speciálních nástaveb, 
společně s postupným zjednodušováním obsluhy, pak umožňuje využívání CNC strojů i v malých 
dílnách s malosériovou a kusovou výrobou. Tento vývoj se samozřejmě projevil i u českého výrobce 
dřevoobráběcích strojů, ve firmě HOUFEK a.s., jehož výrobní řadu CNC strojů zde představujeme.

CNC stroje firmy HOUFEK a.s.

Firma HOUFEK je mezi odbornou veřej-
ností známa především jako producent 
brousicích strojů. S jejich výrobou za-
čala v roce 1990 a od roku 1996 ji po-
stupně doplňuje dalšími typy dřevoob-
ráběcích strojů. Rozšiřující se sortiment 
konstrukčně a výrobně stále náročněj-
ších strojů si vynutil investici do výstav-
by nového závodu s moderní výrobní 
technologií zejména v oblasti obrábění a 
tváření kovů s využitím CNC technologií. 
Nový závod byl uveden do provozu v ro-
ce 2001 a od této doby jsou všechny 
stroje firmy HOUFEK vyráběny v tomto 

moderním závodě v Golčově Jeníkově. 
Současně s rozšiřováním technologic-
kého vybavením firmy bylo založeno 
vývojové a konstrukční oddělení, 
které zajišťuje nejen další 
rozšiřování sortimentu 
universálních dřevo-
obráběcích stojů, ale 
i jednoúčelových strojů 
pro výrob-
ní linky.

Průlomovým rokem byl rok 2007, kdy 
společnost do svého výrobního 
programu zařadila CNC obrá-
běcí centra. Pro jejich vývoj 
bylo zřízeno samostatné kon-

strukční od-
dělení. Firma 

HOUFEK 

Tabulka: CNC obráběcí centra HOUFEK – přehled parametrů

Základní provedení

Max. rozměr 
obrobku 
(XxYxZ) 

[mm]

Hlavní vřeteno Vrtací agregát Průměr 
drážk. 

pily 
[mm]

Rotační 
zásobník 
nástrojů

Čtvrtá 
osa CkW 

(S6)
ot./
min

kW
vertikální 
vřetena

horizont. 
vřetena

CNC 
ORION

Tříosé s konzolovým nebo 
rastrovým stolem a s auto-
matickou výměnou nástrojů

2800 x 1100 
x 150 

9 24 000 2,2
6 v ose X 
4 v ose Y

2 v ose X 
1 v ose Y

120
7/14 
pozic

ANO

CNC 
SCORPION

Tříosé s rastrovým stolem 
a s automatickou výměnou 

nástrojů

(3200-4200-
5200-6200) 

x (1250-
2100) x 150 

9 24 000 2,2
6 v ose X 
4 v ose Y

2 v ose X 
1 v ose Y

120
7/14 
pozic

ANO

CNC 
MERCURY

Tříosé s konzolovým, 
rastrovým nebo hladkým 
stolem a s automatickou 

výměnou nástrojů

(3200-4200-
5200-6200) 

x (1250-
1500) x 300 

7,5 24 000 3
10 v ose 
X 8 v ose 

Y

3 v ose X 
1 v ose Y

120
7/14 
pozic

ANO

CNC 
MERCURY 

PLUS 5

Pětíosé s konzolovým, ras-
trovým nebo hladkým sto-

lem, s portálovou konstrukcí 
příčníku, s dvouosou hlavou 

s kapalinou chlazeným 
vřetenem a s automatickou 

výměnou nástrojů

(3200-4200-
5200-6200) 

x (1250-
1500) x 

(250-500) 

12 
dvou-
osé

24 000 – – – –
7/14 
pozic

–

CNC MERCURY PLUS
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vsadila od začátku výroby CNC strojů na schopnost nabíd-
nout každému zákazníkovi stroj, který bude přizpůsoben jeho 
konkrétním požadavkům. Osobní přístup k zákazníkům byl 
jedinou možností, jak prorazit na trhu mezi zavedenými vý-
robci CNC strojů s více než 20letou tradicí.
Zpočátku se firma zaměřila na vývoj univerzálního tříosé-
ho až čtyřosého obráběcího centra. Výsledkem byla řada 
MERCURY. Stroje řady MERCURY jsou určeny pro malé až 
středně velké firmy, které se zabývají výrobou nábytku, dveří, 
oken, schodů a součástí interiérů a prvků stavební výroby.
V roce 2008 byla do výroby uvedena řada ORION, a to hlavně 
s ohledem na požadavek cenově dostupných CNC strojů, 
plně vyhovujících pro výrobu nábytku na míru, např. kuchyní 
a součástí interiérů. Umožňuje ale též obrábění okenních 
rámů, dveří, schodů, schodnic apod.
V témže roce byl představen i stroj řady SCORPION, kte-
rý je především určen pro formátování a obrábění velkofor-
mátových desek – tzv. nesting. Charakteristickým rysem je 
portálová (mostová) konstrukce příčníku. Zákazníci určitě 
ocení možnost doplnění stroje o automatické zařízení na 
zakládaní a vykládání obráběných desek, snižující nároky 
na obsluhu.
Všechny tyto stroje jsou osazeny nejmodernějším řídícím 
systémem firmy Siemens a vybaveny softwarem NCHops, 
který usnadňuje ovládání stroje a tvorbu programu. 
Kromě výše uvedených CNC strojů vhodných především pro 
nábytkářský průmysl vyrábí firma HOUFEK i stroje určené pro 
modelárny. Standardně využívají tříosé a pětiosé obrábění pro 
výrobu dřevěných, plastových a polystyrénových sléváren-
ských modelů. Jedná se o centra výrobních řad PROFORM, 
MERCURY PLUS, TAURUS, TITAN a PROMAX.
Zaměření firmy na speciální atypická řešení přesně na míru 
zákazníkovi společně s kvalitním a rychlým servisem činí CNC 
stroje firmy HOUFEK konkurenceschopné.
Kompletní výrobní sortiment dřevoobráběcích strojů HOUFEK 
najdete na www.houfek.com.

CNC ORION

CNC SCORPION

25



DM 12/201216

technológie – inzercia

Venture 316 – nástupca 5-osého BMG 
300 disponuje množstvom technických 
vymožeností známych z INDUSTRY kate-
górie strojov. Základom stroja je masívny 
a ťažký oceľový rám, ktorý zaručuje pres-
né opracovanie a dlhú životnosť stroja. 
Po masívnom ráme stroja sa pohybuje 
CNC rameno portálovej konštrukcie 
– teda podopreté z obidvoch strán. Táto 
konštrukcia zaručuje maximálnu pres-
nosť opracovania po celej šírke stola aj 
po dlhoročnom používaní. Zároveň sa 
zväčšuje max. šírka dielca (1550 mm na 
frézovanie) a možnosť použitia viacerých 

pracovných jednotiek na ramene stroja. 
V základe je Venture vybavený 5-osím 
frézovací vretenom, vŕtacím agregátom 
a píliacim otočným agregátom. Za prí-
platok je možné stroj dovybaviť o 3-osé 
frézovacie vreteno. 
Medzi technológie použité na stroji patrí 
aj bezpečnostný systém “Bumper“ na-
miesto rohoží. Tento systém umožňuje 
využívanie celého stroja pri práci na 
dvoch stranách. Stôl nie je fixne roz-
delený na dve polovice (ako pri bezpeč-
nostných rohožiach), ale je rozdelený 
podľa rozmerov dielcov. Navyše pri prá-
ci stroja nie je obsluha obmedzovaná 
v pohybe vedľa stroja. 
Hlavné 5-osé frézovacie vreteno DRIVE 
5C disponuje kvapalinovým chladením 
a vysokým výkonom už pri nízkych otáč-
kach. Technológia Vibration Sensor 
umožňuje riadenie práce vretena v zá-

vislosti na zaťažení (materiáloch) a rovna-
ko úplný manažment nástrojov. Vreteno 
upozorní obsluhu na potrebu brúsenia 
jednotlivých nástrojov. Táto technológia 
je dobre známa z INDUSTRY kategórie 
strojov a liniek. Toto výnimočné vreteno 
navyše dokáže upnúť akékoľvek agregá-
ty pre 4-osé stroje HOMAG. Zdvojená 
Z os (separátny pohon pre vertikálny po-
hyb frézovacieho a vŕtacieho agregátu) 
zvyšuje presnosť opracovania, rýchlosť 
vŕtania a znižuje sa potreba odsávania 
ako aj spotreba elektrickej energie. 
Tak, ako je pri firme HOMAG zvykom, 
že vždy ponúka už v základnej cene 
stroja nadštandardnú výbavu, tak je to 
aj v prípade Venture 316. Už v základ-
nej cene dostanete súpravu prísaviek, 
dorazy so snímačmi zasunutia vpredu 
aj vzadu, laserovú predikciu ukladania 
dielcov/prísaviek, záložný zdroj, tech-
nológiu „eco plus“ atď. 
Firma HOMAG teraz ponúka do konca 
januára 2013 všetkým zákazníkom 
špeciálnu akciu na Venture 316!!!

Firma HOMAG pred krátkym časom spustila sériovú výrobu 5-osé-
ho CNC obrábacieho centra Venture 316. Týmto krokom sa snaží 
získať prevahu na poli 5-osích obrábacích centier v celosvetovom 
meradle. Venture 316 je nielen technicky vyspelý a moderný stroj, 
ale aj cenove dostupný nástroj pre flexibilnú drevovýrobu bez ob-

medzenia použitia. Vďaka tomu sa tento stroj stal krátko po uvedení na trh top predajným artiklom 
firmy HOMAG, so stovkami dodaných strojov počas roka 2012. 

Venture 316 – zaujímavé 5-osé 
CNC centrum pre všetkých

Viac informácií o akcii na Venture 
316 získate na adrese:

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

GRUPPE

Autor: Ing. Peter Ježo
EXCELLENT CD spol. s r.o., Zvolen
Kontakt: jezo@excellentcd.sk
Foto: archív HOMAG
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Patrně každý, kdo na montážích či v dílně 
při práci s elektrickým ručním nářadím 
používá k odsávání pilin průmyslový 
vysavač, řeší obdobný problém: časté 
vyprazdňování zásobníku a čistění zane-
seného filtru. Jedná se o činnosti, které 
nám zbytečně zabírají čas na úkor vlastní 
práce. Slovo „zbytečně“ zde používáme 
záměrně, neboť s vhodným technickým 
vybavením můžeme tyto neproduktivní 
časy výrazně redukovat. Řešení přitom 
může být velmi jednoduché.
Od rychlého naplnění zásobníku a čas-
tého zanášení filtru vysavače nám může 
pomoci např. malý a snadno přenosný 
cyklon ADAMIK separator 50. Ve spo-
jení s mobilním průmyslovým vysavačem 
tvoří dvoustupňový filtrační systém. 
V cyklonu dochází k separaci hrubších 
nečistot (piliny, hobliny, hrubší prach 

apod.) a do vysavače tak přichází pouze 
vzduch s neodloučenými jemnými části-
cemi. Výrobce uvádí, že separátor doká-
že odloučit až 99 % prachových částic. 
I kdyby ale toto číslo bylo podstatně niž-
ší, jedná se o významnou pomoc, ne-
boť dochází k menšímu zanášení filtru 
vysavače, a ten tak může pracovat na 
svůj maximální výkon. Současně se tím 
prodlužuje i životnost filtru.
Cyklon vysoký zhruba 40 cm je vyroben 
z průhledného plastu. V horní části jeho 
kónického těla je umístěno vstupní a vý-
stupní hrdlo, obě o průměru 50 mm. 
Vstupní vodorovné hrdlo je umístěno ex-

centricky na bočním kuželovitém plášti, 
výstupní svislé hrdlo prochází horním 
víkem (o průměru 160 mm) a zasahuje 
cca do 1/3 výšky vnitřního prostoru. Na 
spodní otevřené straně je cyklon zakon-
čen přírubou, kterou se pomocí šesti 
šroubů připevní k víku sběrné nádoby 
s vyříznutým otvorem.
K hornímu výstupnímu hrdlu se připojí 
sací hadice vysavače, k bočnímu vstup-
nímu hrdlu se připojí hadice od pracovní-
ho nářadí. Při nasávání vzduchu se uvnitř 
cyklonu tvoří vířivé proudění, které po 
spirálovité dráze po obvodu kuželovité-
ho pláště vhání odsávané nečistoty do 
spodní sběrné nádoby, kde se usazují.
Jako sběrnou nádobu můžeme použít 
prakticky jakýkoliv větší kbelík či barel 
s odnímatelným víkem, ke kterému cyk-
lon připevníme. Pro snadnou manipula-
ci lze použít např. i popelnici s kolečky. 
V takovém případě je ale nutné provést 
menší technickou úpravu víka a opatřit ho 
pevnými uzávěry, případně těsněním.

Konec problémů s častým zanášením vysavače

Připojením cyklonu se sběrnou nádobou 
k průmyslovému vysavači získáme dvou-
stupňový systém filtrace

ADAMIK Company
Kaštanová 182, 739 61 Třinec
tel.: +420 558 535 978
www.adamikcompany.com

V cyklonu dochází k separaci pilin a hrub-
šího prachu z nasávaného vzduchu 
a k jejich usazování ve sběrné nádobě

LEPENÉ DESKY ZE 
SEVERSKÉHO DŘEVA

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

Obchodní zastoupení:  
Ratajský Milan, Vracov 

Tel. 604 299 113
www.ratajsky.com

www.rema-wood.com

Ing. Pavel Sedlecký
NOVĚ OTEVŘENÝ SKLAD PRAHA
Prodej spárovek REMA
www.susenerezivo.cz
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Zaobluje při kapování

Hned s několika novinkami a inovace-
mi měli možnost se návštěvníci výstavy 
seznámit na stánku společnosti PANAS. 
Tabulka s nápisem „Zaoblování při ka-
pování“ upozorňovala na inovovanou 
olepovací linku Olimpic k260 EVO, 
která je určena především pro menší vý-
robce. Umožňuje zaoblování koncových 
hran ABS/PVC olepovacích pásek do tl. 
3 mm přesto, že není vybavena rožkova-
cím agregátem. Výbava stroje zahrnuje 
předfrézovací jednotku se dvěma samo-
statnými motory s DIA nástroji, nanášecí 
jednotku s přítlačnou zónou, kapovací 
jednotku se dvěma samostatnými moto-
ry s automatickým naklápěním 0–15°, 
multifunkční frézovací jednotku od plo-
chy, rádiusové a plošné cidliny.
Funkce zaoblování koncových svislých 
hran je integrována do inovované kapo-
vací jednotky. Oba motory jsou osaze-
ny současně dvěma nástroji: kapovací 
pilkou s větším průměrem a zaoblovací 
pilkou s menším průměrem. Jednotka 
může buď standardně kapovat (pomocí 
větších kapovacích pilek), nebo kapovat 
a současně zaoblovat (pomocí zaoblova-
cích pilek). Zaoblovací pilky (v provedení 
levá a pravá) jsou osazeny prodloužený-
mi tvrdokovovými břity s radiusem. Při 
kapování odříznou přesah olepovací pá-
sky a současně zaoblí koncovou hranu. 
Pracují pouze ve svislém směru, nejedná 
se tedy o plnohodnotné „rožkování“, při 

Ačkoli rozsahem byla letošní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl 
PRAGOLIGNA nevelká, návštěvníkům ukázala některé důležité trendy zejména v oblasti truhlářské 
a nábytkářské výroby. Přinesla řadu technologických inovací a novinek, přispívajících ke zvýšení 
kvality, flexibility a produktivity výroby, ale i ke zlepšení pracovního prostředí. Některé z nich před-
stavujeme v tomto příspěvku.

Výběr z novinek představených 
na veletrhu PRAGOLIGNA

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

Olepovačka, která umí zaoblovat hrany při kapování

Funkce zaoblování koncových hran je u olepovačky Olimpic k260 EVO integrována 
do inovované kapovací jednotky se dvěma samostatnými motory, z nichž každý je 
osazen dvěma nástroji: kapovací pilkou a zaoblovací radiusovou pilkou



DM 12/2012 19

technologie
kterém dochází ke kompletnímu zaoble-
ní koncových hran včetně rožků. Rožky 
zůstávají v tomto případě ostré a jejich 
zaoblení je třeba provést dodatečně 
např. ručním přebroušením.

Může vrtat, drážkovat 
i frézovat

Další představenou novinkou byl ino-
vovaný model vertikálního obráběcí-
ho centra Cyflex F900 pro komplexní 
opracování nábytkových dílců. Pracovní 
hlavu stroje s vrtacím agregátem s cel-
kem 18 vrtáky (12 vertikálních a 6 ho-
rizontálních) a integrovanou drážkovací 
pilkou orientovanou v ose X je možné 
na přání doplnit frézovacím elektrovřete-
nem o výkonu 5,5 kW s max. otáčkami 
18.000 ot./min.
Koncepce stroje vychází z předchozího 
modelu: Nad šikmo uloženou pracovní 
plochou se ve svislém směru pohybuje 
obráběcí hlava. Pohyb dílce v podélném 
směru zajišťuje řízená upínací svěrka 
s optimalizací upínání podle délky díl-
ce a pracovního programu. Stroj je 
vybaven systémem pro automatickou 
kalibraci délky zakládaného dílce (po-
mocí optického snímače). Výsledkem 
je přesná vzdálenost vrtaných otvorů od 
přední a zadní hrany dílce i v případě, že 
vstupní materiál má určitou rozměrovou 
odchylku délky. Další systém automa-
ticky kontroluje správný rozměr šířky 
založeného dílce. V případě zjištění 
odchylky je obsluha upozorněna, že je 
založen dílec o jiné šířce, než odpovídá 
pracovnímu programu. Délka obrobi-
telných dílců je 200–3050 mm, šířka 
70–900 mm a tloušťka 10–60 mm. 

Pátá osa jako standard

Nový model 5osého obráběcího centra 
Tech Z5 je názorným příkladem sou-
časného trendu, kdy je plnohodnotná 
pátá řízená osa, dostupná donedávna 
pouze u CNC obráběcích center vyšší 
třídy, uplatňována i u technologií střední 
kategorie určených zejména menším 
výrobcům.
Základní pracovní jednotkou centra 
je výkonná 5osá obráběcí hlava typu 
Prisma 5 (11 kW) s unikátním konstrukč-
ním provedením, díky kterému má hlava 
velice kompaktní rozměry (patent SCM). 
Frézovací vřeteno je uloženo mimo osu 
hnacího elektromotoru a díky tomu má 
jeho osa velmi malou vzdálenost od 
vnějšího pláště. Může se tak při obrá-
bění ve vodorovné poloze dostat velmi 
blízko k pracovní ploše stolu.

Vertikální vrtací, drážkovací a frézovací centrum Cyflex F900

Pracovní hlava, posuvná ve svislém směru, může být kromě vrtacího agregátu s 18 
vrtáky a integrovanou drážkovací pilkou vybavena též frézovacím 5,5kW elektro-
vřetenem

Jedním ze současných trendů v oblasti dřevoobrábění je uplatňování páté řízené 
osy u CNC obráběcích center střední kategorie. Touto technologií je vybaveno také 
CNC obráběcí centrum Tech Z5, určené hlavně menším výrobcům
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Použití 5osé technologie výrazně zvy-
šuje flexibilitu stroje a eliminuje nutnost 
používání úhlových hlav. Pro automa-
tickou výměnu nástrojů má k dispozici 
dva zásobníky s celkovou kapacitou 22 
nástrojů. Druhou pracovní jednotkou je 
vrtací hlava obsahující až 18 vertikálních 
a 8 horizontálních vrtáků a drážkovací 
pilku v ose X.
Společnost PANAS prezentovala Tech 
Z5 včetně celé řady praktických uká-
zek z oblasti výroby nábytku, schodišť, 
modelů apod. 

Tak tichý, že ho přehluší 
i odsávání

Tichý chod, nízká spotřeba energie 
a čistý řez. Tak by se velmi stručně dal 

charakterizovat nový systém hoblova-
cích válců s názvem Silent POWER, 
kterým jsou na přání zákazníků vyba-
vovány srovnávací a tloušťkovací frézky 
z produkce skupiny FELDER. Z tech-
nického hlediska nejde o úplnou novin-
ku, neboť v praxi jsou již řadu let pou-
žívány např. v hoblovacích jednotkách 
u širokopásových brusek určených pro 
hrubou kalibraci masivních spárovek 
apod. U základních truhlářských strojů 
určených hlavně pro malé výrobce 
a živnostníky ale zatím příliš rozšířené 
nejsou.
Hřídel je osazena lapovanými čtyřbři-
tovými tvrdokovovými destičkami (tzv. 
žiletkami). Destičky jsou uspořádány 
ve dvou spirálových řadách s délkovým 
posunem, takže se břity v jedné řadě 
překrývají s břity ve druhé řadě. Díky 
tomu nezanechávají mezery mezi sou-
sedními břity stopu na opracovávaném 
materiálu.

Zásadní a podstatnou výhodou tohoto 
spirálového hřídele je významné snížení 
hlučnosti. Průměrná redukce hlučnosti 
v porovnání s obvyklými systémy činí 10 
dB (A). V praxi to znamená, že stroj po 
zapnutí jen slabě bzučí a jeho hlučnost 
se příliš nezvýší ani při opracovávání 
dřeva. Snadno ho proto přehluší např. 
vedle stojící mobilní odsávání. 
Kromě toho se snižují i nároky na výkon 
stroje. Díky „taženému“ řezu (jednotli-
vé břity se do řezu dostávají postupně) 
nedochází k takovým rázům či chvění. 
Výsledkem je i kvalitnější opracování po-
vrchu, a to zvláště u dřeva s růstovými 
vadami a nepravidelnostmi. 
Nezanedbatelnou předností systému 
je i to, že pokud dojde k lokálnímu 

otupení či poškození ostří cizorodým 
materiálem (hřebík apod.), stačí vymě-
nit (nebo otočit) pouze patřičný počet 
poškozených břitů.

Stříkací automat i pro malé 
výrobce

Automatická stříkací kabina PRIMA, kte-
rou na výstavě předváděla společnost 
TEKMA, se na první pohled nikterak ne-
lišila od podobných zařízení určených 
pro větší firmy s průmyslovou výrobou. 
Prezentovaný stříkací automat byl ale 
určen především malým firmám, kterým 
byl přizpůsoben hlavně svojí relativně 
nízkou cenou, dosaženou díky maximál-
ní technické jednoduchosti, ovšem při 
zachování plné funkčnosti a automati-
zace procesu.
Uzavřenou kabinou prochází válečkový 
dopravník s pracovní šířkou 1300 mm, 
po kterém se rychlostí 1–3 m/min po-
souvá papírový pás. Ten slouží k posou-
vání dokončovaných dílců. Je odvíjen 
z „čisté“ role zavěšené pod začátkem 
dopravníku na vstupní straně a znečis-
těný přestříknutým lakem je navíjen do 
role zavěšené pod koncem dopravníku 
na výstupní straně. Celková délka papí-
rového pásu je 2400 m.
Po obou stranách dopravníku uvni-
tř kabiny se nachází odsávací plochy 
s dvoustupňovou filtrací (papírová mříž-
ka, rouno) a se spodním odsáváním. 
Jedna odsávací větev je umístěna také 
pod válečkovým dopravníkem. Vytváří 
zde podtlak, který přidržuje papírový 
pás na dopravníku. Nasávaný vzduch 
je do kabiny přiváděn jednak vstupním 
a výstupním otvorem, a jednak mřížkami 
ve stropní části.

Tichý chod, nižší spotřeba energie, kvalitně opracovaný povrch. To je stručný výčet vlastností, které jako hlavní argumenty při 
prezentaci svého nového systému hoblovacích válců používá firma FELDER

Díky unikátní konstrukci 5osé obráběcí 
hlavy Prisma 5 je frézovací vřeteno ulo-
ženo mimo osu hnacího elektromotoru 
a může tak pracovat v těsné blízkosti 
pracovní plochy stolu
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V uzavřeném prostoru kabiny po příč-
né dráze osciluje pracovní hlava, která 
může být osazena až čtyřmi samostatně 
ovládanými stříkacími pistolemi, z toho 
dvě směřují dopředu a dvě dozadu. Dva 
vysokotlaké okruhy umožňují rychlou 
změnu aplikované nátěrové hmoty bez 
časových prodlev a vzniku odpadů.
Pracovní cyklus je řízen počítačem 
(PLC) a probíhá zcela automaticky na 
základě předem zadaných parametrů. 
Jedním z parametrů, které je třeba do 
počítače zadat, je šířka dílců, respektive 
šířka oblasti nanášení laku. Délku vklá-
daných dílců si počítač odměřuje sám 
pomocí čidel umístěných po stranách 
snímacího portálu na vstupní straně 
kabiny. Stříkací pistole jsou spouštěny 
se zpožděním až v okamžiku, kdy se 
dílec ocitne v jejich dosahu. Nejdříve 
jsou spuštěny přední pistole a posléze 
zadní. Na konci dílce naopak jako první 
vypínají přední pistole a následně zad-
ní. Nátěrová hmota je tak nanášena jen 
v oblasti, kde se nachází dílec, takže 
neefektivní přestřiky jsou redukovány 
na minimum.
Navinutý kontaminovaný papírový pás 
je společně se zanesenými filtračními 
vložkami likvidován jako nebezpečný 
odpad. Výměna filtračních vložek uvni-
tř kabiny je velmi jednoduchá. Spodní 
části bočních stěn skříně, k nimž jsou 
rámy filtrů připevněny, jsou řešeny 
jako zásuvky. Jejich vysunutím získá-
me snadný přístup nejen k filtrům, ale 
také do spodního prostoru kabiny, což 
usnadňuje jeho udržování v čistotě.

Při prvním pohledu na stříkací automat PRIMA si lze jen těžko představit, že se jedná 
o zařízení určené především menším výrobcům. Přesto tomu tak skutečně je

Vnitřní prostor s průchozím válečkovým dopravníkem, papírovým dopravním pásem, 
postranními filtry a příčně přejíždějící pracovní hlavou se stříkacími pistolemi

Vstupní strana kabiny se zavěšenou rolí čistého papírového pásu a s portálem se 
snímacími čidly

Boční stěny skříně jsou ve spodní čás-
ti řešeny jako zásuvky, což usnadňuje 
výměnu filtračních vložek a udržování 
spodního prostoru kabiny v čistotě
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Technologie vytvrzování LED zvyšuje kvalitu výrobku, 
snižuje náklady na energii a údržbu a zlepšuje kvalitu 
pracovního prostředí, říká přední průmyslový výrobce 

v oboru. BJS Group, švédská průmyslová skupina, spouští průkopnickou technologii vytvrzování 
nátěrových hmot pomocí LED lamp, vyvinutou společností Sherwin-Williams.

Švédská společnost BJS Group používá 
technologii vytvrzování Becker Acroma LED 
od společnosti Sherwin-Williams

V současné době se tato technologie 
využívá v jedné z továren společnosti, 
v Humpolci v České republice a další zá-
kazníci jsou ve fázi testování. BJS Czech 
je mezi prvními, kteří využívají tuto tech-
nologii, která byla nedávno spuštěna pod 
obchodní značkou Becker Acroma.
Povrchy vytvrzené technologií LED nabí-
zí nespočet výhod oproti tradičním řeše-
ním UV vytvrzování. Obzvláště, tato tech-
nologie vytváří jednotné a konzistentní 
vytvrzení přes celou šířku aplikovaného 
dřevěného substrátu, během kterého 
neprodukuje téměř žádné teplo a emi-
se ozonu. Toto zvyšuje kvalitu výrobku 
a zlepšuje kvalitu výrobního prostředí. 
Nízké teploty při vytvrzování dovolují vy-
tvrzovat takové dřevěné substráty, jaký-
mi jsou borovice a další pryskyřičné dře-
viny s výrazným snížením zmetkovitosti. 
A navíc, LED technologie šetří energii 
a snižuje náklady na údržbu.

Společnost BJS Group sídlí ve Švédsku, 
byla založena roku 1917 v Smalandsste-
naru ve Švédsku. Vlastní závod v České 
republice BJS Czech. Se zákazníky, 
mezi které patří významný evropský 
prodejce nábytku, je společnost ex-
pertem ve výrobních procesech jako je 
frézování, vrtání a lakování substrátů, 
především MDF, DTD a ostatních ma-
teriálů, kde je kladen důraz na kvalitu 
konečného výrobku. 
Jeden z majitelů BJS Group Kaj 
Johansson říká: „Technologie LED vy-
tvrzování znamená, že pracovníci na 
lince mají k dispozici daleko spolehli-
vější postup, s kterým pracují. Nemusí 
neustále kontrolovat výkonnost lamp, ty 
jsou nyní daleko efektivnější, dále pra-
covní prostředí je lepší, není zde žádný 
škodlivý ozon a navíc v létě je tu o po-
znání chladněji, než bývalo“. A dodává: 
„Pracujeme s Becker Acroma (nyní ob-

chodní značka společnosti Sherwin-
Williams) již více než 20 let, za ta léta 
nám pomohli vylepšit už několik výrob-
ních procesů, takže když oznámili mož-
nost vytrzování LED technologii, okam-
žitě nás to zaujalo“.
Závod BJS Czech v Humpolci používá 
zcela novou dokončovací linku včetně 
dvou LED vytvrzovacích zón. Tato lin-
ka je určena k pigmentovému dokon-
čování plošných dílců z MDF a DTD. 
Technologie LED má životnost 15 tisíc 
hodin, tedy asi pětkrát více než konvenč-
ní lampy. Podávají konzistentní výkon po 
celé šířce 1,3 metru šířky výrobní linky, 
zatímco starý systém mohl kolísat kvůli 
ztrátě výkonnosti lamp a následnému 
rozdílu ve vyzařování. Ve srovnání se sta-
rou technologií, která je používána přes 
25 let, Becker Acroma LED technologie 
vytvrzování pracuje s velmi úzkým spek-
trem UV záření.

Pohled na novou dokončovací linku určenou k pigmentovému dokončování plošných nábytkových dílců z MDF a DTD v závodě 
BJS Czech v Humpolci. Foto: archiv Sherwin-Williams
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Pokud LED vytvrzování vyčerpá svou 
životnost má tendenci skončit zároveň 
(nedochází k pozvolnému snižování vý-
konu), což umožňuje vyměnit všechny 
lampy najednou a zjednoduší se tím frek-
vence kontrol potřebného výkonu lamp, 

což předtím vyžadovalo minimálně tý-
denní interval. Nižší výrobní a vytvrzovací 
teploty (20 °C ve srovnání ke 70–80 °C) 
napomáhají ke snížení nákladů na údrž-
bu lamp, zatímco se zkvalitní pracovní 
prostředí. Díky stabilnímu a stejnoměr-

nému vytvrzovacímu procesu, který se 
pozitivně projeví na kvalitě konečného 
výrobku, se v žádném případě nemohou 
objevit nevytvrzené oblasti. 

O společnosti 
Sherwin-Williams

Sherwin-Williams je celosvětovým lídrem 
ve vývoji, výrobě a prodeji nátěrových 
hmot a souvisejících produktů s více 
než 32 tisíci zaměstnanci a pobočka-
mi ve 109 zemích světa. Zhruba 3950 
prodejců nátěrových hmot, autolakoven 
a dalších průmyslových distributorů na-
bízí a prodává naše produkty. S ročním 
obratem $ 8,8 miliard je největším vý-
robcem nátěrových hmot ve Spojených 
státech Amerických, a třetí největší na 
světě.

Součástí dokončovací linky jsou dvě LED vytvrzovací zóny

Sherwin-Williams Czech 
Republic spol. s r.o.
Družstevní 56
594 01 Velké Meziřiči
tel.: +420 566 501 411
fax: +420 566 520 310
e-mail: info.cz@sherwin.com
www.beckeracroma.com
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Společnost Kili jako svoji prodejní no-
vinku představuje laminované DTD/
MDF desky a HPL lamináty s vyso-
kým leskem s obchodním označením 
Mirror Gloss (MG). Zrcadlového lesku 
je na povrchu dokončovacího materi-
álu dosahováno díky nové technologii 
s postupným ochlazováním lisované 
plochy. K lisování jsou používány spe-
ciální ocelové lisovací desky. Stejně 
tak i nosné DTD a MDF desky jsou 
speciálně vyvinuté pro dokončení na 
vysoký lesk a mají snížený obsah for-
maldehydu E-LE. Povrch, který tvoří 
4 vrstvy melaminového papíru (2 a 2), 
vykazuje i vyšší odolnost vůči poškrá-
bání. Desky jsou nabízeny ve 20 de-
korech (14 UNI barev, 4 dřevodeko-
ry a 2 dekory fantazie). DTD a MDF 
jsou standardně dodávány v tloušťce 
19 mm a s rozměrem formátu 2800 
x 2050 mm, s jednostranným MG po-
vrchem a z druhé strany ve shodném 
dekoru s povrchem PE (perla). Na 
objednávku lze dodat desky s obou-
stranným MG povrchem. HPL laminát 
s tloušťkou 0,8 mm je dodáván ve for-
mátu 2800 x 1320 mm. K dekorům 
jsou ve stejném provedení dodávány 

také identické hranovací ABS pásky 
22 x 1,3 mm. 

Výrobce: KRONOSPAN CR
Prodejce: Kili, s.r.o.

Desky s vysokým leskem Mirror Gloss

Tloušťkovací frézka D 963 je první 
tloušťkovací frézkou značky FELDER 
s pracovní šířkou 630 mm. Může 
být vybavena elektronickým řízením 
Power-Drive s jednoduchým elektric-
kým nastavováním výšky tloušťkování 
(3–300 mm) nebo automatickým 
programovatelným řízením Digi-Drive. 
Stroj může být osazen 7,35kW nebo 
10kW elektromotorem. Jako pracov-
ní nástroj může být použit čtyřnožový 
hřídel s klasickými noži, se samoupí-
nacím systémem Felder anebo novým 
spirálovým hřídelem Silent-Power 
s lapovanými čtyřnásobně otočnými 
tvrdokovovými břitovými destička-
mi (tzv. žiletkami). Průměr hřídele je 
vždy 120 mm a maximální úběr 8 mm. 
Nožové hřídele, stejně jako podáva-
cí válce, jsou uložené v ložiskových 
blocích z šedé litiny. Posuv obrobku 
je plynule nastavitelný pomocí variá-
toru v rozmezí rychlostí 4–16 m/min. 
Průměr odsávacího hrdla činí 160 mm 
a hmotnost stroje 845 kg.

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

Tloušťkovací frézka FELDER D 963
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Pravidla pro 
představování novinek

Služba je bezplatná a je určena 
klientům, kteří mají objednán ba-
revný plošný inzerát od ¼ strany. 
Spočívá v představení 1 až 2 novi-
nek (podle velikosti objednané in-
zertní plochy) v pravidelné rubrice 
NOVINKY, a to formou fotografií 
a technického popisu nově na trhu 
nabízených strojů, nástrojů, materi-
álů aj. výrobků pro dřevozpracující 
a nábytkářské firmy. 
Podklady: Ke každé novince je 
nutné zaslat pouze 1 barevnou fo-
tografii představovaného produktu 
a technické informace (prospekt 
s obsaženými údaji, technický list, 
heslovitý výčet parametrů nebo od-
kaz na internetovou stránku s popi-
sem). Finální text z těchto podkladů 
zpracuje redakce.
Uzávěrky: jsou totožné s uzávěr-
kami inzerce.
V představování novinek redakce 
DM pokračuje za nezměněných 
podmínek i v roce 2013.
Pro více informací pište na: 

 cz@drevmag.com,
 sk@drevmag.com.

TEKAPUR F1je pistolová vysoce ex-
pandující polyuretanová pěna, která 
tvrdne při kontaktu se vzdušnou vlh-
kostí. Vazební čas je 8–10 min (při 
18 °C/60 % r.v.v.), doba pro řezání 
při stejných podmínkách je 25 min. 
Doba konečného vytvrzení se v zá-
vislosti na teplotě a vlhkosti pohybuje 
kolem 1,5–5 hodin. Maximální objem 
vypěněné pěny je 45 l z 540ml dózy 
(běžně na trhu nabízené produkty 
mají při stejném objemu pěny zpravi-
dla větší balení). Toto malé balení má 
řadu předností: práce s ním je jedno-
dušší (nižší hmotnost dózy) a nabízí 
lepší přístupnost na špatně dostupná 
místa (pod stropem, střechou, vanou 
atd.). 
Jedná se o celoročně použitelný vý-
robek s možností aplikace od -5 do 
25 °C, určený pro použití ve staveb-
nictví na těsnění stavebních prvků, 
vyplňování otvorů a prostupů, izolaci 
potrubí, montáž a vestavování oken 
a dveří apod. Má dobrou přilnavost 
na většinu stavebních materiálů. 
Nepřilne naopak k teflonu, silikonu 
a polyethylenu. Pěna má šedou bar-
vu, shodnou s barvou betonu.

Výrobce: TKK Srpenica d.d., Slovin-
sko
Prodejce: OKENTĚS, spol. s r.o.

Pistolová polyuretanová pěna TEKAPUR F1

Tloušťkovací frézka s maximální pra-
covní šířkou 530 mm z výrobní řady 
Serie INDUSTRY je určena pro ná-
ročnou výrobu i ve vícesměnných 
provozech. Motorický zdvih pracov-
ního stolu je ovládán automatickým 
programátorem s možností ukládání 
opakujících se hodnot, nastavování 
absolutních nebo relativních hodnot 
atd. Zdvih stolu o rozměru 1050 x 530 
mm zajišťují čtyři šrouby. Maximální 
výška tloušťkování je 300 mm a ma-
ximální úběr 8 mm. Stroj je osazen 
čtyřnožovým hřídelem o průměru 120 
mm, poháněným 5,5 (7,5)kW elektro-
motorem. Rychlost posuvu obrobku je 
plynule regulovatelná v rozpětí 5–20 
m/min. Posuv zajišťuje jeden vstupní 
(rýhovaný nebo pogumovaný) váleček 
a dva výstupní (hladké ocelové nebo 
pogumované). Hmotnost stroje je 
830/810 kg.

Výrobce a prodejce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.

Tloušťkovací frézka RFT 530
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Dodavatelem moderní dřevostavby 
o velikosti dvoupodlažního rodinného 
domu navržené v pasivním energetic-
kém standardu je RD Rýmařov. Budova 
bude sloužit hlavně pedagogům a stu-
dentům jako unikátní výuková a názorná 
pomůcka pro testování a ověřování fyzi-
kálních veličin a parametrů uvnitř kon-
strukce a vnitřního prostředí v interiéru. 

Ověřovány mohou být např. součinite-
le prostupu tepla, povrchové teploty, 
vlhkosti uvnitř konstrukce a vzduchu 
v místnostech, a to jak při přirozeném 
tak i nuceném větrání. V technickém zá-
zemí budovy jsou instalovány všechny 
základní druhy tepelných zdrojů (elek-
trický kotel, plynový kotel, tepelné čer-
padlo, solární ohřev, kotel na pelety, 
teplovzdušné vytápění, elektrická topná 
spirála). Lze tak porovnávat jejich účin-
nost a vliv na vnitřní prostředí budovy, 
účel a vhodnost použití. Vedle těchto 
parametrů je možné také sledovat vlast-
nosti budovy, jako je sedání a napjatost 
základové desky a podloží v závislosti 

na čase a změně zatížení, měřit vzdu-
chovou a kročejovou neprůzvučnost, 
posuzovat vliv typu zasklení na tepelné 
parametry vnitřního prostředí atd.

Dispozice stavby

Dřevostavba o půdorysu 12,1 x 8,2 m je 
situována v optimální poloze pro solární 
zisky, tj. ve směru sever – jih. Vchod do 
domu spolu se zádveřím, komunikační-
mi a sociálními prostory je umístěn na 
severní straně, zatímco prostory učeben 
a haly směřují k jihu. Z této skutečnosti 
vychází i velikost otvorových výplní. 
V přízemí je k dispozici technické zá-
zemí (kotelna), hala, učebna, zádveří 
a sociální prostory. V podkroví jsou 
umístěny dvě učebny, kancelář, kou-
pelna a chodba. 

Konstrukce stavby

Budova výzkumného a inovačního cen-
tra spočívá na plovoucí železobetono-
vé (ŽB) monolitické desce tl. 200 mm, 
uložené na zhutněném podsypu z drce-
ného kameniva tl. 800 mm. Přímo pod 
deskou je provedena tepelná izolace 
z XPS polystyrenu tl. 200 mm. Na hor-
ním líci ŽB desky je provedena hydro-
izolace proti zemní vlhkosti. 
Montovaná dřevostavba je založena na 
principu prefabrikovaných panelových 
dílců na bázi dřeva se základní unifi-
kovanou šířkou stavebního modulu 
600 mm. Konstrukce obálky budovy 
je provedena v difúzně otevřeném sys-
tému s parobrzdou. Venkovní fasádu 
tvoří kombinace běžných zateplovacích 
systémů (kontaktní zateplovací systém 
s tenkovrstvou omítkou, provětrávaná  

Pasivní dřevostavba bude sloužit 
k výzkumu a výuce studentů

Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK) zahájil počátkem loňského roku realizaci projektu „Vytvoření 
odborného školicího střediska MSDK“, který je spolufinancován z Operačního programu podnikání 
a inovace, program Školicí střediska. Cílem projektu bylo vybudování odborného Výzkumného a ino-
vačního centra v areálu Fakulty stavební (FAST), VŠB-TU Ostrava. Výzkumné a inovační centrum 
MSDK bylo slavnostně uvedeno do provozu 19. září 2012.

Autor: Z podkladů MSDK a RD Rýmařov 
zpracoval Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto a detaily: MSDK, RD Rýmařov

Výzkumné a inovační centrum MSDK realizované jako montovaná dřevostavba v pa-
sivním energetickém standardu stojí v areálu Fakulty stavební, VŠB-TU Ostrava



DM 12/2012 27

konstrukce
fasáda s dřevěným obložením a pro-
větrávaná fasáda s fasádními deskami). 
Spojování je provedeno šroubovými, 
hřebíkovými a lepenými spoji. Použitý 
stavební a izolační materiál z přírodních 
produktů zohledňuje ekologické poža-
davky.
Přímo do konstrukce stavby jsou zabu-
dovaná teplotní a vlhkostní čidla, která 
jsou svedena do centrálního serveru 
a poskytují tak okamžité hodnoty v kte-
rémkoli ročním období.

Obvodové stěny
Nosnou část obvodových stěn tvoří dře-
věná rámová konstrukce z Ι-nosníků (60 
x 300 mm a 90 x 300 mm), opláštěná 
z vnější strany sádrovláknitou deskou tl. 
15 mm a z vnitřní strany parobrzdnou 
sádrovláknitou deskou (s nakašírovanou 
fólií) tl. 15 mm. Vnitřní prostor rámové 
konstrukce je vyplněn tepelnou izolací 
z dřevních vláken. Z interiérové strany je 
stěna navíc opatřena předstěnou (rám 
z dřevěných hranolků 60 x 60 mm, 
překrytý sádrovláknitou deskou tl. 15 
mm), rovněž vyplněnou tepelnou izola-
cí z dřevních vláken. Vnější stranu tvoří 
zateplovací systém z dřevovláknitých 
desek opatřený tenkovrstvou omítkou 
s nízkým difúzním odporem. Součinitel 
prostupu tepla obvodovou stěnou 
o celkové tloušťce 552 mm je U ≤ 0,1 
W/m2K.

Vnitřní stěny
Vnitřní stěny jsou rovněž z dřevěné 
rámové konstrukce s oboustranným 
opláštěním sádrovláknitými deskami tl. 
15 mm. Rám vyplňuje tepelná izolace 
z minerální vlny. Tloušťka nosných stěn 
činí celkem 150 mm, u příček je celková 
tloušťka 90 nebo 150 mm.
 
Stropy nad přízemím
Nosnou část stropu nad přízemím tvoří 
dřevěné stropní nosníky 60 x 240 mm, 
na kterých je položen záklop z DTD tl. 
22 mm. Mezi nosníky je v tloušťce 120 
mm uložena akustická izolace z mine-
rální vlny. Podhled ze zdvojených sádro-
kartonových desek (2 x 12,5 mm) je 
přichycen do dřevěného laťování (30 
x 60 mm). Podlaha se skládá z kro-
čejové izolace, anhydritového potěru 
a podlahové krytiny. Celková tloušťka 
stropu činí cca 467 mm.

Střešní konstrukce
Konstrukce šikmé střechy nad podkro-
vím se sklonem 15° je tvořena dřevěný-
mi Ι-nosníky (90 x 240 mm), mezi nimiž 
je uložena tepelná izolace z dřevních 

vláken v tloušťce 240 mm. Na nosní-
cích, které zde plní funkci krokví, je 
v celé ploše připevněno další (nadkro-

kevní) tepelně izolační souvrství. Nad 
izolací je větraná vzduchová mezera 
a střešní laťování pro upevnění kryti- 

Budova je situovaná učebnami a halami směrem k jihu, zatímco vchod se zádveřím, 
komunikačními a sociálními prostorami jsou na severní straně

Skladba obvodové stěny: 1 – Venkovní omítka ETICS; 2 – Difúzně otevřený zateplo-
vací systém, tl. 107 mm; 3 – Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm; 4 – Dřevěný 
nosník profilu, vyplněný tepelnou izolací, tl. 300 mm; 5 – Fermacell – Vapor, tl. 15 
mm; 6 – Dřevěný rám, vyplněný tepelnou izolací, tl. 60 mm; 7 – Sádrovláknitá deska 
Fermacell, tl. 15 mm
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ny z plastem potažených plechových 
profilů. Zespodu je na krokvích zavě-
šen zdvojený sádrokartonový podhled 
s prostorem vyplněným tepelnou izola-
cí z dřevních vláken tl. 60 mm. Funkci 
parobrzdy zajišťuje sádrovláknitá deska 
s nakašírovanou fólií. Součinitel prostu-
pu tepla stropem (krovem) s celkovou 
tloušťkou (bez střešní krytiny) 652 mm 
činí U ≤ 0,1 W/m2K.

Výplně stavebních otvorů
Okna jsou vyrobená z dřevěných le-
pených profilů se zasklením určeným 
pro nízkoenergetické a pasivní domy. 
Součinitel prostupu tepla Uw = 0,71 
W/m2K. Vstupní dveře jsou dřevěné 

se součinitelem prostupu tepla Ud = 
1,0 W/m2K.

Technologické vybavení

Vytápění
Systém vytápění obsahuje nadřazenou 
regulaci navržených tepelných zdrojů. 
Umožňuje měření všech potřebných ve-
ličin, toků, výkonů a tepelné energie. 
Výstupy měření a regulace (MaR) jsou 
vyvedeny na PC s grafickým zobrazením 
daného schématu, zvoleného zdroje 
i otopné soustavy.

Výuková sestava tepelných zdrojů:
 plynový kondenzační kotel o regu-

lovatelném výkonu v rozsahu 2–10 
kW

 automatický kotel na spalování pelet 
o výkonu do cca 12 kW

 tepelné čerpadlo země/voda o výko-
nu 6 kW

 přímotopný elektrokotel o příkonu 
6 kW

 elektrická spirála o příkonu 2 kW
 solární systém s vakuovými trubicemi 
o ploše cca 4 m2

Otopné soustavy objektu:
 desková otopná tělesa dimenzovaná 
na tepelný spád 50/43 °C

 podlahové vytápění dimenzované na 
tepelný spád 40/35 °C

 vytápění VZT dimenzované na teplený 
spád 50/43 °C

 chlazení VZT dimenzované na tepelný 
spád 6/12 °C

 ohřev teplé vody (TV) dimenzovaný na 
tepelný spád 55/48 °C

V prostoru kotelny je možné na otopný 
systém připojit vlastní zdroj tepla pro 
výzkumné účely. Vzduchotechniku lze 
používat dvěma způsoby: jako teplo-
vzdušné vytápění a/nebo jako řízené 
větrání. Oboje s rekuperací odpadní-
ho tepla (koupelna, sociální zařízení) 
a s možností sledování významu pří-
vodního podzemního registru.

Další technické informace najdete 
v příloze článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci KONSTRUKCE

Díky instalaci všech základních druhů tepelných zdrojů lze porovnávat jejich účel a vhodnost použití, účinnost a vliv na vnitřní 
prostředí budovy

PLECHOVÁ KRYTINA
50 mm STŘEŠNÍ LAŤ 50x50
60 mm KONTRALAŤ 60X60
POJISTNÁ DIFUZNÍ FOLIE

52 mm IZOLACE STEICO UNIVERSAL
100 mm IZOLACE STEICO THERM

NOSNÍK STEICO JOIST SJ 60 (v=240 mm)
240 mm IZOLACE STEICO FLEX

15 mm SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL VAPOR
2x60 mm DŘEVĚNÝ ROŠT +

15 mm SÁDROKARTONOVÁ DESKA GFK

AIRSTOP LEPICÍ
PÁSKA š. 50 mm

2x60 mm IZOLACE STEICO FLEX

30

15

60100 300

1515 15

Vnitřní čidlo teploty

3 čidla teploty
a vlhkosti

Venkovní čidlo teploty

Detail skladby střešní konstrukce



DM 12/2012

Okamžité INFO - CZ: 220 516 596 
Praha 5, Jáchymovská 721, info@felder-group.cz
Okamžité INFO - SK: 037 634 4353 
Zlaté Moravce, Beňadická 1, info@felder-group.sk
www.format-4.cz ▪ www.format-4.sk

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

... a vyrábíme prvotřídní dřevoobráběcí stroje!

My z Tyrolska
 rádi přijímáme výzvy ...

Dřevoobráběcí stroje pro truhlářské  
i průmyslové provozy s nejvyššími nároky!

Přesnost na stisknutí tlačítka, 
spolehlivost po mnoho let.

FORMAT-4,
kvalita a přesnost 
made in AUSTRIA
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Komunikace je další z výrazných trendů, 
a to nejen z hlediska současnosti, ale 
především budoucnosti. Téměř každý 
dnes vlastní „chytrý“ telefon, tablet nebo 
notebook. Tato zařízení nabízí perma-
nentní přístup k informacím. Na internetu 
se tak pohybujeme mnohem více než 
kdy dříve a nic nenasvědčuje tomu, že 
by se to mělo nějak změnit. Miniaturizace 
komunikačních a informačních techno-
logií na straně jedné a zvyšování jejich 
kapacity a funkčních možností na straně 
druhé má přímý vliv na design nábytku 
a interiérového vybavení. Již nepotře-

bujeme velké pracovní stoly s úložným 
prostorem pro spoustu dokumentů, 
PC, monitor a další vybavení. Laptop či 
tablet se spokojí s daleko skromnějšími 
podmínkami, což designérům dává větší 
možnosti z hlediska využití interiéru.

Z komody pracovní stůl

Společnost Inter Link, orientující se 
především na výrobu domácího a kan-
celářského nábytku z laminovaných 
desek, prezentovala na kolínském ná-
bytkářském veletrhu jako svoji prototy-
povou novinku pracovní stolek na laptop 
(Laptop Office), vycházející z požadavků 
na mobilní, funkční a prostorově úspor-
ný nábytek.
Stolek je konstrukčně řešen jako roz-
tahovací, přičemž v základní (stažené) 

poloze má podobu cca 80 cm široké 
a 40 cm hluboké komody. Skládá se 
ze tří základních prvků: pracovní desky 
a dvou kontejnerů.
Jeden kontejner je řešen jako zhruba 
50 cm široká skříňka se třemi zásuvka-
mi, druhý jako cca 30 cm široká skříňka 
uzavřená dvířky. V horní části je na obou 
skříňkách vytvořen nízký shora otevřený 
úložný prostor (na laptop, tablet, kance-
lářské potřeby apod.). Oba kontejnery 
jsou opatřeny čtveřicí nábytkových ko-
leček.
Pracovní deska (o rozměru zhruba 80 
x 40 cm) je na spodní straně opatřena 
dvěma podélnými luby. Těmito luby je 
prostřednictvím kovových kuličkových 
plnovýsuvů připojena k oběma skříň-
kám. Výsuvy umožňují roztažení kontej-
nerů od sebe, čímž se jednak zpřístupní 

Miniaturizace domácích pracovišť (I. část)

Moderní obydlí se mění vlivem demografického vývoje, životního stylu – ale i překotného vývoje 
techniky. Prostory dříve uzavřené a funkčně striktně vymezené se nyní spojují, vzájemně prolínají 
a své tradiční funkce opouštějí. Lidé již prioritně neřeší, co všechno by měli mít v jednotlivých 
místnostech – místo toho se rozhodují, jaké činnosti chtějí vykonávat v prostoru, který definují jako 
obytný. To jsou hlavní trendy současných interiérů. A jak s tím vším souvisí vývoj techniky?

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

Pracovní stolek Laptop Office má v zá-
kladní pozici podobu komody

Po roztažení obou kontejnerů od sebe vznikne prostor pro nohy a otevřou se horní 
úložné prostory
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horní úložné prostory, a jednak se vy-
tvoří prostor pro nohy pro práci vsedě. 
Pracoviště tak může být používáno jako 
standardní pracovní stolek.

Pracoviště na stěně

Ještě dál v „miniaturizaci“ pracoviště 
zašla německá firma Müller Möbelwerk-
stätten, která za svůj minimalistický „ná-
stěnný sekretář“ s názvem Flatmate zís-
kala ocenění Interior Innovation Award 
2012. Na rozdíl od předchozího výrob-
ku se sice nejedná o mobilní nábytek, 
z hlediska půdorysného prostoru je 
však ještě daleko úspornější. Zabírá 
plochu pouhých 0,09 m2.
Jde o nástěnnou skříňku (připomínající 
botník) s celkovou hloubkou pouhých 
132 mm včetně centimetrové distanční 
mezery od stěny. Skříňka stojí na dvou 
nožičkách (případně na soklu) a v horní 
části je fixována ke stěně zavěšením na 
dvou vrutech.
„Minikancelář“ je vertikálně rozdělena 
na horní a spodní úložný prostor. Spodní 
část skříňky je uzavřena půdou, dnem, 
k nim připevněným čelním panelem 
a postranními dvířky. Úložný prostor je 
na obou stranách vertikálně rozdělen 
dvěma poličkami na tři sektory, z nichž 
spodní je určen pro uložení standardní-
ho šanonu šířky 8 cm a oba horní např. 
pro CD nosiče.
Horní část skříňky je uzavřena pevným 
korpusem a čelním sklopným pane-
lem (dvířky) spojeným pomocí dvou 
otočných závěsů se spodním čelním 
panelem a zavěšeným prostřednictvím 
dvou plynových teleskopických táhel na 
bocích korpusu. Ve sklopené poloze pa-
nel poskytuje pracovní plochu o velikosti 
420 x 710 mm. Vnitřní strana zad je ve 
vodorovném směru profrézována pěti 
rovnoběžnými šikmo vedenými drážka-
mi, sloužícími pro zavěšování poliček 
různých tvarů a velikostí (vyrobených 
z ocelového plechu). Na spodní straně 
půdy je uchyceno těleso osvětlení s elek-
trickou zásuvkou. Připojení k elektrické 
síti umožňuje 180 cm dlouhý pohyblivý 
textilní kabel s koncovou vidlicí.
Všechny viditelné konstrukční spoje 
pevných dílů stejně jako styčné plochy 
mezi pevnými a otevíravými díly jsou 
technicky řešeny na pokos, takže vzhled 
„sekretáře“ nenarušují boční plochy 
(hrany) jednotlivých dílců. V zavřeném 
stavu dvířka drží magnety integrované 
do šikmých styčných ploch.
Flatmate je vyráběn z multiplexu a nabí-
zen v různém barevném provedení. Na 
„přiznaných“ hranách vytváří struktura 

multiplexu charakteristický detail vrstve-
ného dřeva.
Další příklady malých domácích pra-
covišť představíme ve druhé části 
článku.

Roztahovací funkci zajišťují dva páry plnovýsuvů, jimiž jsou oba kontejnery připojeny 
k pracovní desce stolku

Nástěnný „minisekretář“ Flatmate (plochý kamarád) zabírá půdorysnou plochu 
pouhých 0,09 m2, nabízí ale pracovní plochu 0,3 m2

Více detailních pohledů najdete 
v příloze článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci KONSTRUKCE

Horní i spodní úložný prostor je uzpůso-
ben současným požadavkům pro práci 
s moderními komunikačními prostředky
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Zakladatel firmy třiašedesátiletý Jaroslav 
Baláč pracoval do roku 1992 jako hajný 
u státního podniku Lesy České republi-
ky, kde po reorganizaci přišel o místo. 
Po několika měsících hledání nového 
zaměstnání se v roce 1993 rozhodl 
podnikat jako živnostník v oboru zpraco-
vání dřeva. Ve svém bydlišti v Nové Vsi 
na Lounsku si zbudoval kondenzační 
sušárnu a začal se živit sušením naku-
povaného řeziva a jeho následným pro-
dejem truhlářům. K tomu se sezónně 
věnoval prodeji vánočních stromků, pěs-
tovaných plantážním způsobem, které 
ještě za svého působení v lesnictví vysa-
dil na pronajatém pozemku. Postupem 
času zakoupil v nedaleké obci Hříškov 
část areálu bývalé sušičky chmele. Zde 
v roce 1997 zřídil malou pilnici a dílnu 
na hoblování plotovek, které v součas-
né době provozuje společně se synem 
Ondřejem a jedním brigádníkem. 

Pilnice funguje jen díky 
specifickému sortimentu

Jejich pilařsky vyráběný sortiment tvoří 
nejrůznější stavební řezivo včetně kro-
vových trámů do délky 12 metrů, řezané 
pro potřeby okolních stavebníků. Kromě 
toho již řadu let spolupracují se spo-
lečností F.X. Meiller ve Slaném, která 
pro svoji mateřskou firmu v Německu 
produkuje širokou škálu sklápěcích 
a kontejnerových nástaveb na nákladní 
automobily a přívěsy. 
„Dodáváme jim podkladové a prokladové 
hranoly o průřezu 150 x 180 mm a v dél-
kách od 0,3 do 2,55 metrů. Mohou být 
vyrobeny z kterékoliv jehličnaté dřevi-
ny (smrk, borovice či modřín) a kromě 
striktního dodržení rozměrů nemají žád-
né zvláštní požadavky na kvalitu. Vedle 
povolených oblin mohou obsahovat 
např. i tvrdou hnilobu a tak můžeme 
tyto hranoly vyrábět i z krátké kulatiny 
v kvalitě KPZ, v případě borovice i cel-
kově zamodralé, příliš křivé apod., což 
je naše jediné štěstí,“ svěřuje se nám 
Jaroslav Baláč při návštěvě firmy s tím, že 
standardní pilařskou kulatinu v cenách 
2 tis. Kč a více za kubík by si nemohl 
dovolit. A to nejen kvůli stálému tlaku na 
ceny zmíněných hranolů ze strany od-
běratele, ale i s ohledem na současný 
stav v oblasti stavebních zakázek.

Od zpracování krajin 
k výrobě palivového dříví

Ani za těchto podmínek by však samot-

ná pilařina firmu podle majitele v sou-
časné době neuživila, neboť požadavky 
výhradního odběratele se oproti minu-
losti výrazně snížily a objednávky jsou 
často hodně nevyrovnané. 
„Ještě před třemi lety jsme jim hranoly 
expedovali každý den, a z toho někdy 
i dvakrát. V současné době jezdím do 
Slaného třeba jen jednou za čtrnáct dní. 
Z toho ale přijdou období, kdy se naopak 
musíme hodně snažit, abychom poža-
dované množství dodali ve stanoveném 
termínu a nenarušili jim harmonogram 
expedice,“ vstupuje do rozhovoru syn 
majitele Ondřej Baláč a dodává, že tato 
prázdná místa ve výrobě proto zaplňují 
produkcí palivového dříví. 
„K této činnosti nás inspiroval obrovský 
zájem místních lidí o jehličnaté krajiny, 

Jak lze také konkurovat vysokým cenám 
kulatiny? Nenáročným sortimentem

Vysoké ceny kulatiny a její občasný nedostatek na trhu nepřináší 
problémy jen velkým pilařským firmám, ale i pilařským živnostní-
kům. Přerušit pořez a čekat, jak se situace vyvine, čímž někdy ti 
větší na jejich adresu argumentují, mohou jen ti, kteří se výrobou 
řeziva zabývají vedle hlavního zaměstnání. Pokud ale mají pilařinu 
za jediný zdroj svých příjmů, musí se i oni pouštět do každodenního 
nelehkého konkurenčního boje. Své o tom ví také provozovatelé PILY 
BALÁČ v Hříškově u Loun, kterým pomyslný trn z paty pomohl 
vytrhnout velký zájem lidí o palivové dříví.

Hlavní náplní pilařské výroby PILY BALÁČ 
jsou podkladové a prokladové hranoly 
pro strojírenský průmysl

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: PILA BALÁČ – Jaroslav Baláč
Místo: Hříškov
Rok založení: 1993
Počet zaměstnanců: 2
Web: www.drevo.snadno.eu

● Hříškov

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

Foto: autor
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které, ve snaze se jich zbavit, jsme své-
ho času začali vykracovat na délku 30 
cm a nabízet k prodeji za 500 Kč/prms 
(prostorový metr sypaný). Když jsme vi-
děli, že bychom si na ně mohli udělat 
dlouhý pořadník, napadlo nás zkusit 
palivové dřevo vyrábět cíleně,“ říká 
Jaroslav Baláč. Se svým záměrem se 
firma obrátila na jednoho z velkoprodej-
ců tohoto sortimentu, který jí poskytnul 
štípací zařízení a také ji z části zásoboval 
surovinou. Nicméně podmínky spolu-
práce se postupem času začaly stávat 
pro firmu likvidační, a proto se rozho-
dla smlouvu dál neprodloužit a palivové 
dříví, které v současné době naplňuje 
polovinu výrobní kapacity firmy, zobcho-
dovávat ve vlastní režii.

S listnatou surovinou 
na palivo není problém

Před zhruba čtyřmi lety si Baláčovi poří-
dili vlastní mobilní štípací stroj americké 
výroby, který štípe i krátí dřevo tlakem, 

a to až do průměru kulatiny 35 cm 
a v délkách od 1 m do 20 m. 
„Jde o výkonné mobilní zařízení, které 
jsme koupili na inzerát takříkajíc z druhé 
ruky a podle našich informací je jedi-
ným v ČR. Stroj má vlastní hydraulicky 
ovládaný naviják, kterým se kulatina 
přitáhne do prostoru štípacího rámu 
s nožem z ušlechtilé oceli. Ten ji uchytí 
a posune na požadovanou délku pole-
na, které pak stlačením nože dolů ‚od-
štípne‘ a poté směrem dopředu protlačí 
přes křížový štípací nůž,“ popisuje maji-
tel způsob nabytí a princip činnosti stro-
je, který během hodiny dokáže naštípat 
cca 3 prms dříví. 
„Při tlakovém krácení se z bělové části 
dřeva viditelně vytlačuje voda a dochá-
zí k narušení vláken i ve směru délky 
polen. Naštípané dřevo pak mnohem 
rychleji vysychá a vlivem snadnější-
ho přístupu vzduchu i lépe hoří. Díky 
tomu můžeme ještě koncem léta štípat 
i poměrně vlhké dřevo bez obav, že by 
v zimě nehořelo,“ pokračuje s tím, že 

palivovým dřívím (o standardní délce 
33 cm) firma zásobuje drobné od-
běratele v okruhu 30 km. V ceně dříví 
je zahrnuta i doprava k zákazníkovi, 
zajišťovaná malým firemním náklaďá-
kem s nakládacím ramenem a sklápě-
cí nástavbou, který při tom současně 
funguje jako účinná mobilní reklama 
(společně s firemním webem a občas-
nými letákovými akcemi). Kromě toho 
jej firma využívá také k částečnému sa-
mozásobení dřevní hmotou, jejíž ročně 
zpracovaný objem se pohybuje kolem 
500 m3. 
„Pokud pominu současné ceny, tak 
s vlastním zajišťováním kulatiny, zejmé-
na listnaté, nemáme žádné větší prob-
lémy. Lesnické firmy těžící v okolí vědí 
o našich možnostech a tak nám nezříd-
ka sami nabídnou, jestli si nechceme 
odvézt některé malé vytěžené objemy či 
zbytky kulatiny ze skládek, pro které by 
se jim nevyplatilo posílat velké odvozní 
soupravy,“ pochlubil se Jaroslav Baláč 
závěrem našeho rozhovoru. 

Polovinu výrobní kapacity firmy naplňuje palivové dříví Palivové dřevo Baláčovi krátí a štípou na u nás ojedinělém 
stroji americké výroby

Při tlakovém krácení polen speciálním hydraulicky poháněným nožem z ušlechtilé oceli dochází k narušení vláken i ve směru 
délky a dřevo pak mnohem lépe vysychá a hoří
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Bez modernizace klesá 
konkurenceschopnost

Rodinná firma V+L Kulhánek začínala 
v roce 1990 jako běžné zakázkové truh-
lářství. Na základě osobních zkušeností 
z Německa, kde i u malých truhlářských 
firem pozorovali úzkou specializaci na 
konkrétní sortiment, se v roce 1997 
začali orientovat na výrobu dřevěných 
schodišť a zábradlí. K výrobě používají 
spárovku vlastní produkce, v případě 
zakřivených dílů využívají technologii 
vrstveného lepení pomocí vakuové-
ho pytle. Ve většině případů se jedná 

o samonosná schodiště, menší část re-
alizací představují obklady betonových 
schodišť. Na prodeji firmy se největší 
měrou podílí zakázky v cenovém rozpětí 
70–80 tis. Kč.
V současné době firma s devíti pracov-
níky realizuje průměrně 6–8 schodišť 
za měsíc. Umožňuje jim to mj. i tech-
nologické vybavení, které vedle základ-
ních truhlářských strojů tvoří širokopá-
sová a hranová bruska, a také obráběcí 
CNC centrum. K navrhování schodišť 
používají moderní počítačový software, 
umožňující přenos výstupů přímo do ob-
ráběcího centra. Majitelé si jsou dobře 
vědomi skutečnosti, že používání mo-
derních technologií, vedoucích nejen 
ke zvyšování produktivity a flexibility, ale 
také ke snižování provozních nákladů, je 
v současné době jednou z cest k udr-
žení konkurenceschopnosti. 

V letošním roce za podpory dotací 
z evropských fondů dokončili význam-
nou investici – kompletní modernizaci 
odsávání. Dřívější zastaralý systém 
s cyklonem a silem, který nesplňoval zá-
kladní požadavky jak z hlediska pracov-
ního prostředí, tak z hlediska ochrany 
ovzduší, nahradili novým moderním sys-
témem s filtrací, s návratem odsávaného 
vzduchu zpět do dílny a s briketováním 
odpadu. Celý systém je navíc navržen 
a provozován v plně automatickém re-
žimu, který ve srovnání se standardním 
odsáváním přináší až 70% úsporu elek-
trické energie.

Jak to funguje?

Neregulované odsávání, aby bylo funkč-
ní, musí permanentně pracovat na plný 
výkon, na který bylo navrženo. To lze 
částečně regulovat mechanickými šou-
pátky, kterými se uzavírají nepoužívané 

Spotřebu energie 
jsme zredukovali na minimum

Ceny energií rok od roku rostou. Rostou ale i dopady na životní prostředí. Evropa se tomuto faktu 
snaží čelit různými legislativními opatřeními, vedoucími k úsporám energií a k hospodárnému naklá-
dání s nimi. Energetické štítky nám např. pomáhají při výběru elektrospotřebičů s nízkou spotřebou. 
Tomuto trendu se začínají přizpůsobovat také dodavatelé dřevoobráběcích strojů a technologií. 
Mezi největší „žrouty“ elektrické energie v truhlářských a nábytkářských provozech jak známo 
patří odsávání. Může tvořit až 50 % veškeré spotřeby provozu. O tom, že i tyto náklady lze výrazně 
zredukovat, se přesvědčili např. majitelé firmy V+L Kulhánek z Dřevců u Kralovic.

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

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: V+L Kulhánek
Místo: Dřevec u Kralovic
Rok založení: 1990
Počet zaměstnanců: 9
Web: www.kulhanek-drevec.cz

● Dřevec

Nové odsávání s automatickou regulací ECOGATE bylo navrženo přesně podle 
vytíženosti stávajícího technologického vybavení
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větve odsávání – nesmí se na to ovšem 
zapomínat. Uzavírání šoupátek v neříze-
ném systému ale může být paradoxně 
i kontraproduktivní. Pokud jich zavřeme 
příliš mnoho, může v hlavním potrubí do-
jít k poklesu rychlosti proudění vzduchu 
pod minimální úroveň a začne se v něm 
usazovat odsávaný odpad. Tím se zvy-
šuje riziko vzniku požáru.
Automatický řídicí systém ECOGATE, 
kterým je vybaveno i odsávání ve fir-
mě V+L Kulhánek, průběžně udržuje 
rychlost proudění vzduchu v celém 
systému na minimálních hodnotách, 
nutných pro zachování plné funkčnosti 
systému, a to v závislosti na počtu sou-
časně pracujících strojů. 
Základním prvkem systému je servomo-
torem ovládaná klapka, která se automa-
ticky otevře při spuštění stroje a automa-
ticky zavře po vypnutí stroje. Otevírání 
a zavírání klapek u jednotlivých strojů je 
na základě impulzů ze senzorů nainsta-
lovaných přímo ve strojích. Podle množ-
ství právě pracujících strojů, resp. sou-
časně otevřených klapek, řídicí jednotka 
pomocí frekvenčního měniče upravuje 
otáčky elektromotoru sacího ventilátoru. 
S klesajícími otáčkami dochází ke snižo-
vání příkonu elektromotoru.
V případě firmy V+L Kulhánek došlo 
k prvotní úspoře již tím, že díky auto-
matické regulaci se místo původně pro-
jektovaného 22kW elektromotoru mohl 
použít jen 15kW elektromotor. Skutečný 
průměrný příkon se ale díky řízenému 
provozu pohybuje kolem 6–7 kW.

Komfort a dálkový servis

Úspora elektrické energie ale není to 
jediné, co majitelé firmy na systému 

oceňují. „Nižší spotřeba elektřiny je 
samozřejmě příjemná. Tu ale přímo při 
práci v dílně nevnímáme tak citelně jako 
zvýšení komfortu a zlepšení pracovní-
ho prostředí. Došlo jednak k poklesu 
hlučnosti, ale zároveň ke zvýšení účin-
nosti, což se projevilo hlavně na nižší 
prašnosti,“ pochvalují si nové řízené 
odsávání Luboš a Štěpán Kulhánkovi. 
Na pokles hlučnosti v dílně má výrazný 
vliv nejen regulace otáček ventilátoru, 
ale i samotný fakt, že v činnosti je vždy 
jen nezbytně nutný počet odsávacích 
míst, které navíc odsávají jen minimální 
nutnou rychlostí.
Neopomenutelnou předností systému 
ECOGATE je i to, že řídicí jednotka 
může ovládat též veškeré mechanické 
prvky filtrační jednotky, jako je pohon 
dopravníků, regenerace filtračních ru-
kávců, může zabezpečovat součinnost 
mezi zásobníkem a briketovacím lisem 
atd.
Systém pracuje v plně automatickém 
režimu na základě předem nastavených 
parametrů. Některé z nich, jako např. 
doběhové časy po vypnutí stroje, je 
možné podle potřeby upravovat pomo-
cí speciálního programu v PC, který se 
s řídicí jednotkou spojí přes internet. 
Např. v kanceláři tak lze rovněž online 
sledovat, jak systém pracuje, které 
stroje právě běží apod. Tímto dálko-
vým přístupem je zajišťován také zá-
kladní servis. Dojde-li k nějaké závadě, 
operační systém vyšle signál ve formě 
e-mailu či SMS do mobilního telefonu 
servisního technika, který okamžitě 
vidí, kde se závada nachází, co je její 
pravděpodobnou příčinou a po telefonu 
může bezprostředně majitele navést, 
jak závadu odstranit.

Systém ECOGATE 
funguje u nás i ve světě

Dodavatelem řízeného odsávání 
včetně komplexního zpracování 
projektu byla společnost HOFMAN 
SYSTEMS s.r.o. Jejím hlavním za-
měřením je vývoj a výroba systé-
mů inteligentního řízení odsávání 
ECOGATE, které jsou schopné zlep-
šit kvalitu odsávání a filtrace vzduchu 
s podílem průmyslových prachů, zplo-
din a škodlivin a současně významně 
redukovat náklady. Společnost je již 
13 let na trhu a během jejího života 
bylo prodáno více než 65 tis. kusů 
ventilačních klapek ECOGATE (v ČR 
a SR přibližně 8 tis. kusů), přibližně 
15 tis. řídících systémů pro malé 
a střední provozy (v ČR a SR 500 ks) 
a stovky velkých industriálních řídících 
systémů (v ČR a SR zatím 70 ks).
Řídící systémy odsávání ECOGATE 
se prodávají po celém světě, přede-
vším v USA, Kanadě, Austrálii, Anglii 
a Evropě. Mezi nejvýznamnější zákaz-
níky ve světě patří např. Masonite, 
RSI Home Products, US Navy, 
Boeing, Sauder Woodworking nebo 
VT Industries. V ČR a SR jsou to např. 
SAPELI, KRONOSPAN SK, SYKORA 
a LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
O úspěšnosti systému ECOGATE 
svědčí nejen množství referencí, ale 
také fakt, že se o zkopírování této 
patentované technologie pokusily 
v minulosti i některé známé a reno-
mované světové firmy v oblasti vzdu-
chotechniky. 

Kontakt:

HOFMAN SYSTEMS s.r.o.
Trávníky 22
683 01 Rousínov
tel.: +420/517370053,
fax: +420/517370110
e-mail: info@ecogate.eu
www.ecogate.eu

Základním prvkem automatického řízení odsávání jsou servomotorkem ovládané 
uzavírací klapky. Otevírání a zavírání klapek u jednotlivých strojů ovládá centrální 
řídicí jednotka
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Dni drevostavieb 2012 potvrdili, 
že záujem o drevostavby rastie

V záujme podpory pozitívnych parametrov dre-
vostavieb a zvýšenia možnosti ich uplatnenia 
v individuálnej bytovej výstavbe sprístupnilo 13 
členských spoločností sekcie drevostavieb ZSD SR 
svoje realizované stavby. Formou prehliadky umož-

nili širokej laickej i odbornej verejnosti získať viac informácií a bez-
prostredných pocitov priamo v moderných stavbách na báze dreva. 
Celá organizačne náročná propagačná akcia s názvom Dni drevosta-
vieb sa konala 5. a 6. októbra 2012. Vybraných bolo 42 domov. Podľa 
oficiálneho hodnotenia podujatie vzbudilo veľký záujem a zúčastnené 
firmy dokumentujú 1784 návštevníkov v týchto objektoch.

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

Za úspechom vo výške návštevnosti 
však treba vidieť neustály rast záujmu 
o moderné drevostavby. Realizačné fir-
my ponúkli v západoslovenskom regióne 
23 stavieb, v stredoslovenskom desať 
a vo východoslovenskom deväť rozosta-
vaných a hotových domov. Partnerom 
podujatia bol aj Banskobystrický samo-
správny kraj, na jeho území bolo pre-
zentovaných päť drevostavieb.
Predseda sekcie drevostavieb ZSD SR 
Ing. Igor Kuzma uviedol: „Členské firmy 
našej sekcie výrazne podporujú archi-
tektúru, ohľaduplnú k prostrediu, ener-
geticky efektívnu výstavbu, uplatnenie 
nízkoenergetických a pasívnych domov, 
používanie environmentálne priaznivých 
stavebných materiálov a technológií 
a uplatnenie obnoviteľných zdrojov 
energie v samotnej prevádzke budov. 
Aby sme slová naplnili skutkami, roz-
hodli sme sa zorganizovať akciu, kde 
by si ľudia reálne mohli siahnuť na dre-
vostavbu, získať reálny pocit z pobytu 
v nej a získať reálne informácie o ne-
sporných výhodách. Jednoducho, aby 
sa rozplynuli ich predsudky a dezinfor-
mácie, ktorými sú „kŕmení“ z neobjek-
tívnych a skresľujúcich informačných 
zdrojov. Veríme, že z Dní drevostavieb 
sa stane tradícia a o rok bude množstvo 
návštevníkov ešte vyššie. Ako synergic-
ký efekt, predpokladám, že investova-
ný čas, prostriedky a energia sa vrátia 
jednotlivým členským spoločnostiam vo 
forme komerčného úspechu.“

Záujemcovia o výstavbu domu na báze dreva uvítali jedinečnú príležitosť obhliadky 
rôznych typov drevodomov a možnosť zoznámiť sa so skúsenosťami z ich používania 
priamo od ich obyvateľov. Foto: archív ForDom a RJR
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Cieľom podujatia bolo tiež ukázať verejnosti, že na Slovensku 
existujú naozaj schopné a kvalitné realizátorské firmy, ktoré 
dokážu moderné drevostavby zhotoviť v európskych para-
metroch, a to bez postranných úmyslov, spôsobených ama-
terizmom alebo špekuláciou.
Ešte výraznejšie hodnotí aktivitu členských firiem sekcie dre-
vostavieb generálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter Zemaník: 
„Odborníkom a verejnosti sme predostreli potenciál, ktorý sa 
v rozvoji stavieb z dreva skrýva. Považujeme za nevyhnutné, 
aby sme v SR presviedčali o správnosti používania dreva 
v stavbách a ovplyvňovali projektantov a architektov pri efek-
tívnom využívaní tohto úžasného materiálu. Na Slovensku 
sa boríme s legislatívnymi obmedzeniami, premietnutými 
do požiarno-bezpečnostných predpisov. Vnímajú drevo ako 
vysoko horľavý materiál, pričom prax z okolitých krajín nás 
presviedča, že drevo má oproti takzvaným nehorľavým ma-
teriálom počas požiaru omnoho väčšie výhody. Používanie 
dreva v stavbe je tam oveľa vyššie ako u nás.“
Návštevníci s úctou obdivovali aj rozostavané objekty. Detailne 
požadovali ozrejmenie spôsobu výstavby, používané kon-
štrukcie a materiály i prínos z prevádzky domov.
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Počáteční záměr společnosti LARIX-
TOZ provozovat pilnici a vyrobené řezivo 
dále zpracovávat na drobné celodřevě-
né výrobky, realizovali její majitelé jen 
první půlrok po založení v roce 1993. 
Počínaje rokem 1994 se firma postupně 
přeorientovávala na zpracování nakupo-
vaného řeziva a později také deskových 
materiálů jako DTD, OSB apod. A to kvůli 
zásadní změně v provozované činnosti, 
která se v témže roce začala odvíjet ve 
dvou zcela odlišných rovinách. 
„První představovala drobnou zakáz-
kovou výrobu nábytku a stavebně-truh-
lářských výrobků a druhá sériovou vý-
robu pro obchodní řetězec IKEA, která 

nám v některých fázích naplňovala až 
80 % výrobní kapacity,“ upřesňuje jed-
natel Ing. Josef Huřťák s tím, že tuto 
spolupráci společnost zahájila nejprve 
na pozici subdodavatele firmy Jablonex 
z Jablonce nad Nisou. Od roku 1995 
se pak LARIX-TOZ po jednání s před-
staviteli IKEA stal jejím přímým dodava-
telem a začal pro ni ve velkých sériích 
vyrábět především bytové doplňky, jako 
byly např. různé typy botníků, poliček 
apod. 
„V roce 2000 jsme ale o tento výrobní 
program přišli, čímž skončila i první ze 
dvou etap vzájemné spolupráce. V té 
době byl tlak na ceny od IKEA natolik 
velký, že jsme se již nedokázali udr-
žet v plusových číslech a proto jsme 
upřímně řečeno nakonec uvítali, že se 
rozhodla odběratelské vztahy s námi 
ukončit a začala tyto drobné výrobky 
poptávat směrem na východ od naší re-

publiky,“ pokračuje jednatel a dodává, 
že 75 % z celkové částky cen od IKEA 
padlo na materiál a se zbytkem si spo-
lečnost musela vystačit při úhradách 
ostatních výrobních a režijních nákladů 
včetně tvorby zisku.

Po roční pauze opět 
s IKEA, ale také s dalšími

Na druhé straně ale firma neměla v da-
ném období v podstatě žádné starosti 
se zajišťováním zakázek a ani s platba-
mi od IKEA, které sice přicházely až 
po dvou měsících po dodání, ale vždy 
pravidelně. Kvůli sériovému zaměření 
své výroby se proto po ukončení přímé 
spolupráce rozhodla využít doporuče-
ní IKEA spojit se s některým z velkých 
tuzemských dodavatelů a opětovně 
pro ni pracovat jako subdodavatel. Po 
roce jednání s Jitonou Klatovy, Alfou 

Ukončenou výrobu pro IKEA zkouší 
nahradit i dřevěnými hračkami

Společnost LARIX-TOZ z Kadova u Blatné působí na trhu od druhé poloviny roku 1993. Z toho 
přes 15 let byl jejím hlavním odběratelem obchodní řetězec IKEA. Tato spolupráce až na ceny, které 
se podle jednatele Ing. Josefa Huřťáka nezřídka pohybovaly na hranici rentability, byla z ostatních 
hledisek zcela korektní. To se však nedá říct o některých jiných obchodnících, s nimiž firma po 
ukončení smlouvy s IKEA krátce spolupracovala ve snaze najít takový náhradní výrobní program, 
který by mohla stejným způsobem realizovat. Proto se loni rozhodla vydat opačným směrem a oslovit 
obchodníky vlastními výrobky, přičemž vsadila na kreativní dřevěné hračky.

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

Až do roku 2010 se společnost LARIX-TOZ z velké části zaměřovala na výrobu pro IKEA
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Spálené Poříčí a Interiérem Říčany se 
pak LARIX-TOZ stal na dalších zhruba 
9 let subdodavatelem poslední ze jme-
novaných společností, která do IKEA 
dodávala kompletní sortiment stolů. 
„My jsme ke stolům vyráběli především 
nohy a luby, různé druhy lišt a nákližků. 
V souvislosti s touto výrobou, která nám 
naplňovala kapacitu asi ze 60–65 %, 
jsme byli nuceni investovat do nové 
lakovací linky, neboť denní produkce 
např. noh ke stolům čítala pět tisíc kusů. 
Nicméně předchozí první etapa spolu-
práce s IKEA a zejména její závěr, na 
který jsme ekonomicky dost tvrdě dopla-
tili, nás poučila o tom, že být závislým na 
jednom zásadním odběrateli není dobré. 
Proto jsme již od počátku druhé etapy 
spolupráce (rok 2001) průběžně hledali 
i jiné zahraniční a domácí odběratele, 
u kterých bychom mohli využít naše za-
měření jak na sériovou, tak i zakázkovou 
produkci,“ doplnil Ing. Huřťák s dovět-

kem, že v současné době se výrobní 
program společnosti skládá ze čtyř 
hlavních skupin. Největší podíl na jejím 
obratu (asi 50 %) mají bukové dílce tvoří-
cí originální stavebnicový nábytkový sys-
tém pro německého zákazníka a borový 
nebo smrkový dětský nábytek (stolky 
a židličky), který je rovněž exportovaný 
do Německa. Na dalších asi 30 % obra-
tu se podílí průmyslová dřevovýroba pro-
dukující paletové nástavce a speciální 
na zakázku vyráběné bedny a jiné druhy 
přepravních obalů, určené pro jistou fir-
mu z nedaleké Blatné. Součástí činnosti 
LARIX-TOZ je také zakázkové truhlářství 
s produkcí kuchyňských linek, dveří, 
schodišť, zahradního nábytku a různých 
chovatelských potřeb (boudy pro psy, 
králíkárny, včelí úly, nástavky apod.). 
Od listopadu loňského roku se její po-
měrně široký sortiment ještě rozrostl 
o již zmíněné dřevěné kreativní hračky 
s obchodním názvem KIPITO.

Proč právě hračky?

„V roce 2010 bohužel IKEA ukončila 
spolupráci i s Interiérem Říčany a nám 
tak nezbylo, než opětovně řešit náhrad-
ní výrobu. Zkoušeli jsme oslovit i další 
podobné obchodní řetězce jako např. 
OBI a jiné, a ačkoliv při jednání s nimi 
měly velkou váhu naše více jak patnác-
tileté zkušenosti ze spolupráce s IKEA, 
žádné zajímavé zakázky jsme od nich 
nezískali. Vedle toho jsme zvažovali 
a v některých případech i vyzkouše-
li několik nových výrobních progra-
mů pro odběratele, na které jsme při 
hledání narazili nebo se nám sami 
přihlásili. Jednalo se např. o výrobu 
šatních ramínek do Holandska, která 
ztroskotala hned na začátku kvůli zcela 
nereálné ceně, za kterou bychom ne-
pořídili ani materiál. V dalších dvou pří-
padech (výroba dřevěných koster pro 
čalouněný nábytek či dřevěných oke- 

Současným nosným sortimentem jsou bukové dílce originálního stavebnicového nábytkového systému a borovicový nábytek 
do dětských pokojů

Významný podíl obratu vytváří také dřevěné přepravní obaly a zakázkové truhlářství
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nic do Itálie) se spolupráce s odběrateli 
sice úspěšně rozjela, ale po několika 
měsících se odmlčeli a zbyly nám po 
nich jen nezaplacené faktury. Po této, 
pro nás dost drahé zkušenosti, jsme 
se nakonec rozhodli, že alespoň část 
výpadku produkce pro IKEA zkusíme 
nahradit hračkami, které jsme mimo 
jiné v minulosti již vyráběli podle návrhů 
našich obchodních partnerů. Tentokrát 
jsme ale vsadili na vlastní provedení 
a design,“ vysvětluje jednatel. Na ná-
pad pustit se do hraček firmu přivedly 
děti obchodní manažerky Ing. Renáty 
Prokopiusové a děti jednatelova spo-
lečníka Petra Šlaise. 
„Inspirovalo nás, jak si dokáží hrát a tvořit 
z různých dřevěných odřezků a kostek, 
které jsme jim občas z dílny přinesli 
domů. Na základě toho nás napadlo 
vymýšlet hračky, které by fungovaly na 
podobném principu s nadějí, že když to 

baví naše děti, tak proč by to nemohlo 
bavit i ostatní,“ vstupuje do rozhovoru 
Ing. Prokopiusová s tím, že s vývojem 
hraček a následným testováním kvůli 
nezbytným certifikátům firma začala již 
loni na jaře. 

Skutečný zájem trhu 
prověří až letošní Vánoce

Vlastní výrobu pak spustila na přelomu 
listopadu a prosince 2011, kdy měla 
v nabídce zajímavý soubor devíti origi-
nálních hraček a stavebnic, rozvíjejících 
u dětí motorické schopnosti a kreativitu, 
vyráběný pod značkou KIPITO.
 „Původně se měly jmenovat Kreato 
– kreativní. Dětem se ale tento název 
špatně vyslovoval a tak je překřtili na 
Kipito, což jim zůstalo,“ vysvětluje ob-
chodní manažerka a dodává, že do pro-
deje se tyto hračky dostaly až počátkem 

letošního roku. Při jeho realizaci firma 
vsadila, kromě vlastního internetového 
obchodu a řady externích, především 
na domácí a zahraniční specializované 
velkoobchody s hračkami. 
„V současné době ještě zjišťují, na zá-
kladě první série vzorků, zájem spo-
třebitelů. Jde o dlouhodobější proces, 
o jehož výsledku se podle našich part-
nerů začne rozhodovat až s blížícími se 
Vánocemi, kdy je o hračky tradičně nej-
větší zájem a mohli bychom se dočkat 
i první větší objednávky,“ sdělila nám 
v polovině srpna na závěr naší návštěvy 
firmy Ing. Prokopiusová. Podle ní se 
proto až koncem roku ukáže, do jaké 
míry byla tato volba úspěšná a zda firma 
nebude muset přistoupit k určité reduk-
ci zaměstnanců.

Ukončenou výrobu pro IKEA se firma snaží nahradit originálními kreativními hračkami pro malé i větší děti, které si jejich uži-
vatelé sami „vymysleli“ a pojmenovali

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: LARIX-TOZ spol. s r.o.
Místo: Kadov u Blatné
Rok založení: 1993
Počet zaměstnanců: 20
Obrat: 20 mil. Kč
Web: www.larix-toz.cz, www.kipito.cz

● Kadov
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„Loni na podzim jsem kvůli chvilkové ne-
pozornosti respektive nesoustředěnos-
ti, způsobené velkým množstvím práce 
na zakázkách a při rekonstrukci domu, 
přišel o všechny zuby. Připravil mě o ně 
velký kus javoru, který se při rozřezá-
vání na pile odmrštil a vlétl mně přímo 
do obličeje. Tehdy jsem pochopil, že 
je nejvyšší čas skončit. Letos v březnu 
jsem proto přestal nabírat zakázky, ke 
konci roku ukončím aktivní živnosten-
skou činnost a výrobě nástrojů se dál 
budu věnovat jen jako svému koníčku,“ 
sdělil nám pan Karel Hanzík letos v po-
lovině srpna při návštěvě jeho dílny, kde 
od roku 2001 staví historické strunné 
hudební nástroje typu lyra, kantela, ci-
tera a další, určené nejen pro vyznavače 
středověké hudby. 

Vše začalo dřevěným 
futrálem na lyru

Karel Hanzík je původní profesí zámeč-
ník, který se v roce 1990 přeoriento-
val na drobnou truhlářskou výrobu za-
měřenou na malé kuchyňské linky do 
panelákových bytů. Po jedenácti letech 
pak přesedlal na již zmíněné hudební 
nástroje. A to z podnětu hudebního 
skladatele a uměleckého vedoucího 
vokálně–instrumentálního souboru do-
bových nástrojů Chairé Josefa Krčka 
z Příbrami, který mu pomohl i s prode-
jem prvních vyrobených kusů. 
„Josef Krček mě tehdy navštívil s po-
žadavkem, zda bych mu nezhotovil 
dřevěný kufr na lyru. Poté, co se dílo 
zdařilo, přišel s dalším požadavkem, 
jestli bych si ještě netroufnul vyrobit mu 
do kufru také nový nástroj,“ vzpomíná 
na své začátky pan Hanzík, který, ač-
koliv celý život hraje na kytaru, neměl 
do té doby o lyře ani ponětí, natož aby 
věděl, jak se vyrábí. Skladatelova na-

bídka jej ale natolik zaujala, že lyru na-
konec ve spolupráci s ním vyrobil. 
„Přestože vznikala takříkajíc způsobem 
pokus – omyl, docela slušně hrála. Díky 
tomu mě tato činnost zcela pohltila a sta-
la se pro mě doslova drogou,“ pokraču-
je výrobce, který do svého sortimentu 
postupně zařadil i další více či méně 
známé středověké nástroje jako je cite-
ra, kantela, dulcimer, monochord, duo-
chord, hackbrett, charliechord, kobza, 
psalterium, trumšajt či žaltář. V roce 
2007 k nim přidal ještě tzv. háčkové 
harfy, určené pro výuku hry na tento 
netradiční hudební nástroj. „Od příští-
ho roku bude ve výrobě harf, včetně 
velkých koncertních, pokračovat můj 
mladší kolega Ing. Petr Kopeček, s nímž 
jsem je vyvíjel a který má nyní v nabíd-
ce již asi 15 modelů,“ doplnil Karel 
Hanzík s tím, že potřebné informace, 
spojené s tvary, provedením a laděním 
středověkých nástrojů, vyhledával mezi 
hudebníky, ve starých tiskovinách nebo 
v Českém muzeu hudby Praze.

Hudební nástroje 
i pro nemuzikanty a neslyšící
Pracovat i ve stáří znamená podle lékařů udržet si dlouho nejen tělesnou, ale především duševní 
svěžest. Mnozí řemeslníci tak nejen kvůli penězům pokračují ve své činnosti i po dosažení důcho-
dového věku. Při tom je ale nutné zvolnit pracovní tempo a umět vycítit dobu, kdy bychom měli 
živnost takříkajíc pověsit na hřebík. Taková je životní zkušenost sedmdesátiletého výrobce histo-
rických strunných hudebních nástrojů pana Karla Hanzíka z Podlesí u Příbrami, kterého na tuto 
skutečnost, jak sám říká, upozornil v loňském roce až pracovní úraz.

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

Hlavní zaměření výrobce tvořily do března 2012 středověké hudební nástroje (např. kobza, psaltérium či duochord…
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Některé typy nástrojů 
se zrodily až v 21. století

Většina z jeho středověkých nástrojů 
v minulosti skutečně existovala, ale 
některé podle něj vznikly větší či menší 
úpravou existujících typů, iniciovanou 
současnými interprety středověké 
hudby. Jako příklad uvádí duochord, 
který vznikl na přání česko-krumlovské 
skupiny Kvinterna s cílem obohatit zvuk 
monochordu, což byl původně jedno-
strunný nástroj s pohyblivou kobylkou, 
používaný k určování hudebních inter-
valů. 
„Společně jsme tak vytvořili monochord 
s 16ti strunami, z nichž 8 tvořilo tón D 
a 8 tón A, a nazvali ho duochord. Tento 
nástroj, u něhož později ještě přibyla 

kvarta možností přeladění A na G, jsme 
pak vyráběli v různých délkách (60–100 
cm) a s různým počtem strun (16–24),“ 
doplňuje výrobce a dodává, že jeho ná-
stroje byly ve většině vyráběné na ob-
jednávku pro konkrétní zájemce, kteří 
se na něj obraceli na základě doporuče-
ní v minulosti uspokojených hudebníků 
nebo vlastních internetových stránek. 
„Pouze tehdy, když se delší dobu nik-
do neozval, jsem vyrobil nástroj, který 
mě zrovna napadl a věřil, že se dříve 
nebo později prodá. To se pokaždé 
podařilo, nezřídka i díky již zmíněnému 
sbormistrovi J. Krčkovi, jenž některé 
nástroje vyvezl i za hranice republiky, 
mimo jiné i do Japonska,“ pochlubil 
se pan Hanzík s tím, že mezi nástro-
je, které delší dobu čekaly na svého 

kupce, patří charliechord. „Šlo o můj 
pokus postavit hudební nástroj, který 
nikdy neexistoval. Představuje spojení 
violoncella s duochordem a přestože 
mně zde dost dlouho ležel, nakonec se 
uplatnil v muzikoterapeutickém zařízení 
ve Slatiňanech. Má dvě struny G – D 
nad hmatníkem a stejné tóny po osmi 
strunách na ozvučné desce,“ upřesňuje 
výrobce s dovětkem, že nejvhodnější-
mi dřevinami pro korpusy středově-
kých nástrojů jsou javor, jilm, případně 
jasan a na přední ozvučné desky smrk. 
Výjimku tvoří kantely (nástroj ve tvaru 
lyry), vyráběné v dlabaném (javor nebo 
jilm) či lepeném (resonančním) prove-
dení, u kterých se v případě lepených 
nástrojů i rezonanční desky zhotovují ze 
stejného materiálu jako korpus. 

…a tzv. háčkové harfy Pan Karel Hanzík a jeho „pokusný“ char-
liechord

Od příštího roku se bude věnovat pouze harmonizačním lehátkům…
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„Pro výrobu lepených kantel jsem v po-
slední době hodně používal také bam-
bus, který se nám s kolegou již dříve 
osvědčil u korpusů harf. Nástroje z něj 
zhotovené se vyznačují jakousi zvláštní 
východní barvou zvuku,“ pochvaluje si 
a pro úplnost dodává, že zadní desky 
většiny nástrojů bývají nejčastěji zho-
tovovány z jasanového nebo již zmíně-
ného bambusového masivu či bukové 
překližky. Povrchovou úpravu tvoří 
1–2 vrstvy tvrdých vosků nebo olejů. 
Napínací a ladící kolíky a struny pochá-
zí přímo od tuzemských i zahraničních 
výrobců.

Dále již jen harmonizační 
lehátka a kantely

Když nějaký nástroj v počátcích činnos-
ti pana Hanzíka nesplňoval jeho před-
stavy, a to především z hlediska ladění 
a barvy zvuku, věnoval jej některému 
z léčebných ústavů pro osoby s různým 
stupněm mentálního či fyzického posti-
žení. Nástroje, jako např. rezonanční 
kantely nebo citery, lze podle něj využít 
mimo jiné i pro tzv. zvukovou masáž, při 
níž zvuk nástroje vnímají (tzv. přes tělo) 
i lidé neslyšící. Nástroje se přikládají na 
různé části těla a jejich zvuk ve spojení 

s vibracemi, k nimž dochází po rozezně-
ní strun, navozují stav postupného těles-
ného i fyzického uvolnění, přináší klid, 
rovnováhu, vnitřní harmonii a v závislosti 
na použitém ladění mají údajně blaho-
dárné účinky na různé orgány lidského 
těla – ledviny, slezinu, dýchací cesty 
apod. 
Na základě tohoto poznatku zařadil pan 
Hanzík zhruba před čtyřmi lety do své-
ho sortimentu i tzv. harmonizační lehát-
ko. Jeho základ tvoří výsuvný rám, na 
kterém je ve směru délky napnuto 50 
i více strun o různých stupnicích. Tento 
rám je uložený na ližinách mezi boky 
pod vlastní lehací plochou, zhotovenou 
z běžných podlahových palubek. Po vy-
sunutí rámu (z čela) je možné na něj hrát 
(prsty nebo trsátkem) stejně jako na jiný 
strunný nástroj, přičemž člověk ležící na 
lehátku vnímá účinky celým tělem, což 
jsme si mohli i sami vyzkoušet. 
„Lehátko nevyžaduje žádnou zvlášt-
ní ozvučnou desku. Je naopak lepší, 
když tóny znějí tlumeně, neboť důležitá 
je především intenzita vibrací,“ doplňuje 
výrobce s tím, že ve vývoji a částečně 
i výrobě těchto „nástrojů“ hodlá pokra-
čovat i po ukončení aktivní činnosti. 
Ale již pouze „rekreačně“ ve spoluprá-
ci a pro potřeby rehabilitačních ústavů, 

různých léčitelů a muzikoterapeutických 
zařízení.
Ze stejného důvodu chce pan Hanzík 
příležitostně stavět i lepené kantely, a to 
jak malé sopránové, tak i větší altové 
a basové se strunami po obou stranách 
korpusu. Výrobu dlabaných kantel, kte-
ré patřily k jeho nejčastěji poptávaným 
produktům (ze strany jednotlivců i např. 
mateřských a speciálních škol, dětských 
domovů apod.), naopak zastavil již na 
jaře letošního roku. A to včetně kurzů 
pro zájemce, kteří si tento jednoduchý 
nástroj chtěli zhotovit vlastními silami.

…a lepeným kantelám
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Jan Michal, původní profesí strojař, se 
zpracováním dřeva živí od druhé poloviny 
roku 2006, kdy se rozhodl, jak říká, zu-
žitkovat v sobě skryté vlohy k řezbařině. 
Zpočátku se proto zaměřil hlavně na 
různé zahradní sochy a skulptury, kte-
ré postupně rozšířil o celou řadu více či 
méně složitých exteriérových výrobků 
z kulatiny jako jsou kolostavy, stojany 
na dětské houpačky či závěsné houpací 
sítě, zahradní sezení, dlabaná koryta na 
květiny, dlabané okapové žlaby nebo 

jednoduché roubené stavby. Zhruba 
před čtyřmi roky rozšířil svůj sortiment 
o vrtané dřevěné pumpy, k jejichž vý-
robě jej inicioval starosta již zmíněných 
Holašovic. 
„Před některými statky na holašovic-
ké návsi se dochovalo celkem osm 
studní, osazených funkčními kopiemi 
původních vrtaných pump, které zho-
tovil českobudějovický pumpař pan 
Rudolf Stašek. Ten jim také zajišťoval 
pravidelnou údržbu a případné opravy, 
neboť na stavu pump se nepodepisuje 
jen stáří a počasí, ale někdy je poničí 
i bezohlední návštěvníci. Před časem 
ale pan Stašek bohužel zemřel a při hle-
dání jeho nástupce se starosta obrátil 
na mě, na základě některých dřívějších 

zakázek pro obec, a já jeho nabídku při-
jal,“ popisuje Jan Michal cestu vedoucí 
k této pro mnohé již zapomenuté čin-
nosti s tím, že po zvládnutí servisu pump 
pak už byl jen krůček k jejich výrobě.

Pomohli starší a zkušenější 
kolegové

S hledáním potřebných technolo-
gických poznatků začal Jan Michal 
na holašovické návsi, kde je k vidění 
také funkční model pumpy. Na něm si 
osvojil nejen tvar a spojení jednotlivých 
viditelných částí (tělo pumpy, hlava 
s vahadlem a táhlem, výtoková trubka 
respektive nátrubek), ale především 
princip vnitřního sacího mechanismu. 

Největším problémem pumpaře 
bylo sehnat třímetrový nebozez

Tradičního staročeského jarmarku při červencových Selských slavnostech v Holašovicích – Jankově 
se letos (20.–22.7.) již po několikáté za sebou zúčastnil, mezi více jak dvěma sty nejrůznějšími 
řemeslníky, také šestačtyřicetiletý Jan Michal z nedalekého Kaliště u Lipí, který se tak trochu 
považuje za domorodce. Již čtvrtým rokem se totiž stará o osm unikátních dřevěných pump, jež léta 
zkrášlují holašovickou náves, přestavěnou v letech 1840–1880 ve stylu lidového neboli tzv. selského 
baroka, která tuto malou jihočeskou obec v roce 1998 vynesla na Seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. Jemu samotnému pak tato skutečnost přinesla kromě nového výrobku i důležitý 
marketingový nástroj pro propagaci a prodej celého sortimentu.

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

Unikátní náves v Holašovicích s dřevěnými funkčními pumpami
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Na podélném řezu přes tělo pumpy zjis-
til rozměry a provedení jak dřevěného 
nasávacího pístu s koženým těsněním, 
tak i způsob napojení sací trubky na 
tělo pumpy včetně umístění a provedení 
zpětné klapky, zhotovené v kombinaci 
dřeva a kůže. Mimo to se řídil i rada-
mi zkušenějších kolegů, zejména pak 
někdejšího pumpaře pana Dudy z obce 
Loučej na Českokrumlovsku, který mu 
kromě cenných zkušeností poskytnul 
i speciální třímetrové nebozezy (o prů-
měrech cca 50 a 100 mm) pro vrtání 
dřevěného potrubí. „Sehnat tyto vrtáky 
byl můj největší problém, ačkoliv dříve 
bývaly skoro v každé chalupě, nicméně 
za minulého režimu většinou skončily 
v kovošrotech. Nakonec jsem se obe-
šel u pana Dudy, který mi je poskytnul 
takříkajíc do dlouhodobého pronájmu 
s tím, že je rád, když bude v jeho čin-
nosti někdo pokračovat,“ svěřil se nám 
výrobce na zahradě svého domu v Lipí, 

kde jeho pumpy a ostatní větší výrobky 
vznikají.

Vrtání vyžaduje pomocníka

Nejvhodnější dřevinou pro výrobu pump 
je podle výrobce modřín, který se však 
v lokalitě jižních Čech příliš nevyskytu-
je, a proto stejně jako jeho předchůdci 
používá borovici. Základem pro výrobně 
nejnáročnější části (tělo pumpy a sací 
potrubí) jsou dvou až třímetrové, rovné, 
syrové výřezy s průměrem kolem 200 
mm, bez velkých suků, které se musí 
středem po celé délce provrtat (o prů-
měru cca 100 mm). K tomuto účelu Jan 
Michal využívá, spolu s již zmíněnými 
nebozezy, jednoduchou upínací stolici. 
Tvoří ji dvě výškově přestavitelné oce-
lové kozy a délkově přemístitelná a sou-
časně i výškově stavitelná podpěra pro 
nebozez, která zajišťuje požadovaný 
směr a přesnost vrtání. 

„Na konci klády, od něhož začínám 
vrtat, vyříznu motorovou pilou malou 
plošinku, aby kláda měla po upevnění 
(truhlářskými svěrkami) na stolici stabil-
ní polohu. Pak si běžným nebozezem 
vyznačím střed a pomocí tenčího třímet-
rového nebozezu celou kládu provrtám. 
Vrtání probíhá postupně po sedmi až 
devíti centimetrech, kdy je vždy nut-
né nástroj vytáhnout ven a odstranit 
vývrtek. Při tom mi pomáhá kamarád, 
který současně kontroluje, aby střed 
vrtáku během celého vrtu procházel 
dření. Stejným způsobem provádíme 
i rozšíření vnitřního průměru na koneč-
ných 100 mm, k čemuž slouží druhý 
ze speciálních nebozezů, který funguje 
jako vykružovadlo,“ pokračuje výrobce 
a dodává, že po vrtání následuje od-
kornění, a v případě těla pumpy také 
úprava plochy pro upevnění hlavy, vy-
vrtání výtokového otvoru a v neposlední 
řadě i protizámrzového otvoru. „Tento 

Model vrtané pumpy, na kterém se Jan Michal „vyučil“

Detail sacího pístu, zpětné klapky a spojení těla pumpy se sací trubkou
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otvor je umístěn z boku ve spodní části 
těla v úrovni zpětné klapky. Je uzavřen 
kolíkem, který se před příchodem zimy 
vytáhne, čímž vyteče celý sloupec vody 
nad klapkou. Když ji pak zvenčí něčím 
přizvedneme, spadne dolů i voda v sa-
cím potrubí a pumpa se nám ani v sil-
ných mrazech nepoškodí,“ upřesňuje.

Pumpy funkční i falešné

Výroba každé pumpy zabere Janu Mi-
chalovi v průměru asi 14 dní, a jejich 
ceny se pohybují kolem 15. tisíc Kč. 

Zpočátku se o ně zajímaly hlavně obce, 
po zjištění, že v minulosti takováto pumpa 
zdobila jejich náves, a nebo skanzeny. 
V poslední době se množí i zájemci z řad 
vlastníků novostaveb rodinných domů. 
Na přání zákazníků realizuje jak původní 
dřevěné pumpy se sáním z dřevěných 
trubek, z moderních materiálů (kov, poly-
etylén), tak i falešné dřevěné pumpy na-
pojené na tlakovou vodu z vodovodního 
řadu nebo vlastní vodárny, které fungují 
jako originální vodovodní baterie. 
„Někteří zákazníci požadují i další spe-
ciální úpravy jako např. kovové nátrubky 
nebo vahadla jako u klasických kovo-
vých pump. Mnozí si naopak nechávají 
zhotovit pouze kratší či delší dřevěné 
trubky, které aplikují do různých zahrad-

ních jezírek apod. jako stylovější náhra-
du za kovové nebo plastové,“ doplňuje 
J. Michal s tím, že celá řada jeho zá-
kazníků, zajímajících se nejen o pumpy, 
se rekrutuje z návštěvníků Holašovic, 
kteří jej pak vyhledají na základě kon-
taktu získaného na tamním informačním 
středisku.

Kromě původních pump se sáním z dře-
věných trubek nebo kovových či plas-
tových…

…realizuje Jan Michal i falešné pumpy s napojením na obecní vodovod

Jan Michal při výrobě nové pumpy (zhotovení stabilizačního sedla a vyznačení středu pro vrtání)

Další detailní fotografie výroby 
vrtané pumpy najdete v příloze 

článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci REPORTÁŽE
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Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm@twd.sk
Foto: archív SOŠ Hnúšťa

Vďaka projektu „Adaptabilita v odliš-
ných pracovných a kultúrnych pod-
mienkach“ mohlo štrnásť žiakov otes-
tovať svoje pracovné zručnosti, získané 
počas odborného výcviku v slnečnej 
španielskej Malage. Budúci remeselníci  
z učebného odboru stolár a mechanik 
opravár tu boli na stáži od 8. septembra 
do 6. októbra 2012. Projekt bol finan-
covaný z prostriedkov EÚ. 
S medzinárodnými projektmi začala 
Ing. Jana Paučová (učiteľka angličti-
ny a informačných technológií) v roku 
2003 prostredníctvom podprogramu 
Comenius. Od roku 2007 sa sústredila 
na odborné vzdelávanie. Program celo-
životného vzdelávania ponúka študen-
tom odborných škôl prostredníctvom 
podprogramu Leonardo da Vinci sku-
točne neoceniteľné skúsenosti. Škola, 
i keď je malá, hľadá rôzne možnosti na 
financovanie aktivít svojich žiakov. 

Keď boli vybratí, 
začali váhať, či pôjdu

Z pedagogického hľadiska nie všetky 
vidiecke deti chápu, že ide o ocenenie 
a uznanie ich zručností, možnosť ukázať 
vedomosti i osobnostné kvality. Niektorí 
z tých, ktorí prešli výberovým konaním, 
začali zrazu váhať, mali obavy, čo ich 
čaká. Žiť a pracovať ďaleko od domova 
celý mesiac, s tým ešte nemali skúse-
nosť. Keď však boli na mieste, v krásnej, 
slnkom zaliatej krajine, pocítili chuť spo-

Žijeme v modernom technickom svete a niekedy je ťažké pochopiť, že čo je pre niekoho samozrej-
mosť, iný sa s tým možno nikdy nestretol. Všetko je podmienené spôsobom života. Niekoho môže 
prekvapiť, že sú stredoškoláci, ktorí ešte nenavštívili ani naše hlavné mesto Bratislavu. Keď sa tým 
najšikovnejším chlapcom SOŠ v Hnúšti naskytla ponuka ísť do zahraničia, poniektorí takmer odmietli 
šancu získať skúsenosti v Španielsku. Nakoniec ju však všetci prijali a dnes neľutujú. 

Stolársku zručnosť získanú v Hnúšti 
prejavili aj v Španielsku

Žiaci mali priestor aj na spoznávanie krajiny

Stredoškoláci z Hnúšte si v španielskych dielňach drevárskych a nábytkárskych 
firiem hanbu neurobili
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znať ju. Spoločne si stanovili nové pravi-
dlá a prispôsobili sa novému stereotypu. 
Ako to vníma Ing. Jana Paučová?
„Keď žiakov sprevádzam, naplním im 
voľný čas rôznymi aktivitami. Ukážem 
im, ako sa dá žiť inak, ako sú zvyknutí. 
Celý región je poznačený vysokou ne-
zamestnanosťou. Niektoré rodiny, z kto-
rých deti pochádzajú, sú v zlej finančnej 
situácii a od toho sa odvíja aj spôsob 
trávenia voľného času. Nechodia na po-
znávacie výlety, do múzeí či k moru.“
Cestovať na odbornú drevársku stáž až 
do Španielska je nezvyklé. Krajina zápasí 
s hospodárskou krízou a výkonnosť eko-
nomiky je obmedzená. Učňov z Hnúš-
te však prekvapili odlišné podmienky, 
pracovná morálka, kultúra a životný 
štýl. Budúci stolári pracovali v štyroch 
súkromných firmách. Ľahko sa prispô-
sobili vzťahom na pracovisku. Mentori 
i zamestnanci boli k chlapcom tolerantní 
a trpezliví. Dorozumievanie bolo kompli-
kované, no Španieli boli zvedaví na život 
na Slovensku i na Slovákov ako národ. 
Chlapci aktívne komunikovali, pracovali 
tak, ako sú naučení, a ich výsledné hod-
notenie mentormi dokázalo, že obstáli 
na výbornú. Chlapci zvládli cestovanie 
aj v samotnej 600-tisícovej Malage, hoci 
Hnúšťa v historickom regióne Malohont 
má iba 7750 obyvateľov.

Ovládali všetky stroje 
v španielskych dielňach

Budúci stolári pracovali v dielňach pri 
výrobe nábytku, bytových doplnkov, re-
gálov a pultov. Zručnosť dokazovali pri 
opracovaní laminovanej DTD a MDF, pre-
glejky a masívneho dreva. Pod vedením 
majstrov zvládli prácu s ručným elektric-
kým náradím a asistovali pri obrábacích 
centrách. Neboli im cudzie priamočiare 
píly na vykružovanie otvorov či vibračné 
a excentrické brúsky na dokončovanie 
dielcov pred povrchovou úpravou. Pri 
montáži dielcov a prichytávaní chrbtov 
skríň ku korpusu využívali akumulátoro-
vé vŕtačky a skrutkovačky, pneumatické 

klincovačky a sponkovačky. Zruční boli 
pri horizontálnej formátovacej píle, pri 
plnoautomatickom olepovaní ABS hra-
nami a nalepovaní dyhy. Aj úplne malým 
prevádzkam nechýbali spodné a vrchné 
frézy, pásová a egalizačná brúska, for-
mátovacie píly, zrovnávacie hrúbkovacie 
frézy, kolíkovačky, pásové píly či baliace 
stroje na expedíciu nábytku. Žiaci SOŠ 

Hnúšťa zvládli všetky operácie. Vo výrobe 
v španielskych firmách boli prínosom.
„Navrátilcov“ zo Španielska pozvali 24. 
októbra 2012 na Mestský úrad v Hnúšti, 
kde prevzali oficiálny dokument EURO-
PASS MOBILITA, ktorý je napísaný 
v anglickom jazyku a potvrdzuje zruč-
nosti, ktoré žiaci preukázali počas prá-
ce v španielskych podnikoch.

Budúci remeselník zo SOŠ v Hnúšti František Čonka (vpravo) je polovičný Róm, 
prišiel z inej školy ako problémový, za dva roky sa povahovo zmenil a zlepšil svoj 
vzťah k vzdelávaniu a práci

Na radnici v Hnúšti prebrali certifikáty za prácu v Španielsku

SOŠ v Hnúšti má súčasný názov od 
1.2.2009. Pôvodne to bolo od roku 
1961 učňovské stredisko Slovenských 
Lučobných Závodov. Od roku 1979 
malo SOU chemické sedem učební te-
órie a tri odborné učebne. Za 30 rokov 
vychovala škola 4500 absolventov. Od 
roku 1991 je samostatným subjektom, 
od roku 1995 ako SOU Hnúšťa. Od škol-

ského roku 1998/99 vyučujú učebný 
odbor stolár so zameraním na výrobu 
nábytku a zariadení.
Riaditeľka školy Ing. Edita Moncoľová nám 
poskytla prehľad o výchove odborníkov 
v drevárskej výrobe: „K trojročnému učeb-
nému odboru stolár sme priradili dvoj-
ročné nadstavbové štúdium s maturitou 
– odbor drevárska a nábytkárska výroba. 

Chlapcom sa pozdáva takéto riešenie: po 
troch rokoch získajú výučný list a môžu sa 
rozhodovať, či pokračovať v štúdiu s matu-
ritou, alebo ísť pracovať do INDECO v Ri-
mavskej Sobote, Inštal Parobek v Klenovci 
či na Pílu Pali v Klenovci (tam aj praxujú 
počas štúdia). Niektorí si založili vlastné 
stolárske dielne, niektorí pokračujú vo 
vysokoškolskom štúdiu.“

Stredná odborná škola v Hnúšti

DM 12/2012
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Po stopách využití dřeva 
v historii i současnosti na Krétě

Kréta, kolébka lidské civilizace, je největším řeckým ostrovem ve 
Středozemním moři (Severní pobřeží omývá moře Krétské, tj. jižní 
část Egejského moře a Jižní pobřeží moře Libyjské), s historicky 
doloženým osídlením nejméně 4 tis. let před naším letopočtem 
a podle posledních nálezů ještě mnohem dříve. Položili jsme si 
otázku a snažili se najít odpověď: Jak se na hornatém kamenitém 
ostrově uplatňovalo dřevo?

Autor: Ing. Helena Prokopová
Cech čalouníků a dekoratérů
Kontakt: cech_cal@volny.cz

Foto: autorka

Při stavbě budov paláce Knóssos, jed-
noho z center vyspělé minojské civiliza-
ce (3. a 2. tis. let př. Kr.), využívali pruž-
nost dřeva k eliminaci zemětřesných 
záchvěvů, neboť Kréta, ležící na dvou 
zemských deskách, se vyznačuje čas-
tým zemětřesením. Odkorněné kmeny 
stromů, pravděpodobně eukalyptů, 
obrácené špičkou dolů, tvořily pružné 
sloupy podepírající stavby. Kmeny, ote-
sané do čtvercového průřezu, byly vklá-
dány do zdí mezi kamenné zdivo, zajiš-
ťovaly vazbu i pružný „polštář“. Dřevěný 
nábytek té doby se nedochoval, křeslo 
vládce v trůnním sále je kamenné a z na-
šeho hlediska neergonomické. Aby se 
král při audiencích nevrtěl a pevně seděl 
na trůnu, bylo sedadlo vytvarováno dle 
tvaru sedacích hrbolů. Do trůnního sálu 
se při prohlídce jen nahlíží, ale dřevěný 
model trůnu je umístěn vedle návštěv-
nické trasy, takže si jej lze prohlédnout, 
vyfotografovat. Pozor, nekopírovat: teh-
dy se lidé dožívali průměrného věku 35 
let, byli mladí, s pevnými svaly. Lidé naší 
doby se chtějí v poměrně dobrém sta-
vu své tělesné schránky dožít vysokého 
věku a k tomu je potřeba se hodně po-
hybovat, když sezení, tak dynamické, 
vrtění se, přesedávání a to lze jen na 
sedadlech pohyb neomezujících.
Teplé podnebí Kréty bylo a je příznivé 
pro pěstování různé zeleniny, révy vin-
né, banánů, granátových jablek a zej-
ména oliv, kterých je zde v současné 
době z celkového počtu 150 milionů 
oliv v Řecku, velká část, asi 35 mili-
onů. Olivy na jaře a v létě nepotřebují  

Knóssos – betonová rekonstrukce – původní sloupy byly z eukalyptového kmene

Knóssos – pružnost a odolnost staveb vůči zemětřesením zajišťovalo dřevo ve zdivu 
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mnoho péče, naopak sklizeň v podzim-
ních a zimních měsících je náročná, 
neboť se musí provádět ručně. Dříve 
byla náročná i výroba olivového ole-
je. V zajímavém klášteře Moni Toplou 
před mořskými piráty opevněném, je 
v malém kamenném domě/lisovně za-
chovalý dřevěný lis na olivový olej z 15. 
století. Použité dřevo bylo asi cedrové. 
Lis byl poháněn pomocí složitého sou-
kolí silou oslíků chodících v kruhu vně 
budovy. Za 24 hodin se tak zpracovalo 
100 kg oliv, na jeden litr oleje jich bylo 
třeba 5 kg. Svých ušatých pomocníků 
si Kréťané vážili, a když stářím oslík již 
nemohl pracovat, odvezli jej na loďce 
na zasloužený odpočinek na ostrov 
Chrissi (chrissi = zlatý, podle zlatého 
písku). Zde v dobré péči zvířata dožila 
až do svého přirozeného konce.
Ostrov Chrissi (dnes nazývaný také Oslí 
ostrov) leží 15 km od nejjižnějšího města 
nejen Kréty, ale celé Evropy. Ve městě 
s názvem Lerapetra údajně v roce 
1798 přespal Napoleon při své plavbě 
do Egypta. Kamenný domek s dřevě-
nými okenicemi a dveřmi je neobydlen 
a nemá krom domovního čísla 9 žádné 
značení. Navádí k němu místní obyva-
telé a směrovka „Napoleonův dům“. Je 
škoda, že dům není lépe udržován.
Dřevěné trámy v kombinaci s plochými 
kameny tvořili strop, jak je možné vidět 
v hotelu Petra Mare, který je postaven 
na břehu moře, z bývalých rybářských 
domků a je v něm jedna místnost s tímto 
stropem zachována. Celý hotel je posta-
ven s využitím lidových prvků stavby i vy-
bavení, a dřevo se nejen v přiznaných 
stropních trámech dobře uplatňuje.

Moni Toplou – dřevěný lis na olivy z 15. 
století

Moni Toplou – kamenný dům/lisovna 
oliv

Moni Toplou – postroj pro oslíky poháně-
jící lis

Lerapetra – Napoleonův dům 

Lerapetra – hotel Petra Mare, hotelová hlavní hala s využitím dřeva

Lerapetra – hotel Petra Mare, původní 
strop 
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Holz Braun – vaše plus ve dřevě

Firma Holz Braun sídlící v Reutlingenu působí více než 75 
let na německém trhu jako spolehlivý dodavatel řeziva, 
výrobků ze dřeva jak pro vnitřní tak i pro vnější stavby, 
terasové díly, zateplení staveb apod. V současné době je 

jedním z předních dodavatelů řeziva z USA. Na dodávky listnatého dříví se specializuje už více než 30 
let. Za tuto dobu si zde našla spolehlivé partnery, kteří se dokáží přizpůsobit specifickým potřebám 
zákazníků Holz Braun. Firma dodává řezivo zpracovatelům i obchodníkům v německy mluvících 
zemích. Po dobrých zkušenostech v Polsku, kde prodává řezivo už 5 let, rozvíjí svoji nabídku také 
v Česku a Slovensku.

Díky velkoskladu v přístavu dokáže zákazníkům nabídnout 
široké spektrum dodávaných dřevin v požadovaných roz-
měrech při dodržení vlhkosti požadované výrobci nábytku, 
schodišť apod.
Hlavními dodávanými dřevinami jsou americký ořech, ame-
rický dub, třešeň, kanadský javor, jasan, olše nebo jilm. Ale 

i druhy méně používané jako je např. ořech pekanový (hicko-
ri), hackberry, sap gum, tulipánovník (tulipwood) apod. 
Řezivo je vyráběno dle amerických norem a rozměrů v tlou-
šťkách od 26 do 65 mm, v délkách od 6‘ (1,85 m) a šířkách 
od 4“ (127 mm). Většina řeziva je omítaná. V případě, že zá-
kazník požaduje neomítané řezivo, dokáže Holz Braun dodat 
ořech, třešeň nebo javor neomítaný.

Kvalitativně je řezivo tříděno do třech tříd:
 Třídou FAS je označováno řezivo nejvyšší kvality. Velká část 
je zcela bez vad, minimální výtěžnost z jednoho kusu musí 
být 83 %. Odběratel dostane v podstatě čistý omítaný kus 
připravený pro výrobu nábytku, schodišť apod.

 O třídu níže je kvalita 1 Common. Výtěžnost z takového 
kusu musí být min. 66 %. 

 Poslední třída se označuje jako 2 Common. Výtěžnost 
je min. 50 %. Tato kvalita je používaná nejvíce pro výrobu 
cinkovaných desek, kuchyňských dvířek apod. 

Největší část prodeje řeziva od Holz Braun zastupuje ame-
rický dub a ořech.
Americký dub dodávaný Holz Braun je svou strukturou a bar-
vou velmi podobný dubu evropskému a potvrzuje svůj latinský 
název Quercus Alba – Dub Bílý. Přes počáteční obavy (nejen) 
českých zpracovatelů, americký dub díky svým vlastnostem 
a ceně často nahrazuje dub evropský.
Americký ořech se zpracovává pro nábytek či schodiště 
vyšší cenové kategorie. I přes svoji vyšší cenu se poptávka 
po této dřevině stále zvyšuje. Holz Braun dodává omítané 
řezivo standardních tlouštěk a kvalit od 26 do 65 mm, ale 
i prakticky čisté neomítané řezivo kvality Prime do tl. 40 mm. 
Pro výrobu rustikálního nábytku nabízí kvalitu Rustic. Takové 
řezivo obsahuje větší množství zdravých suků a cenově je 
výrazně výhodnější než podobná kvalita 1 Common.
Na základě zvyšující se poptávky zákazníků firmy Holz Braun 
po především evropském dubu rozšiřuje svoji nabídku i o dře-
viny evropské. Evropský dub nabízí řezaný dle evropských 
standardů a tříděný dle evropských norem v tloušťkách od 
26 mm.

Josef Rehák | mail: josef.rehak@holz-braun.de | tel. +420 721 137 671
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Populárne laky na drevo 
opäť na Slovenskom trhu

Popredný výrobca materiálov na povrchovú úpravu Sherwin-
Williams prezentujúci jednu zo svojich obchodných značiek 
Becker Acroma, pôsobiaci na trhu už viac ako 100 rokov, 
vystavoval na výstave LIGNUMEXPO—LES 2012 v Nitre.

Spoločnosť Sherwin-Williams Czech 
Republic sa rozhodla cestou výstavy 
prezentovať svoje produkty pod obchod-
nou značkou Becker Acroma. Snahou 
bolo predovšetkým ukázať odbornej 
verejnosti silné postavenie značky aj na 
Slovenskom trhu. 
Záujemcom boli predstavené všetky 
produkty na povrchovú úpravu dreva, od 
klasických polyuretánových lakov, exklu-
zívnych akrylátových lakov až po nový 
sortiment vysoko kvalitných olejov.
Expozícia bola zameraná na prezen-
tovanie noviniek, ako olejov, voskov 
a exkluzívnych supermatných akrylátov. 
Na aktuálnu požiadavku trhu Sherwin-
Williams reagoval vysoko kvalitnými 
transparentnými akrylátovými lakmi 
Becker Acroma s voskovým efektom, 

porovnateľnými priamo s olejovou povr-
chovou úpravou.
Značný záujem bol zaznamenaný aj 
o povrchovú úpravu drevených okien 
a exteriérových drevených konštrukcií. 
Záujemcom boli prezentované hrubo-
vrstvové vodou riediteľné lazúry Laqvin 
Ton a Laqvin Clear so špeciálnou im-
pregnáciou proti starnutiu dreva a tak-
tiež tenkovrstvové lazúry na olejovej 
báze Vindu Ton s extra silnou ochranou 
povrchu. 
Značka Becker Acroma kladie dôraz 
na kvalitný o odborný technický servis 
pre všetkých svojich zákazníkov. Práve 
preto zabezpečuje odborné školenia 
s konkrétnymi témami na povrchovú 
úpravu dreva. Zákazníkom sú predsta-
vené programy moridiel, lakov, voskov 

a taktiež spôsoby aplikácie materiálov.
Na základe veľkého dopytu odbornej 
verejnosti na materiály Becker Acroma 
hľadáme ďalších distribútorov na výcho-
de a juhu Slovenska.

Kontakty:

Sherwin-Williams Czech 
Republic spol. s r.o.
Družstevní 56
594 01 Velké Meziřiči
tel.: +420 566 501 411
fax: +420 566 520 310
e-mail: info.cz@sherwin.com
www.beckeracroma.com

PPU Minarech s.r.o.
Prejtská 82/87
018 41 Dubnica nad Váhom
mob.: +421 905 944 625
e-mail: kontakt@ppuminarech.sk
www.ppuminarech.sk

Veľký záujem návštevníkov bol o sortiment olejov a voskov
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Letošního veletrhu FOR INTERIOR, 
pořádaného akciovou společností ABF 
ve spolupráci s AČN, Asociací hotelů 
a restaurací ČR a dalšími partnery z ob-
lasti designu, se spolu se souběžně 
pořádanými výstavami FOR DEKOR, 
FOR PRESENT, FOR GASTRO 
& HOTEL zúčastnilo 432 vystavovate-
lů (loni 435). Oproti loňským 28.420 
návštěvníkům si tentokrát na výstaviště 
našlo cestu „jen“ 24.825 lidí. Nižší 
návštěvnost registrovali již v průběhu 
akce spolu s námi i pravidelní účastní-
ci veletrhu FOR INTERIOR. Také u něj 
bylo patrné určité zeštíhlení, neboť řada 
z jeho letošních 170 účastníků výrazně 
snížila svoji prezentační plochu. Nižší 
návštěvnost však žádný z vystavovatelů 
nepřičítal na vrub organizátorům.

Hlavní problém je dostat 
zákazníky do prodejen

Všichni námi oslovení výrobci nábytku ji 
dávají za vinu přetrvávající špatné eko-
nomické situaci a různým politickým 
aférám v zemi, které přiměly většinu 
populace k výraznému šetření a stále 
pečlivějšímu rozhodování, co je nutné 
koupit hned a co lze naopak odsunout 
na pozdější dobu. Mezi odsouvané ko-
modity tak patří i nábytek. To je podle 
obchodního ředitele čalounické společ-
nosti BÖHM Jaroslava Frantála nejvíce 

patrné při jeho maloprodeji, který, jak 
řekl, v letošním roce doslova kolabuje. 
„Obchodníci, kteří fungují v pronaja-
tých prostorách, mají obrovské prob-
lémy s přežitím. Situaci ještě jakž takž 
ustojí ti z našich partnerů, kteří mají 
vlastní prodejny, které personálně za-
jišťují vlastními silami a orientují se na 
dražší sortiment. Za levnými výrobky 
lidé směřují do supermarketů a sorti-
ment střední kategorie se z jejich záj-
mu téměř vytratil,“ upřesňuje Jaroslav 
Frantál a dodává, že kamenné prodejny 
na pěších zónách v poslední době ne-
zřídka považují za úspěch, když do nich 
vstoupí více jak tři zákazníci za měsíc. 
„Na to, jak prodat zákazníkovi sedací 
soupravu, existuje řada pouček, ale 
jak ho dnes dostat do obchodu, na to 
účinný recept neexistuje,“ postěžoval si 
obchodní ředitel s tím, že patrně ani po-
slední čtvrtletí roku, které v souvislosti 

s blížícími se vánocemi bývá obchodně 
silnější, nepomůže firmě dohnat ztráty 
z prvního pololetí.
Stejných, ne-li horších ekonomických 
výsledků ve srovnání s loňskem pa-
trně dosáhne i společnost ALNUS ze 
Strážnice. Podle jednatele Jaroslava 
Múčky za to rovněž může přetrvávající 
nechuť lidí nakupovat, což podle něj 
neukázala jen tato výstava. „Vím o pro-
dejcích, kteří od počátku roku ještě ne-
zrealizovali jedinou zakázku. Proto se 
nelze divit, že jen v Praze podle mých 
informací ukončila letos svoji činnost 
bezmála padesátka kuchyňských stu-
dií,“ doplnil jednatel.

Na výstavu dnes mnozí 
nepřijdou ani zadarmo

S žádným zlepšením z hlediska prodeje 
letos nepočítá ani společnost TRIANT 

FOR INTERIOR jen potvrdil zatím se 
nelepšící situaci v prodeji nábytku

Začátkem října (4.–7. 10. 2012) se v Praze na výstavišti v Letňa-
nech uskutečnil třetí ročník veletrhu nábytku, interiérů a designu 
FOR INTERIOR. I přes velkou mediální kampaň a značné úsilí 

organizátorů vytvořit pro vystavovatele i návštěvníky co nejlepší podmínky, jej navštívilo o zhruba 
3600 lidí méně než loni. Tato skutečnost podle některých přítomných výrobců nábytku jen kopíruje 
současnou ekonomickou situaci v jejich oboru, kde letošní výsledky tuzemských prodejů nebudou 
s největší pravděpodobností lepší než loňské.

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

Širší uličky mezi expozicemi a nižší návštěvnost veletrhu FOR INTERIOR zobrazily 
současný stav prodeje nábytku v ČR
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z Kutné Hory, specializující se na sty-
lový a tzv. designový nábytek. „Naše 
letošní čísla budou s největší pravdě-
podobností nižší než loni. Pro prodej 
nábytku tradičně lepší druhé pololetí 
je totiž tentokrát o poznání slabší. Náš 
sortiment sice není určen každému, ale 
i bohatí lidé jsou dnes ve výdajích mno-
hem obezřetnější a začínají šetřit,“ říká 
jednatel firmy Ing. Miloš Horák.
Žádné velké iluze pro zbývající období 
roku si nedělá také David Srněnský, 
obchodní ředitel společnosti JELÍNEK 
– výroba nábytku z Valašského Meziříčí. 
„V letošním roce jsme na českém trhu, 
stejně jako mnozí další zde přítom-
ní výrobci, zaznamenali další pokles 
poptávky. Oproti jiným letům, kdy na 
podzim bývala nábytkářská sezóna vždy 
intenzivnější než na jaře a v létě, se toto 
letos neděje. Lidé mají pramalou chuť 
nakupovat, což je patrné i na této výsta-
vě, kde se návštěvníci až na výjimky jen 
dívají. Určitým zklamáním pro nás je i to, 
že zatím nepřišel nikdo ze zákazníků, 
které jsme kontaktovali na předešlém 
veletrhu FOR ARCH v přesvědčení, 
že jsou v podstatě rozhodnuti a potře-
bují si jen ujasnit detaily. A to jsme jim 
dali volné vstupenky a připravili pro ně 

i mnohem větší stánek,“ posteskl si 
závěrem předposledního dne výstavy 
David Srněnský s tím, že i přesto jsou 
veletrhy pro firmu stále nejúčinnějším 
způsobem propagace.

Pokles poptávek je patrný 
i ve státní sféře

Jako zatím nejhorší období za po-
sledních pět let hodnotí rok 2012 Jiří 
Frelich, obchodní ředitel společnosti 
JECH z Dobrušky. Ačkoliv ještě v pr-
vním pololetí se její výroba pohybovala 
mírně nad plánem, stanoveným na zá-
kladě loňských výsledků, během léta 
začala jako obvykle stagnovat poptávka 
nejen ze strany běžných spotřebitelů, 
ale zcela utichl zájem také o nábytek pro 
pečovatelství, kterým si firma v tomto 
období vždy vyrovnávala svoji obchodní 
bilanci. 
„Po zveřejnění korupčních afér někte-
rých politiků byla pozastavena spousta 
výběrových řízení na státní zakázky, kte-
ré se nyní prověřují. Tím pádem se trh 
s tímto sortimentem prakticky zastavil. 
Pokud by se s blížícím se koncem roku 
znovu rozjel a kdybychom ve čtvrtém 
čtvrtletí mohli vytvářet stejné obraty jako 
loni, pak díky tomu, že jsme si vytvořili 
určitou rezervu, bychom mohli skončit 
na stejných číslech jako v roce 2011,“ 
uvedl Jiří Frelich. Také podle něj se 
malý zájem veřejnosti o nábytek letos 
přesunul z léta ještě i na podzim, v čemž 
firmu utvrdily také oba podzimní pražské 
veletrhy v Letňanech. 
„V předchozích letech jsme vždy tou-
to dobou bývali s prodejem až o 50 % 
výše. Dnes je sobota, která za pár hodin 
skončí, a náš výsledek spíš odpovídá 
tomu, jako by byl teprve pátek odpo-
ledne. Několik vážnějších zájemců jsme 
kontaktovali na FOR ARCHu s tím, že po 
ujasnění svých představ přijdou sem, 
ale zatím nedorazili. Možná se mezitím 
obrátili nebo obrátí na naši podnikovou 

prodejnu, což ale zjistím až během ná-
sledujících týdnů,“ konstatoval závěrem 
obchodní ředitel.

Obraty naopak stoupají 
některým výrobcům dveří

Jako jednoho z mála pozitivních hod-
nocení roku 2012 se nám na veletr-
hu dostalo u společnosti ŠIMBERA 
z Mělčan na Brněnsku, zaměřené na 
výrobu interiérových dveří a zárubní. Její 
ekonomické výsledky budou podle jed-
natele Pavla Šimbery letos již podruhé 
za sebou vyšší. Za tuto skutečnost fir-
ma vděčí desítce absolvovaných výstav 
v uplynulých dvou letech (jejichž gró 
tvořila Praha) a pravidelně prezentova-
ným novinkám. 
„Hledáme jakékoliv novinky a někdy až 
s prominutím nesmysly, kterými se sna-
žíme zákazníka zaujmout natolik, aby 
byl ochoten své peníze za daný výro-
bek vynaložit a ne je držet na bankov-
ních účtech nebo utratit za dovolenou 
či jiné zboží. Takovýto ‚atak‘ ale nelze 
provádět bez výstav jen s pomocí in-
zerce či internetu. Řada lidí si uvědo-
muje, že i o nevzhledném a špatném 
výrobku lze napsat spoustu krásných 
vět ve snaze se jej zbavit, a proto raději 
volí možnost prohlédnout si vytipované 
dveře na vlastní oči a přitom si je vyzkou-
šet. Z tohoto důvodu už mám v hlavě 
několik dalších nových nápadů, které 
představíme na stavebním veletrhu IBF 
v Brně, jenž bychom chtěli po dvou le-
tech opět absolvovat,“ konstatuje Pavel 
Šimbera s tím, že po stránce efektu na 
koncové zákazníky jsou pražské vý-
stavy v porovnání s Brnem nesrovna-
telné, ale Brno naproti tomu má větší 
renomé mezi odborníky. K tomu ještě 
závěrem dodal, že nejúspěšnější výsta-
vou pro firmu, z hlediska dosažených 
výsledků za posledních deset let, byly 
letošní DŘEVOSTAVBY v pražských 
Holešovicích.

Podle výrobců začíná šetřit i movitější klientela

I malý stánek lze „napěchovat“ novin-
kami
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Nejistota kolem konání veletrhu, resp. 
jeho obsazení, vrcholila během dub-
na a května, kdy na scénu vstoupila 
další pražská výstavní společnost ABF 
s novým veletrhem strojů, zařízení a ná-
řadí pro dřevozpracující průmysl FOR 
LIGNUM, který měl proběhnout na vý-
stavišti v Letňanech v termínu 11.–13.10. 
(tedy pouhý týden před Pragolignou). 
Oslovení vystavovatelé se zúčastnili ně-
kolika jednání, o novou „konkurenční“ 
akci ale neprojevili zájem a pořadatel 
ji nakonec zrušil. Zelenou tedy defini-
tivně – alespoň pro letošní rok – dostala 
PRAGOLIGNA.

Vyhráno tím ale její organizátoři neměli. 
Již několik let trvající pokles návštěvnos-
ti tuzemských oborových výstav, který 
kopíruje ekonomickou situaci v dře-
vozpracujícím průmyslu provázenou 
všeobecnou „nechutí“ investovat do 
nových technologií, není tím nejlepším 
argumentem pro nábor vystavovatelů. 
Jednání probíhala až do posledních 
okamžiků a oficiální seznam vystavova-
telů byl na webových stránkách veletr-
hu zveřejněn jen několik dnů před jeho 
zahájením. Zveřejněný seznam se 60 
přímými vystavovateli působil na první 
pohled sice poněkud rozpačitě, avšak 
ve srovnání s minulým ročníkem nešlo 
o nijak dramatický pokles – alespoň co 
se množství firem týká. Zhruba stejný 

Bude PRAGOLIGNA stejně slabá 
i příště – pokud vůbec bude?

Přesto, že společnost Incheba Praha předběžně oznámila 
konání letošní v pořadí 12. kontraktační a prodejní výstavy 
strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující 

průmysl PRAGOLIGNA již v únoru loňského roku, organizační „nejasnosti“ ji provázely až do jejího 
samého začátku. Např. datum konání se během půl roku změnilo hned dvakrát. Původně naplánovaný 
„dušičkový“ termín (1.–3.11.) byl ke konci loňského roku přesunut na konec října (25.–28.10.), aby 
se v dubnu letošního roku ustálil na konečném termínu 18.–20.10. To ale nebylo vše.

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

Letošní, svým rozsahem opět o něco menší výstava strojů, nástrojů, zařízení a ma-
teriálů pro dřevozpracující průmysl PRAGOLIGNA se pohodlně vešla do střední haly 
a pravého křídla Průmyslového paláce
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počet obsahoval i seznam vystavovatelů 
z roku 2010. V tomto směru byli tedy 
organizátoři relativně úspěšní. 

Z hlediska velikosti plochy tomu ale 
bylo jinak. Zatímco předloni byli něk-
teří vystavovatelé umístěni i v provizor-
ním stanu na místě vyhořelého levého 
křídla a celková plocha výstavy činila 
3500 m2, letos se všechny expozice 
vešly „pouze“ do střední haly a pravého 
křídla Průmyslového paláce holešovic-
kého výstaviště. Důvodem byla přede-
vším citelná absence několika firem 
s tradičně velkými expozicemi, jako je 
např. ROJEK, který si ve shodném ter-
mínu uspořádal svoji domácí výstavu. 
Chyběly zde ale i další známé firmy, jak 
je Italcomma, Adler Česko, ASAMER 
a další, jejichž místa však nahradily fir-
my jiné, jako např. Mafell, Ohra, Ramia 
Tools, Stanley, Black & Decker, DeWalt 
aj.

Návštěvnost sice slabší, 
přesto předčila očekávání

Vystavovatelé nečekali, že by letošní 
návštěvnost mohla být silnější než ta 
předloňská, avšak první hodiny po ote-
vření bran vyděsily i ty největší skeptiky. 
Zatímco v minulosti se před hlavní brá-
nou tlačily davy čekatelů na její otevře-
ní, letos se jednalo spíše o jednotlivce. 
Ještě zhruba hodinu po otevření byli 
v obou výstavních halách vystavovate-
lé vůči návštěvníkům v přesile. Během 
dne se ale situace otočila a většina vy-
stavovatelů s úlevou konstatovala, že 
návštěvnost na to, že byl první den, byla 
„docela slušná“. Druhý den byl v tomto 
směru ještě o něco lepší, takže celko-
vá návštěvnost veletrhu nakonec splnila 
očekávání jak pořadatelů, tak i většiny 
vystavovatelů, i když jejich reálné potře-
by nedosáhla. 

Již není na co čekat

Mezi ty méně spokojené patřily hlavně 
firmy, které na výstavě prezentovaly spí-
še větší stroje a technologické celky. 
Tento fakt není nijak překvapivý, neboť 
PRAGOLIGNA je historicky známá 
tím, že ji navštěvují hlavně živnostníci 
a zástupci malých firem. To se potvr-
dilo i letos a nejspokojenější tak byli 
zejména vystavovatelé, kteří na hole-
šovické výstaviště přivezli stroje a za-
řízení odpovídající požadavkům právě 
této klientely. Ovšem i v tomto směru 
je v poslední době zaznamenáván vý-
znamný posun. 

„My zde prezentujeme hlavně technolo-
gie pro menší firmy a živnostníky. Nikoli 
však ty nejlevnější, ale především střed-
ní kategorii a mohu potvrdit, že právě 
o tyto stroje je mezi našimi zákazníky 
– a to nejen zde na výstavě – v součas-
né době největší zájem. Tedy o stroje 
vyšší úrovně s lepší vybaveností a s vyšší 
užitnou hodnotou,“ říká jednatel společ-
nosti PANAS Jiří Mimra. Se svojí účastí 
na Pragoligně je „relativně“ spokojen 
a kladně hodnotí zvláště kvalitu náv-
štěvníků: „Přichází hlavně firmy, které 
svoji budoucnost vidí optimisticky, mají 
relativně dost práce, ale hlavně mají ně-

jakou vizi.“ Mezi firmami obecně panuje 
nejistota, opatrnost a nechuť pouštět se 
do větších investic. Podle Jiřího Mimry 
se to ale týká spíše těch podnikatelů, 
kteří stále čekají, až se situace na trhu 
zlepší. 
„To, co jsme prožívali v letech 2007 
až 2008 nebyl normální stav. Ti, kteří 
již pochopili, že ‚lepší časy‘ se v do-
hledné době nevrátí a že současný stav 
je normální, si uvědomují, že není na 
co čekat a pokud nechtějí ztratit krok, 
musí investovat do modernizace výro-
by a do své konkurenceschopnosti,“ 
dodává.

Nejméně spokojené s účastí na výstavě byly firmy, které zde prezentovaly techno-
logie spíše pro středně velké výrobce, naopak „relativně“ spokojení byli ti vystavo-
vatelé, kteří přivezli stroje a zařízení pro malé firmy a živnostníky
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Evidentně největší zájem z této katego-
rie strojů byl na výstavě o malé a středně 
velké olepovací linky a o formátovací 
pily. Majitelé menších firem se ale ak-
tivně zajímají také o univerzální flexibilní 
technologie vyšší kategorie, jako jsou 
CNC obráběcí nebo vrtací centra.

Práce je, zákazníci ale 
nechtějí čekat

Na nedostatek zájmu ze strany návštěv-
níků si během tří výstavních dnů nemoh-
la stěžovat ani naše redakce. Kromě 

stálých čtenářů přišla i řada nových, 
kterým se na stánku Dřevařského 
magazínu po dvou letech marného 
čekání na „vzkříšení“ Truhlářských listů 
konečně dostalo odpovědi na otázku, 
proč jejich oblíbený časopis přestal 
vycházet a proč byl na trhu nahrazen 
Dřevařským magazínem. 

Řada návštěvníků z řad živnostníků 
a majitelů zakázkových truhlářských 
firem nám při této příležitosti potvrdila 
výše popsanou situaci ohledně inves-
tic do modernizace výroby. Ve srovnání 

s léty 2007 až 2009 se u většiny z nich 
zásadním způsobem změnil přístup 
k zakázkám. Firmy sice zatím stále 
mají práci, která přichází více či méně 
kontinuálně, avšak nejsou zakázkami 
dostatečně předzásobeni. Malé firmy 
mají zpravidla práci pouze na měsíc až 
dva dopředu. Souvisí to jednak se situ-
ací ve stavebnictví a jednak s početnou 
konkurencí. 
„Zákazníci nám obvykle volají s dota-
zem, zda jim zakázku můžeme vyrobit 
hned nebo maximálně během několika 
týdnů. Pokud jim nemůžeme v tomto 
ohledu vyhovět, obrátí se na konkuren-
ci. A protože je nás hodně, zpravidla 
uspějí někde jinde,“ řekl nám doslo-
va jeden z návštěvníků. Nejčastěji se 
to podle něj týká kuchyní do nových 
rodinných domků, jejichž majitelé po 
zkolaudování začínají splácet hypotéku 
a potřebují se co nejdříve přestěhovat 
z bytu, kde platí nájem. Na zakázku pro-
to nejsou obvykle ochotni čekat déle 
než měsíc.
Středně velkým firmám způsobují 
značné problémy s plánováním výroby 
zakázky, které přicházejí v nepravidel-
ných vlnách. „V některých obdobích 
máme tolik práce, že nestíháme vyrá-
bět a musíme i odmítat. Jindy máme 
naopak takový nedostatek, že musíme 
zaměstnance posílat na dovolenou,“ 
uvedl zástupce středně velkého nábyt-
kářského podniku.
V obou případech jde o situaci, která 
neumožňuje firmám jakékoliv dlouho-
dobější plánování investic, a ty pak musí 
buď jít do rizika, anebo musí investice 
realizovat až v okamžiku, kdy mají dosta-
tek vlastních finančních prostředků.

Ze strany drobných podnikatelů, kteří tvořili hlavní segment návštěvníků, byl zájem zejména o stroje nižší a střední kategorie 
s dobrou vybaveností a vyšší užitnou hodnotou. Zajímali se hlavně o olepovací linky a formátovací pily

Přesto, že návštěvnost letošní Pragoligny byla zřejmě o něco slabší než před dvěma 
lety, naše redakce si na nezájem stěžovat nemohla. Rádi bychom proto touto cestou 
poděkovali všem, kteří nás na stánku Dřevařského magazínu navštívili
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Impulzy pre les a drevo

Pod týmto názvom sa objavilo inovované diskusné fórum na tohto-
ročnom veľtrhu HOLZMESSE v Klagenfurte. Témou bolo listnaté 
drevo a názov podujatia „Prichádza listnaté drevo? – Pýtame sa!“ 
dával tušiť, že práve táto otázka vystupuje do popredia aj v krajinách, 
ktoré sú tradičnými spracovateľmi ihličnatého dreva v Európe. 

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR

Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: archív DM

Ako uviedol iniciátor podujatia Ing. 
Martin Nöbauer z rakúskeho minister-
stva života (obdoba zlúčených rezortov 
životného prostredia, pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka – hodné inšpirá-
cie, pozn. autora), cieľom bolo vyvolať 
diskusiu o tom, či v spracovateľskom re-
ťazci les – drevo existuje vôľa a schop-
nosť vyrovnať sa s problémom stále viac 
sa rozširujúceho výskytu listnatých le-
sov v Európe. Svedčí o tom aj fakt, že 
približne štvrtinu hospodárskych lesov 
v Rakúsku už tvoria listnaté lesy. A nie 
je to len z dôvodu klimatických zmien, 
ale aj najväčšia sieť chránených území 
na svete Natura 2000 prispieva k tomu, 
že v našom regióne možno sledovať čo-
raz výraznejšie rozširovanie pôvodných 
miešaných či listnatých lesov. Vyplynulo 
to z príspevku Stefana Leitnera, nemec-
kého referenta pre ochranu životného 
prostredia Európskej komisie. Dr. Peter 
Mayer, riaditeľ Spolkového úradu pre 
les (naše Národné lesnícke centrum), 
potvrdil tézu o vplyve klimatických zmien 
na rozvoj listnatých lesov v našom re-
gióne. Buk, smrekovec a smrek budú 
dubom vytlačené do vyšších polôh, tvr-
dil Mayer a pokračoval zistením vedcov, 
že do konca tohto storočia sa v niekto-
rých lokalitách zvýši priemerná teplota 
o 4 °C, a teda aj starostlivosť o ihličnaté 
porasty bude náročnejšia. 
Skúsenosti z lesníckej praxe prezento-
val Ing. Hubertus Kimmel, ktorý uviedol, 
že v ním spravovanom lesnom závode 
sa za poslednú dekádu zvýšil podiel list-
natých porastov o 6 % na súčasných 
58 % celkovej plochy. Smrek ubúda 
najmä z dôvodu vysychania a vetrených 
kalamít z uplynulých rokov. A napriek 
tomu je vysoko kvalitné bukové drevo 
na trhu oceňované „len“ ako palivové 

drevo, bez efektívnejšieho spracovania 
či vyššieho stupňa finalizácie. 
O tom, ako zmeniť túto situáciu, disku-
tovali „v priamom prenose“ – v akomsi 
„dueli“ – dvaja najväčší spracovatelia 
listnatej hmoty v Nemecku a Rakúsku 
Ralf Pollmeier, konateľ Pollmeier 
Massivholz GmbH, a Karl Polz, kona-
teľ European Hardwood Production 
GmbH. Svojimi často až provokatívny-
mi názormi demonštrovali odlišný prí-
stup k tejto téme i k riešeniu situácie 
z ich pohľadu. Obaja sa však zhodli 
na tom, že je nevyhnutné urobiť oveľa 
viac v prezentácii možností spracova-
nia listnatého reziva v priemysle a pri 
jeho zhodnocovaní. Zvýšiť intelektuál-
nu hodnotu bukového dreva, vymyslieť 
produkt a odvolať sa na tradíciu jeho 
použitia v živote – asi tak by sa dala 
zhrnúť ich diskusia, ktorá len potvrdila 
predpoklad, že optimálne riešenie otáz-
ky „Prichádza listnaté drevo? – Pýtame 
sa!“ ešte ani v Rakúsku (dovolím si tvrdiť 
ani v Nemecku) neexistuje. 
Štatistiky o ťažbe a využívaní predo-

všetkým listnatého dreva prezentoval aj 
hosť z belehradskej univerzity Prof. Dr. 
Branko Glavonjič, ktorý potvrdil, že cena 
kvalitných výrezov s listnatých drevín je 
v Srbsku, Rumunsku či Chorvátsku niž-
šia, než je cena palivového listnatého 
dreva vo Viedni. Je preto nevyhnutné 
sústrediť sa na zvyšovanie efektivity vý-
roby a využitie vedeckého i výskumného 
potenciálu, ktorý by pomohol znížiť stále 
vysokú cenu sofistikovaných výrobkov 
z listnatého dreva oproti adekvátnym ih-
ličnatým. A riešením nie sú ani železnič-
né podvaly, pretože od roku 2017 dovolí 
smernica EÚ používať len biologicky 
odbúrateľné impregnačné materiály, 
ktoré sú momentálne neúmerne drahé. 
To isté platí aj na lepené konštrukčné 
materiály v porovnaní s ihličnatými. Tém 
je veľa, riešení – zatiaľ – málo. A roboty 
v celom reťazci – vyše hlavy.
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PEFC Slovensko pri príležitosti 10. 
výročia založenia usporiadalo spolu 
s Technickou univerzitou Zvolen konfe-
renciu Postavenie a úloha lesov v ze-
lenej ekonomike, ktorá sa uskutočnila 
7.11.2012 vo Vyhniach. Lesníctvo a je-
ho úlohu v rozvoji vidieka pripomenul 

Ing. Jozef Dóczy, PhD., riaditeľ odboru 
lesníckych stratégií a štátnej správy na 
Ministerstve pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR.
Potenciál využitia a spracovania obno-
viteľnej a univerzálne využiteľnej surovi-
ny, dreva, v rámci hospodárskeho rastu 
Slovenska priblížil PhDr. Peter Zemaník, 
generálny sekretár Zväzu spracovateľov 
dreva SR. Konštatoval, že podľa Zelenej 
správy sa zo Slovenska legálne vyváža 
ročne až 25 % guľatiny. Od strategic-
kého partnera piliarskych firiem š.p. 

LESY SR očakávajú serióznejšie rieše-
nie zmluvných vzťahov. Pre nedostatok 
dreva hrozí piliarskym prevádzkam v SR 
odstávka, a tým aj zníženie zamestna-
nosti až o 10 tisíc pracovných miest. Za 
uplynulé dva roky sa zvýšili ceny guľatiny 
o 40 % (LESY SR) a až o 60 % (súkrom-
né firmy), kým ceny reziva vzrástli len 
o 10 %. Pri preferovaní vývozu guľatiny 
a nespracovaní v SR vzniká ročne strata 
77 mil. €.
Konferencia sa zaoberala hodnotením 
PEFC – integrujúceho rámca na využitie 

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

PEFC certifikácia vytvára pre spotrebiteľov výrobkov z dreva a papiera mecha-
nizmy, aby poskytovala dostatočnú záruku používania v celom spotrebiteľskom 
reťazci. Nadväzuje na PEFC v lesnom hospodárstve. Záujmové združenie PEFC 
Slovensko vzniklo 2.10.2002 a už 22.11.2002 sa prihlásilo k medzinárodným 
princípom. Pôvodne tvorilo ochranu lesných komplexov a malo zabrániť devastácii 
lesov v rozvojových krajinách. V strednej Európe nadviazalo na dlhodobú tradíciu 
riadeného trvale udržateľného lesného hospodárenia. PEFC Slovensko má cer-
tifikovaných 1,2 mil. ha lesov. V spracovateľskom reťazci vydali 39 certifikátov 
spracovateľským a obchodným firmám. 

Drevospracujúci priemysel 
súčasťou zelenej ekonomiky

Jedným z prednášajúcich bol aj PhDr. Pe-
ter Zemaník, generálny sekretár Zväzu 
spracovateľov dreva SR

Pohľad na časť účastníkov konferencie Postavenie a úloha lesov v zelenej ekono-
mike vo Vyhniach
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plného potenciálu lesov pri trvalo udr-
žateľnom rozvoji v SR. Doterajší zámer 
certifikácie priblížil doc. Ing. Hubert 
Paluš, PhD., národný sekretár PEFC 
Slovensko. Ciele programu formuloval 
Ing. František Štulajter, CSc., predseda 
PEFC Slovensko. Spolu odznela desiat-
ka odborných referátov. Najskôr prof. 
Ing. Rudolf Midriak, Dr.Sc., uviedol op-
timalizáciu priestorového usporiadania 
a funkčného využívania lesov v krajine. 
Zelenú ekonomiku a multifunkčné využí-
vanie prírodných zdrojov charakterizoval 
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD., sloven-
ské lesníctvo v procese Európske lesy 
2020 doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. 
Komuniké z konferencie pripomína 
vo ôsmich bodoch nezastupiteľnú úlohu 
lesného hospodárstva a drevospracujú-
ceho priemyslu pri prechode na zelenú 
ekonomiku. Vyzdvihuje význam dlho-
dobej ekonomickej životaschopnosti 
a konkurenčnej schopnosti lesníctva 
a odvetví spracovania dreva pri tvorbe 
a zachovaní pracovných miest a príjmov 
vo vidieckom prostredí. Rešpektuje 
PEFC ako organizáciu, ktorá vedie zú-
častnených k zodpovednému obhospo-
darovaniu prírodných lesných zdrojov 
a poskytuje medzinárodne uznávanú 
dôveryhodnú značku pri preukazovaní 

spoločenskej zodpovednosti od spra-
covania dreva po konečných spotrebi-
teľov.
Zdôvodňuje, že výsledkom v uplynulých 
dvadsiatich rokoch je zmenená pozícia 
lesníctva a priemyslu spracovania dre-
va v rámci hospodárskych, spoločen-
ských a environmentálnych štruktúr SR. 
Dovtedajšie progresívne integrované 
využívanie funkčného potenciálu lesov 
v prospech občana nahradil sektorový 
prístup, ktorý vyhovuje záujmom vplyv-
ných lobistických skupín a smeruje 
k postupnému zhoršeniu stavu lesov. 
Došlo k zániku tradičných podnikov 
spracovania dreva do výrobkov s vy-
sokou pridanou hodnotou. Slovensko 
sa zmenilo z aktívneho producenta na 
pasívneho dovozcu s dosahom na vi-
diecku zamestnanosť a multiplikačný 
efekt.
Účastníci konferencie PEFC Slovensko 
z prednesených referátov sformulovali 
Odporúčania vládnej a zákonodarnej 
moci SR, zhrnuté do 9 bodov. 
Z nich vyberáme tie, ktoré sa týkajú 
spracovania dreva:

 podporiť zriadenie a pripraviť pravidlá 
viaczdrojového financovania sloven-
skej národnej lesníckej a drevárskej 
technologickej platformy, 

 podporovať zamestnanosť vidieka 
prostredníctvom vytvárania služieb vo 
verejnom záujme a stimulovať finan-
covanie a oživenie spotreby výrobkov 
z dreva ako obnoviteľnej, ekologickej 
a univerzálne využiteľnej suroviny,

 prijať verejnú politiku nákupu dreva, 
ktorá zvýhodní jeho spotrebu a pou-
žívanie vo verejných projektoch oproti 
konkurenčným materiálom z neobno-
viteľných zdrojov.

Certifikácia PEFC zaručuje, že drevo 
pochádza z lesov obhospodarovaných 
trvalo udržateľným spôsobom pri uplat-
ňovaní nasledujúcich princípov: drevo 
sa ťaží len do výšky prírastku, lesné po-
rasty po ťažbe sú nepretržite obnovova-
né, práva zamestnancov sú chránené, 
podpora zamestnanosti na lokálnej 
úrovni, rešpektovanie vlastníckych práv 
a práv miestnych komunít na využívanie 
lesa, kontrola mimoprodukčných funk-
cií lesa a kontrola pôvodu certifikovanej 
drevnej suroviny.
Certifikácia spotrebiteľského reťazca 
tvorí mechanizmus na sledovanie pô-
vodu dreva od jeho ťažby, cez spracova-
nie až po konečný výrobok. Fungovanie 
celého systému je pravidelne kontrolo-
vané nezávislými audítormi.
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Během dvou pracovních dnů zazněla řada odborných před-
nášek z oblasti navrhování a realizace dřevostaveb, jejich 
požární odolnosti, ochrany proti vlhkosti, tepelně a zvukově 
izolačních vlastností apod. Prostor dostaly také komerční 
aktivity – ať už v podobě firemních prezentací a názorných 
praktických ukázek pracovních postupů či přednášek na 
konkrétní témata.
Konferenci zahájila a moderovala Ivana Duchoňová z pořá-
dající společnosti. A hned v úvodu ve stylu „Otázek Václava 
Moravce“ nastínila hlavní témata letošní konference: Považují 
hasiči u dřevostaveb hořlavost za negativní nebo pozitivní 
vlastnost dřeva? Jaké chyby se nejčastěji dělají v navrhování 
konstrukcí? Dá se ještě něco nového dozvědět o izolačních 
a konstrukčních materiálech pro dřevostavby? 
V úvodním příspěvku vystoupil Ing. Stanislav Polák, ředitel 
Nadace dřevo pro život, aby přítomné seznámil s posláním 
Nadace, se změnami, kterými v poslední době prošla, a s cíli, 
které si vytyčila. Zdůraznil především její roli z hlediska sys-
tematické propagace dřeva jako důležitého konstrukčního 

a stavebního materiálu směrem k veřejnosti. Poukázal např. 
na současný globální problém, kterým je přístup k pitné vodě, 
a to v souvislosti s faktem, že výstavba na bázi dřeva na rozdíl 
od standardních tzv. mokrých procesů výrazně snižuje spotře-
bu vody. Kvůli různým kauzám, dezinformacím a nešikovným 
formulacím neinformovaných novinářů v médiích je dřevařský 
sektor veřejností často vnímán jako „parta raubířů, kteří dran-
cují naše lesy“. Úkolem Nadace je podle Stanislava Poláka 
uvádět tyto bludy a dezinformace na pravou míru a veřejnosti 
trpělivě vysvětlovat význam těžby a zpracování dřeva pro trvalé 
udržování lesa. Mezi konkrétní činnosti Nadace v tomto směru 
patří např. projekty Dřevěná stavba roku nebo S lesníkem do 
lesa. Zájemci se o nich mohou více dozvědět na stránkách 
Nadace www.nadacedrevoprozivot.cz.
Z úst Ing. Stanislava Kučery se posluchači dověděli aktuální 
informace ohledně legislativy týkající se průkazu energetické 
náročnosti budov (PENB). Jedná se hlavně o prezidentem 
vetovanou novelu zákona 406/2000 Sb., která, pokud ji 
parlament schválí, vstoupí v účinnost od 1.1.2013 a od tohoto 
okamžiku se jí budeme muset začít řídit. To znamená, že zpra-
cování PENB bude až na některé výjimky povinné. Součástí 
přednášky byl i názorný postup zpracování PENB.
Velká část témat byla zaměřena na řešení detailů dřevostaveb, 
a to jak z hlediska konstrukčního s využitím různých materiálů, 
tak z hlediska esteticko-funkčního. Např. jak správně řešit 

Dřevostavby v praxi 
– dva dny nabité informacemi

Téměř čtyři stovky účastníků 6. konference Dřevostavby v praxi se sešly ve dnech 1. a 2. listopadu 2012 
v hotelu Skalský dvůr na Vysočině. Akci pořádala společnost Saint-Gobain Construction Products CZ. 
Na konferenci vystoupilo 27 přednášejících a v přilehlých prostorách se prezentovalo 23 partnerských 
společností se sortimentem určeným pro navrhování a realizaci dřevostaveb a dřevěných konstrukcí.

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

Konference Dřevostavby v praxi, konané v hotelu Skalský dvůr na Vysočině, se zúčastnily téměř čtyři stovky odborníků
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střešní „zaatikový“ žlab, jak zabudovat předokenní žaluzie 
s ohledem na tepelné mosty, ukončení dřevostavby ve spodní 
části s ohledem na působení zemní vlhkosti či dešťové vody, 
na bezbariérový přístup atd.
S velkým zaujetím byla posluchači sledována přednáška a na 
ni navazující praktická ukázka Ing. Stefana Berbnera z firmy 
Inthermo. Byla zaměřena na netěsnosti fasády staveb a na 
detaily, kterými do konstrukce obvodového pláště budovy 
může pronikat a nejčastěji také proniká voda. Značné problé-
my v tomto ohledu způsobují např. nesprávně osazená a vůči 
venkovní vodě nedostatečně chráněná okna a parapety. 
Zájem posluchačů si získaly také přednášky hasičů z HZS 
Pardubického kraje. To, že dřevo, ačkoliv se jedná o hořlavý 
materiál, je z hlediska požární ochrany mnohem výhodnější 
a bezpečnější stavební materiál než např. ocel, není žádným 
překvapením. Mnohem více překvapující ale byly výsledky 

praktických testů, které prokázaly vysokou požární odolnost 
dřevěné konstrukce opláštěné sádrokartonovými deskami.
Důležitá informace zazněla v přednášce na téma „Prokazování 
požární odolnosti statickým výpočtem“, kterou přinesl 
Ing. Robert Prix. Dodavatelé dřevostaveb jsou mimo jiné po-
vinni vydávat prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 
Sb. Mezi vlastnosti stavby, u nichž je třeba prokázat shodu 
s požadavky norem, patří i požární odolnost. Prokazování 
požární odolnosti ale v určitých případech není nutné prová-
dět na základě poměrně nákladných testů. Požární odolnost 
konstrukce lze stanovit i výpočtem s pomocí Eurokódu 5.
K zajímavým tématům patřily také ukázky různých atypických 
a alternativních konstrukcí dřevostaveb, netradičního zaklá-
dání budov na zemních vrutech a pilotech atd. 
Některá přednesená témata na stránkách Dřevařského ma-
gazínu představíme podrobněji.

Během dvou dnů zaznělo 27 odborných přednášek z oblasti navrhování a realizace dřevostaveb, jejich požární odolnosti, 
ochrany proti vlhkosti, tepelně a zvukově izolačních vlastností apod.

V přilehlých prostorách měli účastníci konference možnost 
konzultovat některá technická řešení se zástupci 23 partner-
ských společností
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INTERIÉRY 2012

Vyšší odborná škola a Střední prů-
myslová škola Volyně vstoupila do 
povědomí veřejnosti tradicí meziná-
rodních seminářů Dřevostavby, jehož 
16. ročník proběhl na jaře t.r. Letos 
poprvé nabídku rozšířila o seminář 
INTERIÉRY 2012, který se uskutečnil 
dne 25. října a k němuž byla vydána 
odborná publikace se souborem před-
nášek. Ředitel RNDr. Jiří Homolka při 
zahájení vyjádřil přesvědčení, že se-
minář položí dobré základy pro příští 
podobná setkání. Mezi přednášejícími 
byli mimo jiné zástupci a absolventi vy-
sokých škol (např. TU ve Zvolenu, MU 
v Brně, VŠUP v Praze, ČVUT v Praze), 
přednášející z řad bývalých absolven-
tů, odborníků z příbuzných oblastí a vý-
robních podniků či Ing. Tomáš Lukeš, 
tajemník Asociace českých nábytkářů. 
Volyňská škola tak znovu potvrdila péči 
o trvalý rozvoj v oblasti vzdělávání a vzá-

jemné informovanosti nejen studentů, 
ale zejména dospělých. K uspořádání 
semináře také významně přispěli vyuču-
jící a studenti školy a zejména absol-

ventky VOŠ Volyně a TU Zvolen Ing. Iva 
Bastlová a Ing. Miroslava Štiková.

Autor: Ivana Čapková

Dne 1.11.2012 se v pražském ná-
kupním centru Praha-Čestlice kona-
la v prostorách obchodního centra 
HANÁK FORUM akce nazvaná RE-
opening. HANÁK FORUM bylo ote-
vřeno již v roce 2010 jako interiérové 
studio společnosti HANÁK NÁBYTEK 
pro oblast hlavního města Prahy a oko-
lí. Forum na ploše více jak 6000 m2 
prezentuje vlastní produkci společ-
nosti doplněnou o produkci dalších 
prestižních domácích a zahraničních 
značek. V rámci RE-opening byly před-
staveny nové expozice a současně 
nový komplexní program pro vybavení 
soukromých a komerčních interiérů. 
Sortiment špičkového nábytku HANÁK 
je doplněn o ekonomický program 
ACTIVE prezentovaný ve 3. podlaží.
Nově byla otevřena samostatná interié-
rová studia partnerských firem ALBO 
(okna a dveře), TON - DESIGN (stoly 
a židle), EMPATE (schodiště a zá-
bradlí) a SINAI (celoskleněné dveře 
a stěny). Nabídku nábytku doplňuje 
nově prodejní Salon Vinařství Hruška. 
Vlastní produkce jídelních stolů je 
doplněna stoly italské společnosti 
MONTBEL a belgické ETHNICRAFT. 
V oblasti dětského nábytku je nabí-
zen dětský nábytek firmy DOMESTAV. 
Sedací nábytek představují značky 

CALIA ITALIA, MACHALKE, RECOR 
a EDITIONS. Komplexní program zaři-
zování interiérů je doplněn o program 
šaten a šatních skříní a nově o nabídku 
interiérových dveří. Ucelená nabídka 
HANÁK FORUM nabízí komplexní za-
řízení interiéru s možností důsledné 
návaznosti použitých materiálů a po-
vrchovým úprav v jednotlivých nábyt-
kových skupinách.

Autor: Ing. arch. Hynek Maňák

RE-opening HANÁK FORUM

V dílnách byly vystaveny práce žáků oboru design i výstavky firem. Foto: archiv 
VOŠ Volyně

Úvodní proslov Ing. Stanislava Hanáka. 
Foto: autor 

Kresané krovy vytvorili 
pamiatkové hodnoty

Historické krovy v regiónoch 
Slovenska predstavujú na výstave 
v Slovenskom národnom múzeu 
v Martine. Verejnosti predstavujú 
krovy zhotovené v uplynulých dvoch 
storočiach najmä na stavbách kos-
tolov a iných historických budov. 
Výstavu tvorí 36 panelov v dvoch 
miestnostiach, doplnených expo-
nátmi zo starého dreva a ukážkou 
klasických spojov dreva a historic-
kých nástrojov. Expozícia je prí-
stupná od 6. novembra 2012 do 
17. februára 2013. Na slávnostnej 
vernisáži priblížil zástupca minister-
stva kultúry Pavol Ižvolt dokumen-
táciu využívania dreva a záchrany 
historických krovov. Od roku 2000 
zaznamenali významné pokroky vo 
výskume konštrukcií a technológií 
stavby krovov, ktoré stručne priblí-
žil dekan Stavebnej fakulty Žilinskej 
univerzity prof. Ing. Josef Vičan, 
PhD. Poznatky a skúsenosti získal 
kolektív, vedený Ing. arch. Petrom 
Krušinským, PhD., z plošného 
stavebno-historického prieskumu 
tradičných krovov vo vybraných 
regiónoch Slovenska. Určili pred-
bežnú diagnózu a vhodný spôsob 
obnovy konštrukcie.
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Zdokonaľujúci základný kurz o naj-
novších výrobkoch a konštrukciách 
z dreva – pod záštitou ProLignum – 
spoločnej iniciatívy ZSD SR, ČAPLH, 
Nadácie Dřevo pro život a ProHolz 
Austria – organizujú na Slovensku od 
roku 2009. Cieľom kurzu je prostred-
níctvom firemne a krajinne neutrálnych 
propagačných kampaní dosiahnuť zvý-
šenie spotreby dreva v stavebníctve 
a posilniť pozitívny obraz dreva ako 
stavebného materiálu. Architekti, tech-
nici, realizátori drevených konštrukcií 
a dodávatelia materiálov sa stretli 
27.–28. novembra 2012 v Žiline. Kurz 
otvoril predstaviteľ iniciatívy ProLignum 
v SR doc. Ing. Jaroslav Sandanus, 
PhD. Odznelo 16 lekcií prednášok. 
Účastníci na záver dostali certifikát, 
ktorý ich oprávňuje projektovať a po-
sudzovať stavby z dreva.

Základy materiálov a konštrukcií moderných drevostavieb

Ceny za najlepšie realizované pro-
jekty Stavba roka 2012 už odovzdali. 
Hlavnú cenu získala novostavba sídlo 
GasOil v Spišskej Teplici. Okrem nej 
odovzdali ceny v deviatich kategóriách 
a tri Ceny verejnosti. Do 13. ročníka 
bolo nominovaných 21 stavieb. 
Medzi nomináciami je komplexná 
obnova Apponyiho kaštieľa a parku 
v Oponiciach, neďaleko Topoľčian 
(autori architektonického riešenia re-
konštrukcie Otokár Križma, Zuzana 
Križmová, autor obnovy parku Eva 
Wernerová, projektanti Otokár Križma, 
Alojz Bojda). Od roku 2007 rekonštru-
ovali bieloskvúci renesančný kaštieľ, 
dnes už premenený na štvorhviezdič-
kový hotel. Komplexná obnova získala 
Cenu ministra dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR.
Interiérovým skvostom je obnova 
Apponyiovskej knižnice, ktorú realizo-
vala firma Stokat-M, s. r. o., Zvolen. Jej 
konateľ Ing. Lukáč Svintek realizovaný 
projekt interiéru charakterizuje takto: 
„Noví majitelia chceli mať z knižnice, 
v ktorej bolo kedysi 25 tisíc zväzkov 
vzácnych tlačí a kníh, kongresovú sálu 
pre 200 účastníkov. Projektant obnovy 
nakoniec presadil návrat ku knižnici. 
Interiér sme zhotovili a do priestoru 
namontovali z dubového masívu. Na 
podlahe sme uplatnili repliku intarzo-

vaných dubových parkiet. Ozdobou 
je masívne dvojramenné schodisko. 
Skryli sme rôzne moderné prvky 
funkčnosti.“ 
Všetky prvky sú podľa dobových pred-
lôh. Realizácia interiéru unikátnej kniž-
nice bola výzvou pre skutočných maj-
strov spracovania dreva. Rekonštrukciu 
ukončili v roku 2011.

Interiér knižnice podporil nomináciu na Stavbu roka 2012

Prednášatelia na kurze Základy moderných drevostavieb v Žiline. Foto: Dr. Anton 
Mrník

Zrekonštruovaná Bibliotheca Apponyiana a pohľad na Apponyiho kaštieľ v Opo-
niciach. Foto: Miroslav Dvorský
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V pátek 2.11.2012 zemřel po dlouhé 
a těžké nemoci ve svých nedožitých 
osmašedesáti letech významný de-
signér Karel Kobosil. 22. prosince by 
oslavil 68 let. Vedle svých vlastních 
designérských aktivit se nesmazatelně 

zapsal do vývoje českého designu jako 
zakladatel Design centra ČR v Brně, 
které po 17 let úspěšně řidil. 
Programy Design Centra ČR podporu-
jící průmyslový design byly pro mnohé 
české nábytkářské firmy významným 
motivačním impulsem pro navázání 
spolupráce s designéry a katalizáto-
rem uplatnění designu v nábytkářské 
produkci. Další aktivity DC ČR: organi-
zace soutěží, nezávislého hodnocení 
designu, péče o studentský design, 
výstavní aktivity domácí i v zahraniční 
výrazně přispěly k pochopení obsahu 
průmyslového designu u laické, ale 
i odborné veřejnosti. V roce 2008 bylo 
DC ČR rozhodnutím ministra Římana 
pro nedostatek financí uzavřeno.

Autor: Ing. arch. Hynek Maňák

Zemřel Karel Kobosil

Učiť sa, získavať nové informácie a vy-
mieňať si ich pri výchove mladých re-
meselníkov je samozrejmosťou, ktorú 
realizujú v SOŠ drevárskej v Krásne 
nad Kysucou už pár rokov. Pripraviť 
absolventov na vstup na pracovný trh 
nielen v regióne, v ktorom študovali, ale 
aj v prihraničnom, rozšíriť obzor pozna-
nia, skúsenosti, ako aj možnosti pra-
covného uplatnenia, ale tiež odstrániť 
možné predsudky a strach zamestnať 
sa v inej krajine, to všetko sa stalo cie-
ľom projektu Podpora mobility mladých 
ľudí – pracovná prax pre študentov kon-
čiacich ročníkov v zahraničí. Projekt 
bol organizovaný v školskom roku 
2011/2012 pod záštitou Partnerstva 
EURES–T Beskydy s účasťou zodpo-
vedného partnera Úradu práce, soci-
álnych veci a rodiny Čadca a hlavných 
organizátorov PhDr. Karin Bugalovej 
a PaedDr. Jána Palka.
Počas školského roka zorganizova-
li dve päťdňové odborné praxe pre 
skupinu deviatich študentov posled-
ného ročníka učebného odboru sto-
lár Strednej odbornej školy drevárskej 
Krásno nad Kysucou u zamestnávate-
ľov v susednom okrese Žywiec a dve 
odborné praxe u zamestnávateľov 
v okrese Frýdek-Místek. Po dve päť-
dňové odborné praxe absolvovali i žia-
ci posledného ročníka Spojenej školy 
stavebnej a drevárskej Žywiec a žiaci 

Strednej odbornej školy elektrostaveb-
nej a drevospracujúcej Frýdek-Místek 
u zamestnávateľov v okrese Čadca. 
Počas pobytu v susednom okrese mali 
žiaci zabezpečené ubytovanie, stravo-
vanie, kultúrny, spoločenský a špor-
tový program (hradené z prostriedkov 
EURES–T Beskydy).
Spracovanie dreva je jedným z najrozší-
renejších odvetví oblastí a výmenná spo-
lupráca bola pilotným projektom tohto 
druhu. Žiaci sa zoznámili s podmienka-
mi práce v drevárskom a nábytkárskom 
priemysle v susednej krajine. Spoznali 

miestnych zamestnávateľov a možnosti 
cezhraničnej mobility. Získali informá-
cie o výrobných programoch, úrovni 
výrobných zariadení, kvalite a dizajne 
výrobkov, organizácií a produktivite prá-
ce, cene práce a veľa iných potrebných 
a dôležitých poznatkov. Po skončení 
pracovného času spoznávali región, 
kultúru, tradície a zvyky. 
Pri hodnotení projektu správnou radou 
Partnerstva EURES konštatovali, že 
naplnil očakávané ciele. 

Autor: PhDr. Karin Bugalová

Spolupráca budúcich drevárov z troch krajín

Ostalo nám smutno na 
duši...

Ostalo nám smutno na duši, keď nás 
správa o prehratom boji úžasného 
človeka, odborníka a hlavne priateľa 
zastihla. Karel bol osobnosťou, ktorý 
nám všetkým z nábytkárskej bran-
že v Čechách a na Slovensku bude 
chýbať. Na prediskutovanú a prefilo-
zovanú noc v kaštieli Malanta počas 
nitrianskej výstavy Nábytok a bývanie 
nikdy nezabudnem. Mali sme o čom 
a mali sme prečo. Karel Kobosil bol 
bohémsky založený človek s úžasným 
citom pre detail, vedel ľudí nadchnúť 
a zaujať. A taký má byť dizajnér – ma-
nažér. Myšlienky, ktoré rád vyslovoval 
a názory, ktoré rád prezentoval, osta-
nú s nami. Karel však nie...

Autor: Ing. Igor Patráš

Žiaci SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou už majú skúsenosti s praxou aj 
v susedných prihraničných regiónoch. Foto: archív SOŠ drevárskej
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pracovní kalendář

Rok 2013 má 252 pracovních dnů, 
což je 69 % ze všech 365 kalendář-
ních dní. Při osmihodinové pracovní 
době odpracujeme 2016 hodin a spo-
lu s 9 placenými svátky budeme mít 
2088 placených hodin. Po odečtení 
dovolené (4 týdny) odpracujeme kaž-
dý měsíc průměrně 18,5 dne, to je 
148 hodiny. Nejvíce pracovních dnů 
(22) mají leden, červenec, srpen a ří-
jen, nejméně (19) prosinec. 
Prodloužené víkendy: 
30. března – 1. dubna (3 dny)
5. – 7. července (3 dny)
26. – 28. října (3 dny)
Pátek 13. bude v září a v prosinci
Přechod na letní čas: 30./31.3.
Návrat k SEČ: 26./27.10.

Prázdniny:
 Pololetní: 1.2.2013
 Jarní (podle sídla školy v rámci 
okresů): 4.2. – 17.3.2013

 Velikonoční: 28.3. – 1.4.2013
 Hlavní: 29.6. – 1.9.2013
 Podzimní: 28. – 30.10.2013
 Vánoční: 21.12.2013 – 5.1.2014

Český pracovní kalendář 2013 Dnů Hodin Pl. svátky Svátky

Leden 22 176 1
1. (úterý) Den obnovy samostatného 

českého státu, Nový rok

Únor 20 160 – –

Březen 21 168 – 31. (neděle) Velikonoční neděle

1. čtvrtletí má 63 pracovních dnů a 504 pracovních hodin

Duben 21 168 1 1. (pondělí) Velikonoční pondělí

Květen 21 168 2
1. (středa) Svátek práce, 
8. (středa) Den vítězství

Červen 20 160 – –

2. čtvrtletí má 62 pracovních dnů a 496 pracovních hodin

1. pololetí má 125 pracovních dnů a 1000 pracovních hodin

Červenec 22 176 1
5. (pátek) Cyril a Metoděj, 

6. (sobota) Den upálení mistra Jana Husa

Srpen 22 176 – –

Září 21 168 – 28. (sobota) Den české státnosti

3. čtvrtletí má 65 pracovních dnů a 520 pracovních hodin

Říjen 22 176 1
28. (pondělí) Den vzniku samostatného 

československého státu

Listopad 21 168 –
17. (neděle) Den boje za svobodu 

a demokracii

Prosinec 19 152 3 24., 25., 26. (úterý–čtvrtek) Vánoce

4. čtvrtletí má 63 pracovních dnů a 496 pracovních hodin

2. pololetí má 128 pracovních dnů a 1016 pracovních hodin

V roku 2013 budeme pracovať 250 
dní. Znamená to, že odrobíme 2000 
hodín a vrátane sviatkov budeme mať 
platených 2088 hodín. Pracovať bu-
deme 68,5 % z celkového počtu ka-
lendárnych dní. Najčastejšie budeme 
pracovať 21 dní a 20 dní v mesiaci 
(po štyrikrát). Najmenej pracovných 
dní bude v decembri (19 dní), najviac 
v októbri (23).
Letný čas sa začína 31. marca 2013 
a končí 27. októbra 2013.
Prázdniny v školskom roku 2012/13:

 vianočné prázdniny: 24. decembra 
2012 až 7. januára 2013

 polročné prázdniny: 1. februára 2013
 jarné prázdniny: 18. až 22. februára 
2013 – Košický kraj, Prešovský kraj

 25. februára až 1. marca 2013 – 
Banskobystrický kraj, Trenčiansky 
kraj, Žilinský kraj

 4. až 8. marca 2013 – Bratislavský 
kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

 veľkonočné prázdniny: 28. marca 
až 2. apríla 2013

 letné prázdniny: 1. júla až 31. au-
gusta 2013

Dní Hodín Sviatky

Január 22 176 1. (utorok) Nový rok, Deň vzniku SR
6. (nedeľa) Zjavenie Pána/Traja králi

Február 20 160 –

Marec 20 160 29. Veľký piatok, 31. Veľkonočná nedeľa

1. štvrťrok má 62 pracovných dní a 496 pracovných hodín

Apríl 21 168 1. Veľkonočný pondelok

Máj 21 168 1. (streda) Sviatok práce, 
8. (streda) Deň víťazstva nad fašizmom

Jún 20 160 –

2. štvrťrok má 62 pracovných dní a 496 pracovných hodín

1. polrok má 124 pracovných dní a 992 pracovných hodín

Júl 22 176 5. (piatok) Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

August 21 168 29. (štvrtok) Výročie SNP

September 21 168 1. (nedeľa) Deň ústavy SR,
15. (nedeľa) Sedembolestná Panna Mária

3. štvrťrok má 64 pracovných dní a 512 pracovných hodín

Október 23 187 –

November  20 160 1. (piatok) Sviatok všetkých svätých, 
17. (nedeľa) Deň boja za slobodu a demokraciu

December 19 152 24. (utorok) Štedrý deň, 25. 1. sviatok vianočný, 
26. (štvrtok) 2. sviatok vianočný

4. štvrťrok má 62 pracovných dní a 496 pracovných hodín

2. polrok má 126 pracovných dní a 1008 pracovných hodín

Pracovný kalendár 2013 v SR
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Případ se týká jednoho z největších 
nešvarů současnosti – surfování na in-
ternetu v pracovní době. Že jde o vážný 
problém, snižující pracovní výkonnost 
zaměstnanců, víme všichni. Setkává se 
s ním takřka každá firma u nás, řešení 
ale volí různá. Od „přivírání očí“ přes 
napomínání či finanční postihy až po 
okamžité zrušení pracovního poměru.
K tomuto radikálnímu kroku se rozhodla 
přistoupit také dřevařská firma Kasalova 
pila, s.r.o. z Jindřichova Hradce. S jed-
ním ze svých zaměstnanců rozvázala 
pracovní poměr pro závažné porušení 
pracovní kázně. Důvodem bylo to, že 
pracovník podle tvrzení firmy a později 
doložených důkazů prosurfoval na in-
ternetu téměř dvě třetiny pracovní doby. 
Konkrétně v době od 1. do 30. září 2009 
strávil v pracovní době celkem 102,97 
hodin prohlížením internetových stránek, 
které nijak nesouvisely s jeho pracovní 
činností. Podle firmy se tím dopustil 
hrubého porušení pracovních povin-
ností podle § 55 odst. 1 písm. b) záko-
níku práce (ZP). Porušil prý pracovní řád 
firmy, který vysloveně uvádí, že zaměst-
nanci mají za povinnost mj. „…nepou-
žívat internetové stránky s pochybným 
či citlivým obsahem, nebo stránky typu 
on-line zpravodajství, sledování TV přes 
internet nebo poslech rozhlasu přes in-
ternet, které mohou nadměrně zatěžovat 
počítačovou síť a které nesouvisí s výko-
nem sjednané práce“.

Takové bezpráví si líbit 
nenechám…

Zaměstnanec s rozhodnutím zaměst-

navatele nesouhlasil a podal k soudu 
žalobu o neplatnost rozvázání pracov-
ního poměru. Přiznal sice, že v pracovní 
době „občas použil počítač i k osobním 
účelům“, zároveň ale zdůraznil, že to 
nikdy nebylo „na úkor plnění jeho pra-
covních povinností“, a pokud tím snad 
porušil nějaké povinnosti, rozhodně 
nešlo o „porušení zvlášť hrubým způso-
bem“. V průběhu soudního řízení rovněž 
namítal, že „zaměstnavatel sledoval jeho 
činnosti na počítači v rozporu s § 316 
odst. 3 ZP“.
Pro jasnější představu, § 316 ZP do-
slova uvádí:
(1) Zaměstnanci nesmějí bez souhla-

su zaměstnavatele užívat pro svou 
osobní potřebu výrobní a pracovní 
prostředky zaměstnavatele včetně 
výpočetní techniky ani jeho tele-
komunikační zařízení. Dodržování 
zákazu podle věty první je zaměst-
navatel oprávněn přiměřeným způ-
sobem kontrolovat.

(2) Zaměstnavatel nesmí bez závažné-
ho důvodu spočívajícího ve zvlášt-
ní povaze činnosti zaměstnavatele 
narušovat soukromí zaměstnance 
na pracovištích a ve společných 
prostorách zaměstnavatele tím, že 
podrobuje zaměstnance otevřené-
mu nebo skrytému sledování, odpo-
slechu a záznamu jeho telefonických 
hovorů, kontrole elektronické pošty 
nebo kontrole listovních zásilek ad-
resovaných zaměstnanci.

(3) Jestliže je u zaměstnavatele dán zá-
važný důvod spočívající ve zvláštní 
povaze činnosti zaměstnavatele, 
který odůvodňuje zavedení kontrol-
ních mechanismů podle odstavce 2, 
je zaměstnavatel povinen přímo 
informovat zaměstnance o roz-
sahu kontroly a o způsobech jejího 
provádění.

Okresní soud v Jindřichově Hradci však 
žalobu propuštěného zaměstnance za-
mítl. Rozhodl jednak na základě výpo-
vědi svědků a jednak na základě firmou 
doložených listin – výpisů z interneto-
vého „účtu“ zaměstnance, dokument-
ujících činnost pracovníka na počítači. 
Vzhledem k tomu, že počet mimopracov-
ní činnosti činil v září 102,97 hodin, což 
bylo 61,3 % z celkové pracovní doby, po-
soudil soud chování zaměstnance jako 
zvlášť hrubé porušení pracovních po-
vinností a platnost výpovědi potvrdil.
Bývalý zaměstnanec se odvolal ke 
Krajskému soudu v Českých Budějo-
vicích. V odvolání mj. uvedl, že rozhodnutí 
soudu prvního stupně se opíralo o výpis 
jeho aktivit na internetu. Podle něj však 
šlo o nepřípustný důkaz. Zaměstnavatel 
ho prý měl získat v rozporu se zákonem. 
Odvolací soud ale jeho odvolání zamítl 
a přípustnost výpisu jakožto důkazu do-
vodil z toho, že nešlo ani o odposlech, 
ani o záznam telefonických hovorů, ani 
o kontrolu elektronické pošty či kontrolu 
listovních zásilek. Podle výroku soudu 
nešlo ani o skryté sledování, které má 
na mysli ZP. Byl sledován pouze pohyb 
žalobce na internetu, aniž by byl moni-
torován a zpracováván obsah e-mailo-
vých zpráv, obsah SMS i MMS, a nebyly 
činěny záznamy projevů osobní povahy. 
To, že výpisy zaměstnavatel získal bez 
souhlasu a vědomí žalobce, nevzal soud 
jako důležitou skutečnost v úvahu.

…a poženu to výš!

Ani to propuštěnému zaměstnanci ale 
nestačilo a rozhodl se „hnát věc výš“. 
Podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. 
O zvrat ve své záležitosti se pokusil se 
stejnými argumenty, a sice, že soudy roz-
hodovaly na základě výpisu, který nelze 
považovat za důkaz, jelikož se jednalo 

Za surfování na internetu můžeme 
zaměstnance okamžitě propustit

V říjnovém vydání DM 10/2012 jsme se v našem „legislativním okénku“ detailně zabývali prob-
lematikou neplatnosti výpovědí. Na toto téma naše redakce obdržela řadu reakcí, a to především 
v souvislosti s poměrně vysokým podílem neúspěšných firem v soudních sporech. Mimo jiné jsme 
obdrželi jeden zajímavý příklad toho, kdy zaměstnavatel naopak úspěšný byl.

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



69

legislativa v čr 

o skryté sledování zaměstnance, které 
je v rozporu se zákoníkem práce.
Avšak ani Nejvyšší soud ČR zaměst-
nanci nevyhověl a dovolání zamítl. ZP 
podle něj upravuje jak ochranu soukro-
mí zaměstnance, tak i ochranu majetku 
zaměstnavatele. Paragraf 316 ZP obsa-

huje výslovný zákaz užívání výrobních a 
pracovních prostředků zaměstnavatele 
včetně výpočetní techniky a telekomuni-
kačního zařízení zaměstnanci pro svou 
osobní potřebu. „Oprávnění zaměstna-
vatele kontrolovat přiměřeným způso-
bem dodržování tohoto zákazu výslovně 

zakládá věta druhá téhož ustanovení,“ 
uvedl ve svém zdůvodnění soud.
Zároveň ale upozornil na to, že kontro-
la dodržování tohoto zákazu nemůže 
být prováděna zcela libovolně, nýbrž 
přiměřeným způsobem. Zákon však 
přesně nespecifikuje, co je „přiměřený 
způsob“ a záleží tak na soudu, aby sám 
určil, co je ještě možné za přiměřený 
způsob považovat. Soud by měl přihléd-
nout hlavně k tomu, zda šlo o kontrolu 
průběžnou či následnou, k její délce, roz-
sahu, k tomu, zda vůbec a do jaké míry 
omezovala zaměstnance v jeho činnos-
ti. Zohledněno by mělo být také to, zda 
vůbec a do jaké míry zasahovala kontrola 
do práva na soukromí zaměstnance.
Na základě toho Nejvyšší soud ČR po-
tvrdil rozsudky soudů nižšího stupně 
a dovolání propuštěného zaměstnan-
ce zamítl. Prováděná kontrola podle 
soudu směřovala k ochraně majetku 
zaměstnavatele a dala se považovat 
za přiměřenou.

V článku „Pozor na neplatnost výpo-
vědi!“, zveřejněném v DM 10/2012, 
jsme v souvislosti s výpovědí pro nad-
bytečnost a s nárokem na odstupné mj. 
uvedli, že zaměstnanci náleží odstup-
né pouze za podmínky, že pracovní 
poměr skončil na základě výpovědi 
nebo dohody. Na základě dotazů něk-
terých čtenářů přinášíme k tomuto bodu 
podrobnější vysvětlení.
Jak již bylo v článku uvedeno, pokud 
chceme se zaměstnancem rozvázat 
pracovní poměr pro nadbytečnost dle 
§ 52 písm. c) zákoníku práce (ZP), ale 
i z jiných organizačních důvodů (§ 52 
písm. a) a b) ZP), a současně se chce-
me vyvarovat možných nepříjemných 
následkům v podobě soudních sporů 
apod., měli bychom se řídit pravid-
ly, která jsou v ZP přesně stanovena. 
Pracovní poměr můžeme podle těchto 
„pravidel“ rozvázat buď výpovědí, nebo 
dohodou.
Ve výpovědi musí být uveden výpověd-
ní důvod a nelze ho dodatečně měnit. 
Výpověď až na výjimky nelze dát zaměst-
nanci v ochranné době, což je např. pra-
covní neschopnost, mateřská nebo ro-
dičovská dovolená atd. (§ 53 a 54 ZP). 
S výpovědí musí souhlasit odborová or-
ganizace působící u zaměstnavatele.
Pracovní poměr na základě výpovědi 
skončí po uplynutí dvouměsíční výpo-
vědní doby, která v souladu s ustano-
vením § 51 ZP začíná prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího od 
doručení výpovědi a končí uplynutím 
posledního dne příslušného kalen-
dářního měsíce. Jestliže však během 
výpovědní doby pracovník onemocní, 
ocitá se v tzv. ochranné době, a ta se do 
výpovědní doby nezapočítává. Pracovní 
poměr tedy skončí až uplynutím zbýva-
jící části výpovědní doby po skončení 
pracovní neschopnosti zaměstnance. 
Výjimkou může být pouze situace (v pra-
xi spíše ojedinělá), kdy zaměstnanec 
zaměstnavateli písemně oznámí, že na 
prodloužení pracovního poměru netrvá 
(např. když bezprostředně po ukončení 
neschopenky nastupuje k novému za-
městnavateli).
Výpovědní dobu nemůže zaměstnavatel 
nijak zkrátit, a to ani tehdy, pokud pro 
zaměstnance již nemá práci. V takovém 
případě mu musí vyplatit náhradu mzdy 
ve výši průměrného výdělku, neboť jde 
o překážku v práci na straně zaměstna-
vatele podle § 208 ZP. 
Pokud zaměstnanci dáme výpověď ve 
smyslu § 52 písm. a) až c) ZP, automa-
ticky mu vzniká nárok na odstupné podle 
§ 67 ZP, a to nejméně ve výši jednoná-
sobku až trojnásobku jeho průměrného 
výdělku podle odpracovaných let.
Pro dohodu podle § 49 ZP ale platí 
poněkud odlišná pravidla, která jsou 
zpravidla výhodnější pro zaměstnavatele 
než pro zaměstnance. V prvé řadě pla-
tí, že pracovní poměr končí sjednaným 

dnem. Důvodem, proč se zaměstnava-
telé snaží se zaměstnanci dohodnout na 
ukončení pracovního poměru dohodou, 
bývá často právě skutečnost, že pro ně 
již nemají práci. 
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 
musí být písemná, avšak na rozdíl od vý-
povědi nemusí obsahovat důvod rozvá-
zání pracovního poměru. Zaměstnavatel 
v takovém případě nemusí zaměstnanci 
platit odstupné. Ten pak zpravidla při-
chází i o část podpory v nezaměstna-
nosti. Podle § 50 zákona o zaměstna-
nosti dostane (při splnění ostatních pod-
mínek pro nárok na podporu) pouhých 
45 % průměrného čistého měsíčního 
výdělku. Naopak standardní podpora 
zůstane uchazeči, pokud prokáže, že 
zaměstnání ukončil „z vážného důvo-
du“, za který je považována i dohoda 
o rozvázání pracovního poměru z or-
ganizačních důvodů.
Pokud tedy zaměstnanec nechce přijít 
o významnou část podpory, může trvat 
na uvedení důvodu rozvázání pracovní-
ho poměru v dohodě. Stejně tak může 
na uvedení důvodu trvat i v případě, že 
je ochoten vzdát se výpovědní doby, 
nikoli ale odstupného. Odst. (1) § 67 
ZP jasně uvádí, že odstupné náleží za-
městnanci, u něhož dochází k rozvázání 
pracovního poměru výpovědí danou 
zaměstnavatelem z důvodů uvede-
ných v § 52 písm. a) až c) nebo do-
hodou z týchž důvodů.

Jak je to s odstupným v případě rozvázání pracovního poměru dohodou?

Nejvyšší soud ČR. Foto: autor

DM 12/2012
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firmy dřevozpracujícího průmyslu

Ceny kulatiny: 
říjen – listopad

V Rakousku se kulatina obchodo-
vala v říjnu a listopadu za 96–100 
€/m3. Podle předpokladů by se 
ceny měly udržet na stejné úrovni 
také v prvním kvartálu roku 2013. 
Ve Štýrsku však poprvé překročily 
ceny suroviny hranici 100 €. Hlavní 
sortiment SM/JD kvality B 2b 
se obchoduje za 93–98 €/m3, 
v Solné komoře (Salzkammergut) 
za 95–101 €/m3, což je zdražení 
o 1–2 €. Borová kulatina kvality 
B 2a+ se obchoduje za 70–77 €/
m3 (+1 €/m3). Ceny modřínu B 2a+ 
zůstaly ve srovnání s říjnem stabilní 
v rozpětí 100–120 €/m3. Podle zá-
stupců pilařů je cena kulatiny přib-
ližně o 10 €/m3 vyšší, než aby mohli 
prosperovat.
V Bavorsku ceny kulatiny zazname-
naly mírný nárůst, v průměru o 2 €/
m3 na cenu 96–99 €/m3. Zvýšení 
cen bylo zapříčiněno především ná-
růstem poptávky z Rakouska.
V Bádensku-Württembersku se 
kulatina obchodovala v říjnu a lis-
topadu za 94 – 97 €/m3. Kalamitní 
dříví z lokalit, které byly v říjnu po-
stiženy vichřicí, se obchoduje za 
88,5 €/m3.

Dne 15.11. se v rakouském městě 
Heiligenkreuz sešli zástupci pilařů zpra-
covávajících listnaté dříví. „V roce 2013 
očekáváme odbyt listnatého řeziva na 
stejné úrovni jako v letošním roce. Je 
výhodnější udržet situaci, kdy je řeziva 
méně a my musíme tu a tam odmít-
nout požadavky odběratelů. Jen to je 
způsob, jak se nám podaří dosáhnout 
nutného zvýšení cen,“ vysvětloval svou 
taktiku jeden z obchodních zástupců 
rakouských pilařů. „Ceny kulatiny se 
podle mého názoru již nezvýší. Majitelé 
velkých lesů sice požadují vyšší ceny, 
ale na to nemůžeme přistoupit. Trh 
s řezivem to nebude akceptovat.“ 
Na zasedání se rozproudila bouřlivá 
diskuze k situaci na trzích s dřívím: 
„Do Číny se dodává velké množství 
řeziva, ceny jsou ale hodně nízké…“ 
„Docela stabilní jsou východní Evropa 
a Polsko…“ „Poměrně velký potenciál 
by měl být v USA, kde došlo k uzavře-

ní řady pilařských závodů a teď jsou 
nuceni řezivo dovážet…“ „V Turecku 
neprodáme ani prkno…“ „Solidní od-
byt je v arabské oblasti, ale výhledově 
se počítá s poklesem objemu…“ To 
byly nejčastější připomínky zástupců 
pilařských závodů. Všichni se shodli na 
tom, že ze zmíněných důvodů spíše ví-
tají zvýšení sazeb za dopravu dříví, zej-
ména v lodní přepravě. Doufají, že díky 
zvýšeným nákladům na dovoz surovi-
ny se například čínským odběratelům 
nebude rentovat dovoz kulatiny z Ra-
kouska nebo Německa, což umožní 
pilařům zpracovat surovinu doma.
Dalším problémem, o kterém hovoři-
li zástupci pilařů, je nedostatek dříví 
střední kvality. „Sortiment kvality C 
pro pilaře téměř nikde není k dispozi-
ci, kvalita B/C je již poměrně drahá. 
Postrádáme meziprodukt, při jehož 
zpracování jsme schopni ještě krýt 
náklady na výrobu.“

Hlavní dřevinou, po které je poptávka, 
je ořešák, své dobré postavení si drží 
jasan, buk a olše, na svém významu 
trochu ztrácí třešeň. 
Část diskuze byla věnována proble-
matice zpracování bukového dříví. 
Tendence směřují k využití buku, jak 
jen se dá. V souvislosti s tím bude 
investováno více do výzkumu využití 
bukových sortimentů, což by mělo 
přispět k oživení trhu a celkové spo-
třeby buku. To se jistě neprojeví ještě 
v současné sezóně, kde se počítá 
spíše s poklesem cen bukové kulatiny 
o 3–4 €/m3.
Co se týká cen dubu, kvalita A, A/B, 
a B by měla zůstat cenově konstantní, 
u kvality B/C, C a Cx se počítá s po-
klesem cen o 10 %. Dubové dříví hor-
ší kvality jde obecně špatně na odbyt 
a pilaři se tomu musí přizpůsobit. Ceny 
řeziva by měly zůstat rovněž bez výraz-
ných změn.

Zdroj: www.timber-online.net

Zpracovatele listnáčů trápí nedostatek dříví střední kvality

Program Zelená úsporám sice končí, 
ale ministr životního prostředí Tomáš 
Chalupa v úterý 27.11.2012 představil 
další dotační program Nová zelená 
úsporám. Z toho budou podporová-
ny jak soukromé domy, tak veřejné 
budovy.
Program Nová zelená úsporám je za-
měřen na investice do energetických 
úspor při rekonstrukcích i v novostav-
bách. V programu bude podporováno 
například komplexní zateplování ro-
dinných a bytových domů a veřejných 
budov (školy, školky, domovy seniorů 
apod.),a také nová výstavba v pasivním 
energetickém standardu. Opatření bu-
dou financována formou přímé dotace, 
zvýhodněného úvěru a bonusu. Bude 
podporována i příprava projektové do-
kumentace. Žadateli o dotaci mohou 
být například vlastníci rodinných a by-
tových domů, tzn. fyzické osoby, spo-
lečenství vlastníků bytových jednotek, 
bytová družstva, města a obce (včetně 
městských částí), podnikatelské sub-
jekty, případně další právnické osoby.
Program předpokládá poskytování 
dotací ve třech hladinách:

 Hladina 1 – snížení potřeby tepla 
na vytápění alespoň o 40 % (pod-
pora 25 % z uznatelných nákladů)

 Hladina 2 – snížení potřeby tepla 
na vytápění alespoň o 50 % (pod-
pora 35 % z uznatelných nákladů)

 Hladina 3 – snížení potřeby tepla 
na vytápění alespoň o 60 % (pod-
pora 50 % z uznatelných nákladů)

Podmínky programu Nová zelená 
úsporám budou vyhlášeny na začátku 
příštího roku, pokud bude připravena 
národní legislativa. Čeká se na prová-
děcí vyhlášku k zákonu 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, která stanoví 
požadavky na energetickou náročnost 
budov. V případě její platnosti by v břez-
nu 2013 měla být vypsána první výzva 
s předpokládanou alokací 1,4 mld. Kč. 
Příjem žádostí o dotace bude zahájen 
v srpnu 2013. Žadatelé tedy budou mít 
dostatek času na zpracování projektové 
dokumentace. V roce 2014 by měla být 
vyhlášena výzva pro veřejné budovy.
Požádat o dotaci bude možné elek-
tronicky a na krajských pracovištích 
Státního fondu životního prostředí ČR, 
a to jak před realizací opatření tak po 
ní. Uznány však budou pouze náklady 
na opatření realizované po 1. lednu 
2013. Žadatelům je k dispozici bez-
platná informační linka 800 260 500 
(po–pá od 7:30 do 16:00) a stránky 
www.nova-zelenausporam.cz.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Zelená úsporám se vrací!
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firmy dřevozpracujícího průmyslu

Produkcia nábytku v Rakúsku sa 
v 1. polroku 2012 medziročne zvýšila 
o 4,3 % na objem 895 mil. €. Vývoz 
bol nižší o 1,1 % ( 442 mil. €). Bilancia 
sa rapídne zhoršila, keď dovoz nábyt-
ku v júli vzrástol o 5,2 %. Výrazne čo 
narušilo výrobné väzby. 
Ukazovatele v 3. štvrťroku sú nižšie 
a podnikatelia majú výrazne pesimis-
tickú náladu. Podľa analýzy obratu 
rakúskych výrobcov sa firmy dostali 
na nižšie čísla ako vlani. Produkcia 
len málo poklesla, výrobné kapacity 
sú využité, zaknihovali však mínusový 
ekonomický výsledok. Odvetvie tvoria 
malé a stredné firmy v súkromných ru-
kách, ich prednosťou je vysoká kvalita 
výroby, tradičné remeselné spracova-
nie, využívanie sofistikovaných tech-

nológií, nadčasovosť dizajnu, zodpo-
vednosť k životnému prostrediu.
Nábytkársky priemysel v Rakúsku 
je súčasťou Asociácie drevárskych 
podnikov. Jeho predseda Dr. Georg 
Emprechtinger neskrýva zmiešané 
pocity z vývoja. Po vlaňajších výsled-
koch bol optimistom. Čiastočne ich 
koriguje, lebo tvoria paralelnú situáciu 
vývoja v celej Eurozóne: Nemecko je 
najdôležitejší importér rakúskeho ná-
bytku, jeho objem poklesol o15 % na 
240 mil. €. Taliansko ako 2. najväč-
ší partner rakúskeho nábytkárskeho 
exportu prepadol, vývoz poklesol 
o 42 %. Poľsko získalo jeho pozíciu, 
keď z Rakúska zvýšil vývoz o 6,6 %. 
Rakúski výrobcovia musia v zmenenej 
situácii čeliť tlaku dovozcov nábytku, kto-

rý vzrástol o 11,3 %. Zmenšil sa počet 
výrobcov na 47 firiem so 6700 zamest-
nancami. Ohrozenie rozvoja výroby ra-
kúskeho nábytku je predovšetkým z Čí-
ny. Čínsky export nábytku do Rakúska 
sa medziročne zvýšil o 14,4 %.

Pokles výroby nábytku v Rakúsku

Dr. Georg Emprechtinger – predseda 
Nábytkárskeho priemyslu v Rakúsku. 
Foto: archív DM

Tyrolští pilaři musí snížit 
kapacity

Obtížné a drahé zásobování kula-
tinou je velkým problémem tyrol-
ského pilařského průmyslu. To bylo 
hlavním tématem jednání zástupců 
pilařské branže začátkem listopadu 
ve Wiesingu. Na vině je hlavně vy-
soké mýtné a některá omezení pro 
nákladní dopravu. Značným prob-
lémem již delší dobu zůstává také 
disproporce mezi cenami kulatiny 
a řeziva. Jeden ze zástupců pilařů to 
komentoval slovy: „Cena kulatiny je 
záležitostí regionální, zatímco ceny 
řeziva problémem mezinárodním. 
Arabům je zcela jedno, jaké ceny 
má kulatina v Tyrolsku. Když bude-
me příliš drazí, nakoupí jednoduše 
jinde, třeba ve Švédsku. Jediným 
řešením, jak z tohoto začarovaného 
kruhu ven, je omezení kapacit nebo 
přinejmenším výroby. Máme převis 
kapacit pořezu až 35 %. To je ne-
udržitelné a následující dva roky 
rozhodnou, co bude dále.“
Pilaři si stěžují na to, že kvůli vyso-
kým cenám kulatiny ztrácí konkuren-
ceschopnost na určitých světových 
trzích. Cena kulatiny byla vysoká již 
v srpnu, od té doby však ještě o 5–
7 €/m3 narostla. „Musíme udělat 
vše pro to, abychom snížili ceny 
kulatiny na 90 €/m3 na odvozním 
místě v lese. Trh potřebuje oživení,“ 
vyjadřují své naděje pilaři.

Napjatá situace na Balkáně

Podmínky pro jihovýchodní dřevo-
zpracující průmysl se podle chorvat-
ského dřevařského klastru rapidně 
zhoršují. Východisko z této krize 
je zatím v nedohlednu, naopak 
se očekává propuštění až 9000 
zaměstnanců. Nejhorší prognózy 
hovoří o tom, že v roce 2013 bude 
následovat další uvolnění asi 6000 
pracovních sil. Zástupci pilařského 
průmyslu hovoří doslova o alarmující 
situaci. Italská hospodářská krize 
znamená pro jihoevropský pilařský 
průmysl velkou ránu, protože Itálie 
byla dlouhou dobu hlavním trhem, 
který ovlivňoval velmi výrazně ob-
chod s dřívím. S velkou nervozitou 
sledují dřevozpracovatelé vývoj cen 
kulatiny a jeho prognózy, podle kte-
rých by se ceny suroviny měly zvý-
šit. Situace je alarmující a odhady 
nejsou určitě přehnané, zvýšení cen 
by vedlo k vlně dalšího propouštění. 
Političtí představitelé ale na varování 
příliš neslyší. 
V jihovýchodní Evropě dosud exis-
tuje 2300 pilařských závodů, 70 % 
z nich zpracovává především buk, 
dub a jasan. V lesnictví a dřevařském 
sektoru je zaměstnáno 130.000 
osob. Aby předešli pilaři dalšímu 
zhoršení situace, dohodli se na spo-
lečném postupu a vypracovali dese-
tibodový plán, jak zabránit dalšímu 
úpadku pilařských podniků.

SAPELI v lesku krystalů 
SWAROVSKI

Pro náročnější klientelu a všechny 
zájemce o rustikální styl v moder-
ním pojetí byla vytvořena nová al-
ternativa designu dveřního křídla. 
Na podzim letošního roku došlo 
ke spojení dvou známých značek. 
Originální krystaly celosvětově 
uznávané bižuterní firmy českého 
rodáka Daniela Swarovski jsou sou-
částí modelové řady dveří LOTOS 
společnosti SAPELI.
„Oblíbený model dveří LOTOS 
s integrovanými nerez pásky 
byl doplněn o pásky s krystaly 
SWAROVSKI. Vložené pásky mají 
originální krystaly buď v celé své 
ploše, nebo ve skupinách po třech 
kusech,“ uvádí Ing. David Vítek, 
vedoucí marketingu společnosti 
SAPELI.
Na výběr je i barevnost krystalů, 
a to od bílé, přes červenou a ze-
lenou, až po modrou. Barevnost 
může být volena dle potřebné ba-
revnosti interiéru, aby dveře LOTOS 
s lesknoucími krystaly jemně dola-
dily a ozdobily své okolí.
Společnost SAPELI se tím přizpů-
sobuje trendům v oblasti nábytko-
vé tvorby. Známé evropské znač-
ky u svého čalouněného i úlož-
ného nábytku používají krystaly 
SWAROVSKI ve větší míře již dru-
hým rokem.
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DŘEVO A ŘEZIVO

 Predám dva druhy palivového dreva na paletách. 1. Dubové 
odrezky z výroby, paleta 1x1x1,8 metra, dĺžky 50 cm, cena 50 € za 
paletu; 2. Štiepané bukové drevo, paleta 1x1x1,8 metra, dĺžky 25 
a 33 cm, cena 80 € za paletu. Ďalej mám na predaj kvalitné bukové 
brikety, tehlový tvar, výhrevnosť 18,5 MJ/kg. Cena 145 € bez DPH 
za 1 tonu. Iba kamiónový odber, ceny sú u nás na sklade.
Kontakt: mobil: +421 918 023 027, e-mail: belicamarek@gmail.com

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

 Prodáme vzduchosuché bukové řezivo v kvalitě bez jádra (tl. 50 
a 40 mm), s jádrem (různé tloušťky) a dále dubové řezivo v čerstvém 
stavu tl. 50 mm, řezáno přes dřeň. Možnosti umělého dosušení 
a u čerstvého řeziva paření.
Kontakt: Ing. Borek Nejezchleb, mobil 602 195 451

 Prodám vzduchosuché (15 %) a suché (10 %) truhlářské řezivo 
a hranoly v dřevinách smrk, borovice, modřín, jasan, dub. Rozměry 
25, 30, 35, 40, 53, 60, 80, 100 mm tloušťka, v délkách 2,5 m, 
3 m, 4 m, 5 m. Řezivo vyzrálé 3–4 roky – pochoutka pro truhláře, 
i kusové množství, odběr možný včetně naložení nakladačem kdyko-
liv po telefonické domluvě, ceny dle množství – velmi přijatelné.
Kontakt: Pavel Dvořák, Na výsluní 631, 394 68 Žirovnice, tel.: 777 
959 857, email: dvorimpex@seznam.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 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

 Prodáme řezivo dub 50 mm vzduchosuché vlh. 15 % za 11.600 
Kč/m3, dub 50 mm sušené 13.900 Kč/m3, dub 32 mm vzduchosu-
ché vlh. 15 % 10.900 Kč/m3, modřín vzduchosuché vlh. 15 % 8400 
Kč/m3, jatoba sámované tl. 40 mm 29.000 Kč/m3.
Kontakt: mobil 608 901 041

 Prodáme dubové řezivo, prkna 25–32mm, fošny 40–60 mm, 
hranoly, latě. Čerstvé i sušené, skladem i výroba na zakázku.
Kontakt: Pila Šiškovice, ing. Meduna, www.pila-siskovice.cz, e-mail: 
obchod@pila-siskovice.cz, mobil: 607 637 119

 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

 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

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Nabízíme podlahové vlysy s perem a drážkou, průmyslovou 
mozaiku (kantovku), dřevěná prkna s perem a drážkou, listnaté 
přířezy a řezivo v dřevinách buk, dub, jasan a javor. Dále vyrábíme 
a prodáváme palivové dřevo balené i volně ložené a dřevěné brikety 
v pytlích po cca. 25 kg. Kontakt: mobil 777 807 781

 Vyrábíme vyspravovací lodičky, suky z větví, nábytkové kolíky 
a spojovací lamely ve špičkové kvalitě.
Kontakt: Rostislav Hejduk, mobil: 777 555 784, e-mail: rostislav.
hejduk@tiscali.cz

 Prodáme dýhu santos palisander tl. 0,6 za 230 Kč/m2, ořech 
americký tl. 0,6 za 89 Kč/m2, třešeň americká tl. 0,6 za 85 Kč/m2, 
teak tl. 0,6 za 159 Kč/m2. Kontakt: mobil 608 901 041

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodám odsávání lakovny MOS1900 vč. přisáv. výměníku 
RK800/1250 a potrubí odsávací kapacita 1,85 m3/s, motor 3 kW, 
r.v. 2006. Cena 62.000 Kč bez DPH.
Kontakt: mobil: 606 957 332, e-mail: krivaknabytek@seznam.cz

 Prodám stříkací zařízení KREMLIN-AERMIX 10.14 PRAKTIK 
včetně stříkací pistole, výkon max 2 kg NH/min, r.v. 2006. Cena 
20.000 Kč bez DPH. 
Kontakt: mobil: 606 957 332, e-mail: krivaknabytek@seznam.cz

 Prodám vrtací a lisovací stroj HETTICH MAX 8 + horizontální 
vrtací hlava 3vř. s nožním pedálem včetně všech přípravků a vrtáků. 
Pořizovací cena 191.866 Kč bez DPH v roce 2005, teď za 75.000 
Kč bez DPH. Kontakt: Jan Hoffmann, mobil 602 415 155

 Prodám sestavu truhlářských strojů – formátovací pila a srovná-
vací frézka. Formátovací pila 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. Srovnávací 
frézka Rojek RFS 40. Masivní litinová konstrukce, oba dva stoly 
výškově nastavitelné, šíře stolu 400 mm, hřídel osazena 3 noži, 
motor 3 kW, horní ovládání. Důvod prodeje – výměna za nový typ 
s širším stolem. První majitel. Cena za komplet 75.000 Kč. 
Kontakt: mobil: 607 274 244, email: truhlarstvi.seifert@seznam.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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prodej – nákup
 Prodám srovnávací frézku Rojek RFS 40. Masivní litinová kon-

strukce, oba dva stoly výškově nastavitelné, šíře stolu 400 mm, 
hřídel osazena 3 noži, motor 3 kW, horní ovládání. Důvod prodeje 
– výměna za nový typ s širším stolem. První majitel. Cena 44.000 
Kč. Při rychlém jednání možná sleva.
Kontakt: mobil: 607 274 244, email: truhlarstvi.seifert@seznam.cz

 Predáme olepovací stroj SCM Group K 203 v dobrom technic-
kom stave, rok výroby 2004. Olepuje všetky hrany a náglejok do 
hrúbky 5 mm. Vanička pre granulované lepidlo, kapovacie pílky, 
rádiusové frézy, cidliny s kopírovaním, čistiace kotúče. Cena do-
hodou. Kontakt: mobil 0903 526 098.

 Prodám litinovou spodní frézku COMAG německé výroby, první 
majitel. Vřeteno průměr 30, dvourychlostní motor 4 kW, zdvih 10 cm, 
díra ve stole až 24 cm, otáčky 3/4,5/6/9/12 tis. Velká nožní brzda, 
stůl 105x90, váha 700 kg, možnost natáčení pravítka. Motorová část 
stroje vyjíždí po 4 broušených vedeních v rozích vzdálených 40x50 
cm, proto stroj nechvěje a zaručuje vysokou přesnost obrábění. 
Spolehlivý stroj v perfektním stavu bez dalších investic.
Kontakt: tel.: 736 682 940, e-mail: jiri.halik@seznam.cz

 Prodám sestavu použitého zvlhčovacího zařízení (vhodné do 
lakoven s vodou ředitelnými laky): 4 ks frekvenčních trysek, řídící 
jednotka. Cena bez montáže, dopravy a DPH 79.000 Kč. Zařízení 
je po odborném servisu s plnou garancí.
Kontakt: Harazím Vladimír, tel.: 00420 603 520 148, e-mail: zvlhco-
vani@seznam.cz

 Prodám sestavu použitého zvlhčovacího zařízení - vysokotlaké 
(vhodné pro truhlárny, dřevozpracující výroby): kapacita zařízení 
max. 125 litrů za hodinu. Cena 450.000 Kč bez montáže, dopravy. 
Zařízení je po odborném servisu s plnou garancí.
Kontakt: Harazím Vladimír, tel.: 00420 603 520 148, e-mail: zvlhco-
vani@seznam.cz

 Prodám sestavu použitého zvlhčovacího zařízení - vysokotlaké 
(vhodné pro truhlárny, dřevozpracující výroby): kapacita zařízení 
max. 220 litrů za hodinu. Cena 550 000 Kč bez montáže, dopravy. 
Zařízení je po odborném servisu s plnou garancí.
Kontakt: Harazím Vladimír, tel.: 00420 603 520 148, e-mail: zvlhco-
vani@seznam.cz

 Prodám sestavu použitého změkčovacího zařízení s kapacitou 
průtoku 300 litrů/hodina. Cena 85.000 Kč bez montáže, dopravy. 
Zařízení je po odborném servisu s plnou garancí.
Kontakt: Harazím Vladimír, tel.: 00420 603 520 148, e-mail: zvlhco-
vani@seznam.cz

 Prodám okližovačku SCM K203 rok výroby 2004. Možnost okli-
žovat ABS, dýhou, masivem 0,5–3 mm, tl. dílce 8–40 mm. Základní 
cena 150.000 Kč. Kontakt: Ladislav Korbel, tel.: 602 329 740

 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: mobil 776 596 161

 Prodám dlabačku tovární výroby. Perfektní stav, při rychlém jednání 
možnost slevy. Cena 15.000 Kč. Kontakt: mobil 776 596 161

 Predám hobľovačku – zrovnávačku, šírka 400 mm, 135 mm hrúb-
kovanie, 3 nožová. Cena 2100 €. Kontakt: mobil 0911 311 776

 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

 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, e-mail: prodej@mmnabytek.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.: 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@email.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.: 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@email.cz
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Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.

 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.: 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@email.cz

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

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

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

 Prodáme formátovací pilu SCM Group Tecnomax S 350 WS 
v perfektním stavu s vlastnostmi nového stroje. Standardní 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.: 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@email.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.: 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@email.cz

 Prodáme formátovací pilu Rojek PF 400S v dobrém technickém 
stavu, na pile bylo řezáno pouze LTD. Standardní vybavení: délka řezu 
3200 mm; výkon motoru pilové jednotky 4 kW; výkon motoru předřezu 
0,55 kW; 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.: 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@email.cz

 Prodám formátovací pilu Vapos PF400/1800. Délka řezu 180 
cm, předřez, naklápění pilového agregátu 0–45°, hl. motor 4 kW, 
motor předřezu 0,75 kW, průměr hlavního pilového kotouče 400 
mm, průměr předřezového kotouče 140 mm, max. prořez 110 mm, 
volitelné otáčky 7000, 5500, 3500, 2800, otáčky předřezu 8000. 
Tuhá litinová konstrukce, hmotnost 1100 kg, možnost snadného 
přestavení pily po dílně pomocí koleček vestavěných ve spodní části 
stroje. Důvod prodeje – nevyužitý stroj. První majitel. Cena 55.000 
Kč. Při rychlém jednání sleva.
Kontakt: tel.: 607 274 244 nebo 607 947 640, e-mail: truhlarstvi.
seifert@seznam.cz

 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

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

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

 Nabízíme zakázkovou výrobu překližkových i celodřevěných be-
den, transportních podlah, podlážek, palet různých rozměrů a nos-
ností i palet EUR, skládacích paletových nástavců apod. U všech 
obalů provádíme na požádání i tepelné ošetření IPPC. Nutné pro pře-
pravu mimo EU. Doloženo certifikátem v anglickém jazyce. Prověřeno 
zákazníky při vývozu do USA, Kanady, Austrálie, Nového Zelandu, 
Mexika, Japonska, Číny, JAR, Egypta, Nigérie, Turecka a dalších 
zemí. Přehled našich realizací je k vidění na www.drevos.cz.
Kontakt: tel.: 585 380 582, e-mail: drevos@drevos.cz

RŮZNÉ

 Prodám kompletní ročníky měsíčníku TRUHLÁŘSKÉ LISTY od 
r. 1993 do roku 2010. Cena dohodou. Havlíčkův Brod.
Kontakt: truhlarstvi.Venzhofer@seznam.cz

 Výprodej nadbytečných zásob: Dřevěná krabička Tmavě hně-
dočervený lak, venkovní rozměry 105/175/270 mm (v/š/h), síla 
překližky víka a dna 3 mm, boky 10 mm, frézované drážky na vnitřní 
straně boků 8x3 mm (š/h), cena od 50 Kč/ks dle požadovaného 
množství. Veškeré informace na www.drevenekrabicky.cz.
Kontakt: Petr Karban, +420 777 611 753, petr.karban@habacek.cz

POPTÁVKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Koupím řezivo dub vzduchosuchý, síla 60, 4–6 m3.
Kontakt: Jan Čermák, tel. 469 321 130, mobil 605 269 851, 603 
451 562, e-mail: truhlarstvicermak@gmail.com 
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Jej základ historicky tvorí SOU nábytkár-
ske Topoľčany, ktoré pôvodne pripra-
vovalo remeselníkov do nábytkárskeho 
gigantu n.p. Mier (založené 1. septem-
bra 1972). Na toto výročie nadväzuje 
Stredná priemyselná škola drevárska 
v Topoľčanoch, ktorá vznikla ako eloko-
vaná trieda SPŠD Zvolen 1. septembra 
1988. 
Neoceniteľnú zásluhu na vzniku obi-
dvoch škôl mal Ing. Rudolf Mikulský, 
CSc., vtedajší podnikový riaditeľ n.p. 
Mier (1964 až 1986) a neskôr generál-
ny riaditeľ DNP. Konkrétne ciele realizo-
val ich prvý riaditeľ PhDr. Oto Mackovič. 
Obe školy začali pôsobiť ako samostat-
né subjekty (11. apríla 1994). S odbor-
nou úrovňou vyučovania sa postupne 
zvyšoval počet žiakov, rozrástol sa aj 
pedagogický zbor. V dobrých priesto-
rových i materiálnych podmienkach sa 
obe školy rýchlo dostali na úroveň iných 
stredných škôl tohto typu a začali im vý-
razne konkurovať. Zvýšená mechanizá-
cia a automatizácie nábytkárskej výroby 
znamenali zvýšený dopyt po stredoškol-
ských odborných profesiách, a preto 
bola v školskom roku 1995/1996 otvo-
rená v SOU nábytkárskom prvá trieda 
štvorročného študijného odboru ope-
rátor drevárskej a nábytkárskej výroby. 
Rástla i konkurencieschopnosť SPŠD 
pod vedením Ing. Janky Ďurišovej, po-
stupne sa otváralo viac tried a vznikali 
nové atraktívne odbory. Moderné a ná-
ročné obdobie prinieslo zmeny do živo-
ta oboch škôl 1. januára 2003, keď sa 
SOU nábytkárske a SPŠD zlúčili a pod 
vedením vtedajšej riaditeľky Ing. Boženy 

Kollárovej a s podporou Nitrianskeho 
samosprávneho kraja vznikla Združená 
stredná škola drevárska a nábytkárska 
v Topoľčanoch. Škola plnila náročné 
úlohy a pripravovala špičkových odbor-
níkov do praxe. Zapojila sa do procesu 
získavania medzinárodného certifikátu 
IES London, ktorý platí v zahraničí na 
uznanie plnej kvalifikácie v učebných 
i študijných odboroch. Absolventom 
otvára dvere do zamestnania v EÚ s vy-
sokým platovým ocenením. 
Od 1. septembra 2009 nesie škola nový 
názov Stredná odborná škola drevárska 
a v súčasnosti má aj nové ciele, ktoré je 
odhodlaná aj napriek mnohým problé-
mom pod odborným vedením riaditeľa 
školy Mgr. Miloša Bobulu, pedagógov 
a majstrov realizovať. S podporou NSK 
má široký záber študijných a učebných 
odborov, v ktorých momentálne študu-
je 300 žiakov. Do života ich pripravuje 
plne kvalifikovaný pedagogický zbor 
v dobre vybavených učebniach a vo 
vlastných dielňach na odbornú výučbu. 
Žiaci študujú v štvorročných študijných 
odboroch operátor drevárskej a nábyt-

kárskej výroby (absolvent získa okrem 
maturitného vysvedčenia aj výučný list), 
drevárstvo a nábytkárstvo, technicko-in-
formatické služby so zameraním na spra-
cúvanie dreva a tvorba nábytku a inte-
riéru; v trojročných učebných odboroch 
stolár, tesár, čalúnnik a umelecký stolár, 
s možnosťou dvojročného nadstavbo-
vého štúdia (so získaním maturitného 
vysvedčenia). Úspechy školy podrobne 
zhodnotili na slávnostnom zhromaždení 
SOŠ drevárskej v Topoľčanoch 15. no-
vembra 2012, aby deklarovali jej prínos 
pri výchove odborníkov. 
Nábytkársky podnik DECODOM, ktorý 
je priamym nástupcom n.p. Mier Topoľ-
čany, drží nad školou patronát dodnes. 
Jeho zástupcovia si vyberajú budúcich 
odborníkov už v priebehu štúdia, umož-
ňujú im získať odbornú prax priamo v zá-
vode a formujú ich na konkrétnu prácu 
s tradíciou výroby kuchýň a obývacieho 
nábytku. Na základe analýzy potrieb 
a požiadaviek trhu práce škola spolupra-
cuje s drevárskymi firmami v okrese, so 
Zväzom spracovateľov dreva SR a s iný-
mi profesijnými organizáciami. 

Autor: PaedDr. Anna Mikulská
Stredná odborná škola drevárska Topoľčany
Foto: archív školy

Exkurzia do histórie 
drevárskeho vzdelávania v Topoľčanoch

Stredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch je jediná špecializovaná škola v Nit-
rianskom kraji, zameraná na výchovu žiakov v drevárskych odboroch, zameraných 
na robotnícke a stredné technické profesie. Pripomína si 40. výročie svojho založenia, 
hoci oficiálne vznikla iba pred tromi rokmi – 1. septembra 2009. 

Budova Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch
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Sixties Design 
(od konzumní revoluce k protestní kultuře)

Jarní výstava Sixties Design ve vídeňském muzeu Hofmobiliendepot 
si vzala do hledáčku složité období šedesátých let minulého sto-
letí. Západní kultura tohoto období pro nás byla dlouhodobě tabu. 
Není proto od věci připomenout si prostřednictvím nábytkových 
objektů toto desetiletí plné společenských, politických, kulturních 
a estetických zvratů. Výstava mapovala období od počátku 50. let 
až po vypuknutí ropné krize v roce 1973. Fascinujícím způsobem 
rýsovala obraz pro nás až mystické éry, která v Západním světě 
udělala finální tečku za šedivými poválečnými lety.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: archiv autorky

Toužebně očekávaný konec vysilující 
druhé světové války nastartuje pová-
lečné období typické zvýšenou touhou 
lidstva po životních jistotách. Plná za-
městnanost a růst mezd favorizují vznik 
nového typu spotřebitele – teenagera. 
Optimistická nálada tuto část popula-
ce zalévá jako mořská vlna a vyústí ve 
vznik mladé subkultury. Vše se jeví jako 
snadné a vše je dovoleno. Nově získaná 
nezávislost mladé generace vyžaduje 
nové výrazové prostředky a je ochotna 
experimentovat. 

Do kontextu atmosféry dokonale zapa-
dají netradiční návrhy zařizovacích před-
mětů a módy. Nové umělé hmoty umož-
ní výrobu levných produktů pro mladé 
masové spotřebitele. Urychlí obměnu 
produktů a přispějí tak ke skutečnému 
boomu designu. Nafukovací nábytek 
z PVC podpoří zálibu mladé generace 
v nestabilitě a bezstarostnosti. Euforie 
pro vesmírné lety a víra v nové plasty 
a technologie najdou svůj výraz ve stylu 
„Space Age Look“. Otázka, jak se bude 
bydlet v budoucnosti, přinese futuristic-

ké návrhy v převažujícím geometrickém 
tvarosloví. 
Mládež plnými doušky vychutnává dosud 
nepoznané vizuální a emocionální smysl-
nosti tohoto nového období a s velkým 
nadšením přijme netradiční materiály, 
jasné barvy a tvary plné fantazie stejně 
jako alternativní životní styl, drogy a pop. 
Utopické představy alternativního životní-
ho způsobu zboří zažité hodnoty. Mládež 
se stane nositelem konzumní revoluce.
Od poloviny 60. let však ve společnosti 
dojde ke změně nálady. Generace re-

Djinn, design Olivier Mourgue (bratr Pascala Mourgua), 1965, výrobce Airborne 
International. Kolekce sedacích prvků z PUR pěny na kovové kostře je potažena 
elastickou textilií. Prvky byly použity ve science–fiction filmu Stanleye Kubricka 
2001 Vesmírná Odysea. Organický design

Wiggle Side chair, design Frank O. Gehry, 
1972, výrobce Karton
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belů (mládež a studenti) zahájí „kontra-
revoluci“ zaměřenou na nespravedlivý 
a zastaralý společenský systém. Krize 
na Kubě a počátek Studené války po 
zuby ozbrojených supervelmocí posílí 
strach z nukleární katastrofy.  
To ale optimismus 60. let nezbrzdí, prá-
vě naopak. Světový boj supervelmocí 
o nadvládu na zeměkouli se stane inspi-
rací pro designéry. Neskrývaný mate-
rialismus konzumní kultury je najednou 
vnímán kriticky. Ani válka ve Vietnamu, 
Pražské jaro či pařížské nepokoje ne-
nechají design stranou. Dojde k zpětné-
mu ocenění starých hodnotných slohů 
jako secese a art deco. Zvýšené oblibě 
se opět těší řemeslné produkty, které 
představují pocit jistoty a bezpečí.
Psychedelické umění z Ameriky pod-
porované drogami, východním ná-
boženstvím a životním stylem hippies 
najde svůj odraz v designu a módě. 
Geometrické tvary jsou vystřídány no-
vým – neo-organickým stylem. Je napa-
dán i koncept moderny s jejím pokroko-
vým myšlením a role designu v kapitalis-
tické společnosti je podrobena kritice. 
Na tuto novou situaci reaguje ironicky 
a symbolicky tzv. radikální „Antidesign“, 
který se zrodí v Itálii.
Začátek 70. let však doslova vyra-
zí dech předchozím razantním letům 
šedesátým. Už jejich konec se nese 
v USA v duchu ekologického hnutí, 
které zpochybní bezohlednou indus-
trializaci a udržitelnost západního ži-
votního stylu. V roce 1972 zveřejní tzv. 
Římský klub svou zprávu „Limity růstu“ 
(Limits to Growth). Ta vyvolá obrovský 
rozruch. Upozorňuje totiž na to, že svět 
stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů 
(především ropy do roku 1992), a proto 
je třeba hospodářský růst zastavit.
Nejvýznamnějším mezníkem sledované-
ho období je ropná krize v roce 1973. 
Tím skončí období éry plastů a nastane 
nutnost přehodnocení významu surovin 
pro budoucnost planety. Nevinný op-
timismus se nadobro ztratí. Západním 
vládnoucím životním postojem se stane 
rezignace. Boom poválečných let za-
příčiněný rozkvětem designu nadlouho 
skončí a přenechá místo hospodářské 
recesi. 
Výstava je členěna do 10 celků: Pohled 
zpět: Tvarosloví 50. let / Geometrie 
počátku 60. let / Opojení koulí / Space 
Age Design / Móda / Plast / Pop 
Furniture / Antidesign / Neo-organický 
design / Konec boomu.  
Výstava předložila toto složité období 
prostřednictvím prací světových desig-
nérů. Návštěvníkům se dostalo příleži-

tosti ve scénografii studia SPURWIEN 
Architects na vlastní oči vidět a „osahat“ 
notoricky známé ikony designu. Vídeň 
se tedy na pár týdnů stala díky kuráto-
ru Marku Laumannovi centrem designu 
60. let celé zeměkoule. Není se čemu 
divit. Svojí nekonečnou kreativitou se 
vyznačují autoři jako: Arne Jacobsen, 
Eero Saarinen, Johannes Spalt, Joe 
Colombo, Hans Hollein, Verner Panton, 
Vico Magistretti, Walter Pichler, Paco 
Rabanne, André Courrèges, Helmut 
Bätzner, Gaetano Pesce, Achille & Pier 
Giacomo & Livio Castiglioni, Ettore 
Sottsass, Archizoom, Gruppo Strum, 
Olivier Mourgue, Günter Beltzig, Yves 
Saint Laurent a další. Za zmínku stojí i to, 
že zde jako příklad architektury „Space 
Age Look“ jsme objevili i televizní věž na 

Ještědu od nedávno zesnulého archi-
tekta Karla Hubáčka.
Málokterá výstava v rámci Evropy doká-
zala tak jasným a strhujícím způsobem 
podat svědectví vlivu ekonomie a poli-
tiky na celospolečenský fenomén, kte-
rému říkáme design.

Zdroj: tiskové materiály Hofmobiliendepot

Další designérské ikony z výstavy 
Sixties Design můžete najít 

v příloze tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

Marylin, design Studio 62, 1972, výrobce Guffram. PUR pěna, stretch textilie. Pop 
design

Boomerang, design Maurice Calka, 1969. Polyester vyztužený skleněným vláknem. 
Organický design
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

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

Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 STAVÍME, BYDLÍME Třebíč  6. – 7. 2.

 Stavební výstava – 10. ročník • Třebíč – budova Fórum • Omnis 
Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 STŘECHY PRAHA 2012 6. – 9. 2.
 Mezinárodní veletrh pro stavbu a renovaci střech – 15. ročník. 

Souběžná výstava: SOLAR PRAHA – specializovaná výstava za-
měřená na úspory energií a obnovitelné zdroje – 9. ročník • Praha 
– PVA Letňany • Střechy Praha s.r.o., www.strechy-praha.cz

 FOR PASIV 2013 6. – 9. 2.
 Veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb – 1. 

ročník • Praha – PVA Letňany • ABF, a.s., www.forpasiv.cz
 PRAGOINTERIER 14. – 17. 2.

 Mezinárodní veletrh nábytku a bytového designu. Souběžné vý-
stavy a akce: PANELOVÝ DŮM A BYT – specializovaná výsta-
va regenerace, rekonstrukce a revitalizace panelových domů, 
SALON NOVINEK A DESIGNU – přehlídka nábytkových novinek 
a designových solitérů, TOP LIGHT – soutěžní přehlídka výrobců 
svítidel, ART.EU – specializovaná sekce pro umělce a bytové 
výtvarníky • Praha – výstaviště Holešovice • Incheba Praha spol. 
s r.o., www.incheba.cz, www.pragointerier.cz

 STAVITEL 2013 15. – 17. 2.
 Výstava stavebních materiálů a technologií. Doprovodný program: 

Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, 17. ročník, region Praha 
a střední Čechy, 15. a 16. 2. • Lysá nad Labem – výstaviště • 
Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., www.vll.cz

 STAVÍME, BYDLÍME Jihlava 20. – 21. 2.
 Stavební výstava – 7. ročník • Jihlava – dům kultury • Omnis 

Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 DŘEVOSTAVBY 2013 21. – 24. 2.

 Mezinárodní veletrh dřevěných staveb, konstrukcí, materiálů 
a úspor energií – 8. ročník. Souběžné výstavy: WINDOOR EXPO 
– 3. ročník veletrhu oken, dveří, stínění a příslušenství, FLOOR 
EXPO – 4. ročník veletrhu podlah a podlahových krytin, MODERNÍ 
VYTÁPĚNÍ – mezinárodní veletrh moderního vytápění, geotermální 
a solární techniky, KRBY A KAMNA – 3. ročník odborného ve-
letrhu krbů, kamen a designového vytápění • Praha – výstaviště 
Holešovice • Terinvest, s.r.o., www.idrevostavby.cz

 LIGNA BOHEMIA 2012 28. 2. – 2. 3.
 Mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, za-

řízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl. Souběžná výsta-
va: ŘEMESLA 2012 – výstava nářadí pro zpracování skla, kovů 
a ostatních materiálů • Lysá nad Labem – výstaviště • Výstaviště 
Lysá nad Labem spol. s r.o., www.vll.cz

 STŘECHY, PLÁŠTĚ, IZOLACE, STAVBA 2013 28. 2. – 2. 3.
 Stavební a technická výstava – 22. ročník. Souběžná výstava: 

DŘEVOSTAVBY A ARCHITEKTURA ZAHRADY – výstava zaměře-
ná na úpravu venkovních prostor, ploty, chodníky, zahradní domky, 
pergoly, bazény a další • Ostrava – výstaviště Černá louka • 
Ostravské výstavy, a.s., www.cerna-louka.cz

 PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA 28. 2. – 2. 3.
 Výstava pro stavbu, rekonstrukce a zařizování bytů, domů 

a chat – 18. ročník • Pardubice – Výstavní centrum Ideon • 
KJ VÝSTAVNICTVÍ, www.kjvystavnictvi.cz

Zahraničí

 DOMOTEX HANNOVER 12. – 15. 1.
 Mezinárodní veletrh podlahových krytin • Hannover, Německo 

• Deutsche Messe, www.messe.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

 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 dekora-
tivního a stavebního skla a zařízení pro jeho výrobu a zpracování, 
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

 EXPOPROMUEBLE 23. – 26. 1.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení, materiálů a komponen-

tů pro nábytkářský průmysl. Souběžná výstava: EXPOMOBILIARIO 
– výstava bytového a kancelářského nábytku, materiálů a kompo-
nentů pro čalouníky a domácích spotřebičů • Mexico City, Mexico 
• Magna Exposicion de Mexico, www.promueble.com.mx

 FURNIMA 25. – 28. 1.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení, materiálů a kompo-

nentů pro výrobu nábytku – 14. ročník • Soluň, Řecko • Helexpo 
S.A., www.helexpo.gr

 BAUEN + WOHNEN 26. 1. – 3. 2.
 Odborná výstava stavění, renovací, modernizací a zdobení dom 

• Hannover, Německo • Fachausstellungen Heckmann GmbH, 
www.heckmanngmbh.de, www.messe.de

 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

 DELHIWOOD 31.1. – 3. 2.
 Mezinárodní veletrh dřevoobráběcích strojů, nástrojů, příslušen-

ství, doplňků, materiálů, polotovarů a výrobků – 3. ročník • New 
Delhi, Indie • Pradeep Deviah & Associates Pvt. Ltd., www.in-
diawood.com, www.delhi-wood.com, www.eumabois.com

 VIVI LA CASA 1. – 4. 2. 
 Národní výstava nábytku • Verona, Itálie • Ente Autonomo Fiere 

di Verona, www.vivilacasaweb.it
 STOCKHOLM FURNITURE FAIR 5. – 9. 2.

 Mezinárodní švédský veletrh nábytku. Souběžná výstava: 
NORTHERN LIGHT FAIR – mezinárodní výstava osvětlení pro byto-
vé a veřejné prostory • Stockholm, Švédsko • Stockholmsmässan, 
www.stofair.se, www.stockholmfurniturefair.com

 BAUEN + WOHNEN 7. – 10. 2.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví, bydlení a úspor energií • Salzburg, 

Rakousko • Reed Exhibitions, www.bauen-wohnen.co.at
 BAUEN & ENERGIE 21. – 24. 2.

 Rakouský veletrh o bydlení, modernizaci, renovaci a financování 
• Vídeň, Rakousko • Reed Exhibitions, www.bauen-energie.at

 INFACOMA 21. – 24. 2.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví, izolace, oken a dveří, sanitární 

keramiky – 30. ročník. Souběžné výstavy: FURNIDEC BUSINESS 
– mezinárodní výstava nábytku – 7. ročník, ENERGYTECH – me-
zinárodní výstava obnovitelných a konvenčních zdrojů energie 
– 5. ročník • Soluň, Řecko • Helexpo S.A., www.helexpo.gr

 HAUS 28. 2. – 3. 3.
 Stavební veletrh • Drážďany, Německo • OERTEC Messe 

& Kongress GmbH, www.baumesse-haus.de

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



DM 12/2012 79

pozvánka

Podlahy v Hannoveri: 
Domotex  2013

Medzinárodný veľtrh kobercov, par-
kiet a podlahovín Domotex 2013 
v Hannoveri sa uskutoční v termí-
ne od 12. do 15. januára 2013. 
Organizátori očakávajú účasť 1400 
vystavovateľov zo 60 krajín. Na ce-
losvetovo najdôležitejšie podujatie 
príde nakupovať produkty 40 tisíc 
odborníkov z 80 krajín.
Najviac vystavovateľov budú mať 
Turecko, Nemecko, Belgicko, 
India, Holandsko a Čína. Tretina 
expozícií predstaví ručne tkané 
koberce, štvrtina strojom vyrábané 
koberce. Parkety a laminátové po-
dlahoviny sú treťou najdôležitejšou 
nomenklatúrou s rozsahom 15 % 
plochy výstaviska. Celý Domotex 
2013 obsadí spojené výstavné haly 
2 až 9 a 14 až 17. Odborné stret-
nutia budú mať interiéroví architek-
ti, tvorcovia vnútorného vybavenia 
budov, architekti i remeselníci (kla-
denie parkiet a podláh). Až 54 % 
odborných návštevníkov príde do 
Nemecka zo zahraničia. Drevené 
a laminátové parkety budú v halách 
8 a 9. 
Odborným návštevníkom zo SR 
môže sprostredkovať služby 
Hanome, s.r.o., výhradné zastú-
penie Deutsche Messe Hannover. 
Denná vstupenka stojí 24 €. Podrob-
nosti: hanome@hanome.sk. 

Společnost ŠPINAR – software s.r.o. 
vyhlásila 7. ročník soutěže student-
ských prací v programu TurboCAD 
– STUDENTSKÉ PROJEKTY 2012/
2013. Letošní ročník pořádá ve spo-
lupráci se Střední školou nábytkářskou 
a obchodní v Bystřici pod Hostýnem.
Tradici dnes již prestižní mezinárodní 
soutěže založila společnost ŠPINAR 
– software s.r.o. v roce 2006. Cílem 
soutěže je podpořit výuku nových 
softwarových technologií a především 
motivovat studenty, aby pomocí těchto 
technologií vytvořili výstupy, které si 
žádá dnešní praxe. Účastí v soutěži 
se studentům otevírají nové možnosti 
a příležitosti k budoucímu profesní-
mu uplatnění. Soutěž je určena pro 
studenty všech typů škol v České 

a Slovenské republice (zejména tech-
nické obory v oblasti nábytkářství, in-
teriérové tvorby, dřevařství, truhlářství, 
architektury, strojírenství, designu, au-
tomobilového průmyslu, elektrotech-
niky a deskriptivní geometrie), které 
jsou vybaveny programem TurboCAD, 
nebo pro studenty, kteří vlastní osobní 
licenci programu TurboCAD. 
Soutěž je rozdělena do dvou kol. 
V prvním kole vybere odborná poro-
ta, složená z vysokoškolských učitelů, 
učitelů ze středních škol a odborníků 
z praxe, 20 nejlepších projektů, které 
postoupí do finále. Slavnostní finále 
sedmého ročníku soutěže proběhne 
ve dnech 25.–26. 4. 2013 v Bystřici 
pod Hostýnem. Ve finálovém dni 
proběhne obhajoba studentských pro-

jektů, soutěž dovedností v programu 
TurboCAD, slavnostní vyhlášení vítězů 
soutěže, odpolední program a spole-
čenský večer. Celá akce proběhne za 
účasti mediálních partnerů soutěže, 
podnikatelů, odborníků z praxe, vy-
sokoškolských profesorů, středo-
školských učitelů a dalších. Vítězové 
obdrží hodnotné ceny od hlavního 
organizátora akce a sponzorů.
„Věříme, že soutěž proběhne v přá-
telské a příjemné atmosféře a pro 
všechny účastníky bude finále zají-
mavou zkušeností a přínosem nejen 
v oblasti odborné, ale i společenské. 
Těšíme se na zajímavé projekty,“ říká 
ředitel soutěže Ing. Milan Špinar.
Podrobné informace o soutěži jsou 
dostupné na internetových stránkách 
www.spinar.cz v sekci školy/student-
ské soutěže.

Studentské projekty 2012/2013

Nejvýznamnější 
komerčně za-
měřená akce 
v oboru nábyt-
ku a vybavo-
vání interiérů, 
m e z i n á ro d n í 
n á b y t k á ř s k ý 

veletrh imm cologne, se bude ko-
nat v Kolíně nad Rýnem v termínu 
14.–20.1.2013. Souběžně s ním se 
znovu po dvou letech uskuteční také 
veletrh kuchyní LivingKitchen.
Když se obě akce společně popr-
vé konaly v roce 2011, zúčastnilo 
se jich celkově 1213 vystavovatelů 
ze 48 zemí (1035 na imm cologne 
a 178 na LivingKitchen) a navštívilo 
je 138.000 odborníků ze 128 zemí. 
V roce 2012, kdy veletrh kuchyní 
LivingKitchen vystřídala výstava inte-
riérového vybavení LivingInteriors, se 
obou akcí zúčastnilo 1157 vystavova-
telů z 54 zemí (1037 na imm cologne 
a 120 na LivingInteriors). Společně 
zabraly plochu 231.800 m2 a nav-
štívilo je 116.000 odborníků ze 118 
zemí.
Organizátoři dvojice veletrhů oznámi-
li, že nárůstem plochy o 12 % a zvýše-
ním počtu vystavovatelů o 10 % oproti 
letošnímu ročníku by měl ten v lednu 
2013 dokonce překročit loňskou 
úroveň. Bude kompletně obsazené 
celé kolínské výstaviště s více než 

284.000 m2 výstavní plochy. Vděčí za 
to jak silné německé ekonomice, tak 
i zvýšenému zájmu ze zahraničí, ze-
jména z Itálie, Rakouska, Španělska, 
Turecka a Brazílie.
Již koncem srpna registrovali 140 vy-
stavovatelů přihlášených na veletrh 
LivingKitchen, což je o 6 % víc, než 
ve stejnou dobu v roce 2011. Ten by 
měl mít tentokrát vyšší zastoupení 
zahraničních firem. Bude umístěn 
ve třech halách (4.1, 4.2 a 5.2) na 
celkové ploše 40.000 m2. Mimo jiné 
představí hlavní současné trendy, 
jako je otevřená kuchyň bezbariéro-
vě propojená s obývacím pokojem, 
větší komfort při používání a ovládání 
elektrospotřebičů – samozřejmě 
energeticky úsporných, inteligentní 
spotřebiče spojené s celou domác-
ností a řízené „chytrým“ telefonem 
nebo tabletem, používání nových 
materiálů, resp. klasických materiálů 
v novém pojetí (sklo, keramika, dřevo, 
nerezová ocel).
Příznivci osobitého pojetí designu se 
mohou těšit na projekt „Das Haus“, 
jehož autorem tentokrát bude italský 
designér Luca Nichetto. Jeho „dům“ 
je založen na principu bydlení v úzkém 
kontaktu s přírodou, a to jak směrem 
do exteriéru, tak v interiéru. Projekt 
„Das Haus“ bude umístěn v hale 3.1 
společně s výstavou tvorby mladých 
designérů „D3 Design talents“.

V Kolíně nad Rýnem se opět ve velkém představí kuchyně



ARIVAN s. r. o.
predajňa SPEKTRUM

Č. armády 28
934 05 Levice

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

výroba nábytku, predaj 
remeselníckych potrieb

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

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov 
a nábytkového kovania

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

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

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

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

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

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

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

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

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

HAUS Seman, s. r. o.
Levočská 20

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

železiarstvo, spojovací 
materiál a potreby do 

domácnosti

HRANIPEX, a. s.
Hlavná 1958

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

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

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

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

IVIM s. r. o. 
Sadovská 3819/13

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

e-mail: ivim@ivim.sk

Pod Kamennou baňou 11
080 01 Prešov

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

Skladová 3
917 01 Trnava 

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

veľkoobchod so stavebným 
a nábytkovým kovaním, výroba 

vstavaných skríň a alumíniových 
dvierok

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

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

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

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

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

e-mail: info@iwtrend.sk

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

ul. k cintorínu 51
010 04 Žilina – Bánová

tel.: 041/7234 799

Lieskovská 20
960 01 Zvolen

tel.: 045/5325 278

predaj drevných materiálov a výroba zosadeniek

AGGLU SK, s. r. o.
Dlžiny 1971

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

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

www.agglu.sk

predaj priemyselných lepidiel 
a poradenstvo v oblasti 

lepených spojov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

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

www.epimex.sk
drevoobrábacie 
stroje, nástroje 

a lepidlá, príslušenstvo 
k drevoobrábacím strojom

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

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

predaj priemyselného tovaru

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

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

www.adler.sk

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

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

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

e-mail: trnava@jafholz.sk

JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.
Kamenná 1

010 01 Žilina
tel.: 041/707 0233, 34

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

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

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

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

e-mail: licartovce@jafholz.sk

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

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

dispecink.praha@demos-trade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

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

dispecink.hb@demos-trade.com

Dohalice, Středisko Sadová
(+420) 495 446 041

dispecink.hk@demos-trade.com

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

dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demos-trade.com

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

dispecink.olomouc@demos-trade.com

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

dispecink.oparany@demos-trade.com

Opava–Kateřinky
U Cukrovaru 13

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

Praha–západ
Areál ZD Třebotov

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

Staré Město 
u Uherského Hradiště

Velehradská 593
(+420) 572 542 811

dispecink.hradiste@demos-trade.com

Démos trade, s.r.o.
Žilina, Kamenná 8436/16D

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

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

dispecing.kosice@demos-trade.com

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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Spoločnosť BOB detský nábytok 
z Hvozdca pri Veverskej Bítýške zaujala 
na pražskom veľtrhu For Interior novou 
kolekciou detského nábytku s názvom 
Pastelkový nábytok, ktorý charakterizu-
jú nielen pastelové farby v kombinácii 
s prírodným drevom, ale aj do všetkých 
výrobkov zapracovaný ústredný motív 
– pastelka. O skúsenostiach s výrobou 
a predajom tohto netradičného nábytku 
si budete môcť prečítať v najbližšom vy-
daní Drevárskeho magazínu.

Foto: Ing. František Novák

Foto: archív TRUHLÁŘSTVÍ Chmela - Řípa 
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nabudúce, redakčný servis

Spoločnosť TRUHLÁŘSTVÍ Chmela - 
Řípa začala svoju činnosť v roku 1991 
v prenajatom objekte stolárstva v Prahe. 
V roku 1993 postavila druhú prevádzka-
reň v Petroviciach na Havlíčkobrodsku 
a práve tu sa vyrábal dubový relikviár na 
uloženie kostrových pozostatkov blaho-
rečených mníchov. Blahorečenie štrnás-
tich františkánov, zavraždených v roku 
1611, sa uskutočnilo 13.10.2012 v praž-
skom Chráme sv. Víta. Ako sa im poda-
rilo získať životnú zákazku, sa dozviete 
v Drevárskom magazíne 1-2/2013.
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Bezplatnú riadkovú inzerciu (nekomerčného charakteru) v rubrike 

PREDAJ – KÚPA si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Inzerce / Inzercia

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Zvýhodnené predplatné časopisu Drevársky magazín si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Objednávka predplatného

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

Predplatné časopisu Drevársky magazín 

@
web
fax

Bezplatná riadková inzercia – PREDAJ – KÚPA 

Bezplatné zverejnenie vašej požiadavky na voľné pracovné miesta 

v rubrike TRH PRÁCE si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Inzerce / Inzercia

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Ponuka a dopyt voľných pracovných miest 
– TRH PRÁCE 






