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Vážení čitatelia Drevárskeho magazínu,

bol som poctený možnosťou prihovoriť sa vám za výstavisko Agrokomplex v Nitre. 
Ako organizátori veľtrhov Nábytok a bývanie a LIGNUMEXPO – LES, úzko spo-
jených s tematikou Drevárskeho magazínu, sme veľmi radi, že aj v tomto roku 
napriek zložitej situácii na trhu sa nám darí držať vysokú odbornú úroveň uvede-
ných akcií.
Veľtrh Nábytok a bývanie sa konal v marci a bol počtom vystavovateľov, obsade-
nými expozičnými plochami, ako aj návštevnosťou pozitívne hodnotený. Na ploche 
25.012 m2 vystavovalo 455 firiem a bolo zaregistrovaných 64.122 platiacich 
návštevníkov.
Teraz máme pred sebou v októbri veľtrh LIGNUMEXPO – LES, ktorý sa koná spo-
ločne s akciou MNS – Materiály, Novinky a Servis. Podľa stavu príprav môžeme 
už dnes povedať, že akcia bude porovnateľná s úspešným posledným ročníkom 
v roku 2010. Po dvoch rokoch sa opäť v Nitre stretnú so svojimi zákazníkmi výrobcovia a dodávatelia strojov, nástrojov, 
zariadení, materiálov a ďalších komponentov z oblasti lesníctva, drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu i stavebného 
stolárstva.
Veríme, že aj vďaka spolupráci s Drevárskym magazínom budú mať účastníci veľtrhu možnosť stretnúť sa v príjemnom 
prostredí a v osvedčených cateringových zónach, kde bude pripravené bezplatne celodenné občerstvenie pre registrova-
ných obchodných návštevníkov a vystavovateľov. Tento koncept sa v minulých rokoch osvedčil a zvyšuje komfort pobytu 
návštevníkovi na výstavisku, a zároveň uľahčuje vystavovanie najmä vystavovateľom v hale M1, kde je zóna bezplatného 
cateringu umiestnená.
Na záver by som rád pozval všetkých čitateľov Drevárskeho magazínu, ako aj Dřevařského magazínu, aby prišli v dňoch 
2. až 5. októbra 2012 do Nitry na najväčšiu tohoročnú akciu v odbore. Prajeme vám úspešné obchodné rokovania a pevné 
zdravie, nevyhnutné na plnenie vytýčených cieľov!

Ing. František Ďurkovič
riaditeľ Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p.

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

editorial
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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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materiály

Odpružená samobrzdicí nábytková kolečka

U mobilního kancelářského nábytku opatřeného nábytkovými ko-
lečky, zejména ve vyšší cenové kategorii, je funkce brždění takřka 
samozřejmostí. Díky rychlému technickému vývoji a cenové dostup-
nosti ale tyto prvky stále více pronikají také do kategorie nábytku 
střední a nižší cenové relace. V našem příspěvku se podíváme na 
dva samobrzdicí principy s rozdílnou funkcí.

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

Foto: autor a archiv DM
Funkce brždění je u nábytkových kole-
ček řešena různými způsoby podle toho 
pro jaký typ nábytku jsou kolečka urče-
na. U nábytku s převážně stacionární 
pozicí a s požadavkem na více či méně 
časté přemísťování (skříňky, kontejnery, 
stolky apod.) se obvykle používají koleč-
ka s mechanickou brzdou ovládanou 
nožní páčkou. Naopak u sedacího ná-
bytku (kancelářské nebo konferenční 
židle aj.) se zpravidla používají kolečka 
samobrzdicí, a to ve dvou různých va-
riantách podle toho, zda má být kolečko 
zabrzděno v zatíženém nebo naopak 
v nezatíženém stavu. V prvním případě 
můžeme s nábytkem v nezatíženém sta-
vu volně manipulovat, po usednutí se 
ale jeho pozice automaticky zablokuje. 
Zvedneme-li se ze židle, brzda přesta-
ne účinkovat a židli snadno odsuneme 
nebo naopak přisuneme.
V případech, kdy je tato varianta nežá-
doucí, se použijí kolečka s aktivací brzdy 
v nezatíženém stavu. Pokud na takové 
židli sedíme, můžeme se s ní volně po-
hybovat. Když ale vstaneme, kolečka 

se automaticky zablokují. Účelem této 
funkce je jednak chránit nábytek proti 
poškození, ale i přítomné osoby před 
úrazem. Židle se při prudkém zvednutí 
nebo při odstrčení (v nezatíženém stavu) 
samovolně nerozjede ani pod námi „ne-
podjede“, dokud na ni nedosedneme.
Jak oba principy fungují názorně ukazují 
následující dva příklady.

Po zatížení se zabrzdí

Jako příklad jednoduchého samobrzdi-
cího systému pro zatížený stav jsme vy-
brali nábytkové dvojkolečko s pružinovou 
brzdou, u něhož samotnou funkci brzdy 
přebírá kovová opěrná destička horního 
pouzdra. Pouzdro s kruhovou opěrnou 
destičkou se připevňuje na spodní stra-
nu nábytku a tento systém je tedy určen 
např. pro křesla, taburety a jiné výrobky 
s dostatečně širokou základnou.

Vlastní dvojkolečko je prostřednictvím 
ocelové spojovací osy uloženo v plasto-
vém domečku, který se volně pohybuje 
ve svislém vedení nosného plastového 
soklu. Domeček se horní stranou opírá 
o ocelovou tlačnou pružinu uloženou 
v horní části vedení. V nezatíženém sta-
vu pružina sokl a s ním i pouzdro s opěr-
nou destičkou nadzvedává a dvojkoleč-
ko se může volně otáčet. Při zatížení 
(ve svislém směru) dojde po překonání 
odporu pružiny k přitlačení spodní plo-
chy opěrné destičky na gumovou obvo-
dovou bandáž dvojkolečka a tím k jeho 
zablokování proti jakémukoliv pohybu. 
Po odlehčení se aretace automaticky 
uvolní a kolečka se mohou opět volně 
otáčet.
Podle požadavku na zatížení lze kolečka 
vybavit pružinami s různou tuhostí.

Schematické znázornění principu brzdné funkce kolečka s horní kruhovou opěrnou 
destičkou

Samobrzdicí nábytkové dvojkolečko 
s kruhovou opěrnou destičkou pro po-
užití na nábytku se širší základnou
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Po zatížení se odbrzdí

Systém, který funguje opačně, tedy v nezatíženém stavu je 
zabrzděný a po zatížení se odbrzdí, je technicky poněkud 
náročnější, což názorně dokládá náš druhý příklad.
Ve středové části nosného plastového soklu je vytvořena ko-
můrka, skládající se z horní válcové dutiny pro pružinu a spod-
ního hranatého prostoru se svislým drážkovým vedením pro 
pohyblivý plastový domeček. Domeček, kterým prochází 
příčně uložená pevná ocelová hřídel, má tvar kostky a je ulo-
žen ve svislém vedení, což mu umožňuje lineární svislý pohyb 
v komoře tělesa. Horní stranou se opírá o tlačnou pružinu 
umístěnou ve válcové dutině, která ho udržuje ve spodní po-
zici. V dolní části komory pod hřídelí vystupuje z tělesa soklu 
na každé jeho straně opěrná patka s horním obloukovým sed-
lem. Do sedel přesně svým tvarem dosedají středové válco-
vé prstence dvou plastových koleček nasazených na hřídeli. 
Domeček s hřídelí a kolečky je pružinou tlačen směrem dolů, 
takže prstence obou koleček jsou přitlačovány k obloukovým 
sedlům patek a v důsledku vysokého smykového tření mezi 
oběma styčnými plochami jsou brzděny. Působením svislého 
tlaku na sokl při dosednutí na židli dojde po překonání odporu 
pružiny ke stlačení soklu i s patkami směrem dolů. Sevření 
brzdy se uvolní a kolečka se mohou volně otáčet.
Také v tomto případě je možné brzdnou sílu (tření) nastavit 
dle individuálních požadavků zákazníka zabudováním pružiny 
s odpovídající tuhostí. 

Nábytková kolečka s aretací pohybu v nezatíženém stavu

Schematické znázornění principu aretace pohybu u kolečka 
s brzdnou funkcí v nezatíženém stavu

WEINIG NABÍZÍ VÍCE
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Váš specialista WEINIG-Experte 

na webových stránkách  

WWW.WEINIG.COM
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FERMACELL v drevostavbách: 
prémiové produkty a služby v praxi

Niekoľko rozmerov má pôsobenie fir-
my Fermacell v oblasti drevostavieb 
– okrem základnej línie, ktorú predsta-
vuje široký sortiment sádrovláknitých 
a cementovláknitých dosiek a systémov 
FERMACELL, ho doplňuje tiež prepra-
covaný servis a rozsiahla kooperácia 
s asociáciami, cechmi, výrobcami, do-
dávateľmi, skúšobňami a ďalšími inštitú-
ciami. Výsledkom synergie špičkových 
produktov, služieb a vzťahov je istota, 
že v materiáloch FERMACELL dostáva 
investor skutočne prémiový produkt.
Sádrovláknité dosky FERMACELL je 
možné v drevostavbe aplikovať na kon-
štrukcie vnútorných stien aj na oplášte-
nie stien obvodových. Sendvičové pa-
nely s týmito doskami sa dajú použiť 
tiež na nosné konštrukcie strešných 
nadstavieb a v kombinácii s ďalšími sád-
rovláknitými systémami FERMACELL, 
napríklad s podlahovými systémami, 
získava stavebník ucelený stavebný 
systém s množstvom predností. Patrí 
medzi ne nízka hmotnosť konštrukcií, 
vysoká pevnosť a odolnosť, tepelný 
komfort, vynikajúca požiarna odolnosť 
a v neposlednom rade aj výborná akus-
tická pohoda. Vlastnosti sádrovláknitej 
dosky dnes využíva mnoho odborníkov, 
ktorí nahrádzajú pôvodnú skladbu stien 
s drevotrieskou alebo OSB doskou 
a sadrokartónom iba jednou sádrovlák-
nitou doskou. Na Slovensku napríklad 
úspešne realizujú svoje drevodomy 
s materiálmi FERMACELL spoločnosti 
ARCHDesign Bratislava, BAU holding 
Bratislava, ForDom Zvolen alebo win-
Land Michalovce. Sádrovláknité dosky 
sú navyše vhodné aj na konštrukcie 

nízkoenergetických a pasívnych domov. 
Pre záujemcov o zdravé bývanie sú pri-
pravené materiály FERMACELL green-
line, dosky FERMACELL Vapor sú pred-
určené pri realizácii difúzne otvorených 
konštrukcií drevostavieb, ktoré umožňu-
jú optimálny transfer vodných pár a lep-
šiu vnútornú mikroklímu drevostavby. 
Rodinné domy – drevostavby, ktoré majú 
vo svojej konštrukcii použité sádrovlákni-
té dosky FERMACELL, sa stali v Európe 
samozrejmosťou, ale stále častejšie sa 
objavujú aj viacpodlažné bytové domy 
s týmito materiálmi. Priekopníkom v tejto 
oblasti je v Českej republike napr. firma 
RD Rýmařov, ktorá úspešne postavila 
komplex bytových domov v Prahe-Chýni 
alebo v Brne-Heršpiciach.

Medzi hlavné výhody materiálov 
FERMACELL, ktoré oceňujú výrobco-
via drevostavieb i ich zákazníci, patria:

 vysoká pevnosť a odolnosť pri nízkej 
hmotnosti konštrukcií,

 vynikajúca protipožiarna ochrana,
 výborná akustická pohoda,
 spoľahlivosť a bezpečnosť,
 ohľaduplnosť k všetkému živému,
 úspora času a finančných prostried-
kov.

Rozsiahly a prepracovaný je program 
služieb pre architektov, projektantov, 
výrobcov a dodávateľom drevostavieb:

 pomoc pri certifikácii výrobcov. 
Certifikačný postup pre výrobcov 
drevostavieb má FERMACELL už nie-
koľko rokov a veľa výrobcov ponuku 
firmy na certifikáciu svojich výrobkov 
vrátane poradenského servisu už na-
plno využila a získala tak certifikáciu 
vo veľmi krátkom čase a s veľkými  
finančnými úsporami. 

 kompletná certifikácia produk-
tov a výroby. Napríklad ekologické 
vlastnosti sádrovláknitých dosiek 
FERMACELL boli potvrdené certifikát-
mi, ktoré spoločnosť Fermacell získala 
ako pre hotové výrobky, tak aj pre ich 
výrobu. Je to napr. systém manažmen-
tu životného prostredia podľa EN ISO 
14001, Ekologická deklarácia produk-
tu podľa EN ISO 14025 alebo certifi-

káty kolínskeho Eco-Umweltinstitutu.
 certifikačné školenia FERMACELL. 
Seriál jednodenných školení firiem 
a osôb (Fermacell Expertov) s plnou 
kompetenciou na prácu s protipožiar-
nymi konštrukciami FERMACELL.

 softvér na navrhovanie podláh 
FERMACELL. Ľahký a rýchly výpo-
čet návrhu vhodnej konštrukcie s po-
dlahovými prvkami FERMACELL vrá-
tane kalkulácie spotreby materiálu.

 softvér na kalkuláciu nákladov 
FERMACENA. Kalkulácie cien 
konštrukcií stien, stropov a podláh 
FERMACELL na základe projektovej 
dokumentácie.

 nové webové portály. Atraktívnou 
formou informujú verejnosť o možnos-
tiach použitia materiálov FERMACELL 
(www.stavetchytre.cz, www.pod-
krovi-rekonstrukce.cz, www.po-
dlahy-navrhovani.cz)

Technológia drevostavieb dlhodobo po-
silňuje svoju pozíciu na trhu rodinných 
domov a potvrdzujú to aj predaje väčši-
ny výrobcov drevostavieb. Drevostavby 
navyše už nie sú iba prízemné či dvoj-
podlažné rodinné domy, technológia 
vstúpila na trh viacpodlažných budov 
bytových, ale aj nebytových. Objavujú 
sa úspešné príklady bytových domov, 
administratívnych alebo výrobných cen-
tier, materských škôlok. Rastie populari-
ta medzi architektmi a zástupcami médií, 
ktorí pravidelne a často o zaujímavých 
drevostavbách u nás alebo v zahraničí 
referujú. Fermacell nestojí bokom tohto 
diania ani tento rok a na potreby svojich 
partnerov a ich zákazníkov operatívne 
reaguje. Trvale rastúci záujem o sád-
rovláknité materiály FERMACELL pokrý-
vame vďaka úzkej spolupráci s našou 
materskou spoločnosťou v Nemecku, 
silná je tiež naša pozícia v oblasti certifi-
kácií konštrukcií pre drevostavby. Veľmi 
úspešná je aj naša spolupráca s asociá-
ciami, cechmi alebo médiami. 

Podrobné informácie o sádrovlák-
nitých a cementovláknitých materi-
áloch FERMACELL nájdete na www.
fermacell.sk.
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LED osvětlení,
do KUCHYNĚ, KOUPELNY, ZAHRADY, INTERIÉRU…

řekněte, co chcete nasvítit a my vám to nasvítíme… LED osvětlení 
je novinkou, které se stále velká část odběratelů jak ze strany pro-
dejců, tak výrobců bojí. Naše zkušenosti jsou bez výjimky stejné. 

Stačí LED osvětlení nabídnout… bát se nikdo nemusí. Pokud se rozhodnete pro spolupráci s IDEAL 
TRADE a to buď spolupráci přímou nebo prostřednictvím našich distribučních partnerů, získáte 
poradenství a konzultace zdarma. Stačí například říci „chci nasvítit koupelnu, chodbu, kuchyni...“ 
a vše další vám naši konzultanti vysvětlí, doporučí, připraví.

Umíme pomoci a připravit osvětlení 
jak do domu, tak do bazénu nebo na 
zahradu. Prohlédnete-li si nový katalog 
osvětlení Jaro 2012, najdete spoustu 
inspirací, kam a jak osvětlení umístit. 
Zakázku, pokud problematiku LED 
osvětlení ještě neznáte, je nejlépe za-
hájit konzultací. Vysvětlíme vám, co je 

zapotřebí od zákazníka zjistit, jaké jsou 
vlastní podmínky instalace, doporučíme 
vám, který systém z pohledu napájení je 
nejvhodnější. (napájení může být 12V, 
24V nebo 230V a každý systém má svá 
specifika, své výhody a omezení…)
Doporučíme vám barvu světla, ovlada-
če, sensory a vypínače, vysvětlíme vám 

význam chlazení a jeho vazbu na typ 
hliníkového profilu…

Postaráme se o vaši spokojenost.

Bc. Aleš Ingr
IDEAL TRADE s.r.o.

KUCHYNĚ, KOUPELNA, INTERIÉR, ZAHRADA

NOVÉ VÝROBKY, NOVÉ A NIŽŠÍ CENY!

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA HLINÍKOVÝCH LIŠT 
PRO LINIOVÉ LED OSVĚTLENÍ

VYSOCE SVÍTIVÉ LED PÁSKY 
HIGHBRIGHTNESS, DIODY CREE, SMG, EPISTAR

PŘÍPRAVA VÝROBY, VÝROBA, 
ZAKÁZKOVÉ SESTAVY

Vše pro osvětlení nábytku na www.wireli.cz
Infolinka +420 577 609 222

KATALOG ZDARMA
STAČÍ ZAVOLAT +420 577 609 222

V Y D Á N Í   0 4 / 2 0 1 2

KATALOG OSVĚTLENÍ

LED PÁSKY     HLINÍKOVÉ LIŠTY     SESTAVY     NÁVODY

JARO 2012

SVĚTLO, 
KTERÉ HLEDÁTE!

KUCHYNĚ

INTERIÉR

KOUPELNA

ZAHRADA

LED pásek s 60 led na 1 metr 

od 79,- od 57,-od 57od 57

Napájení 12 V

55,-55,-55,-

Lišta pro LED PDS4 hliník surový
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Firma KABA vyrába kvalitné zadlabáva-
cie zámky a protiplechy už 150 rokov. 
Teraz prichádza na trh s novým výrob-
kom, magnetickým zadlabávacím zám-
kom Cludo. Názov Cludo pochádza 
z latinského claudo a znamená zamykať. 
Zámok je vhodný pre náročné architekto-
nické riešenia z hľadiska dizajnu hlavne 
na bezfalcové dvere. Svoje uplatnenie 
nájde aj pri ostatných typoch interiéro-
vých dverí pre svoje tiché zatváranie. 
Architekti a dizajnéri uprednostňujú ten-
to typ zámkov pre ich elegantný vzhľad 
a vysoký komfort použitia. 

Z hľadiska použitia sa magnetické zám-
ky Cludo vyrábajú vo vyhotovení pre:

 interiérové dvere s kľúčikom,
 interiérové dvere bez zamykania, len 
s plastovou magnetickou strelkou,

 interiérové dvere WC a kúpeľňa.

Technická špecifikácia magnetického 
zámku Cludo je:

 rozteč 90 mm (alternatíva 88 mm)
 orech 8 mm (alternatíva 9 alebo 8,5 
mm)

 hĺbka zámku je 80 mm a kryt zámku 
je pozinkovaný

 rozmer čela zámku je 250 x 18 x 3 mm
 povrchová úprava zámku je DS (de-
koračné striebro) alebo NR (antikoro 
– nerez)

Prednosťou magnetického zámku je 
beznárazové vtiahnutie plastovej mag-
netickej strelky do protiplechu bez opot-
rebenia, čo predlžuje životnosť dverí, 
zabezpečuje bezhlučné zatváranie 
dverí, elegantný vzhľad, jednoduché 
čistenie (na dverách nie sú žiadne hra-
ny a rohy) a pri zatvorených bezfalco-
vých dverách nie je protiplech viditeľný. 
Zámok KABA Cludo sa dodáva na trh 
ako súprava spolu s protiplechom.

Samozatvárače

Ďalšou novinkou v sortimente KABA 
výrobkov sú samozatvárače.
Výhody a možnosti KABA samozatvá-
račov

 Nastaviteľná zatváracia sila EN2,3, 4, 
5,6 (40 až 120 kg)

 Všetky typy samozatváračov sú certi-
fikované pre požiarne dvere EN1154 
+A1:2002 a 1634

 Nastaviteľná zatváracia rýchlosť a do-
raz

 K dispozícii aj ramienko s aretáciou
 Vhodné pre interiér aj exteriér

 Farba strieborná a biela 
 Nastaviteľná funkcia tlmenia otvárania
 Nastaviteľná funkcia oneskorenie za-
tvárania

 Max. šírka dverí 1400 mm
 Možnosť paralelnej montáže
 Balenie obsahuje: zatvárač, ramienko, 
montážna šablóna, návod a skrutky

 Stabilná hydraulická náplň a teplotný 
ventil – nízka citlivosť na zmenu teploty

 Tlakový ochranný ventil proti preťaže-
niu

 Ihličkové ložiská pre bezporuchový 
chod a dlhú životnosť

Všetky výrobky firmy KABA sú certifikova-
né a servis na celom území zabezpečujú 
obchodní partneri. Zoznam predajcov 
nájdete na www.kabaslovakia.sk.

Magnetický zámok KABA Cludo

Autor: Ing. Martin Dvorský
KABA Slovakia
Kontakt: martin.dvorsky@kaba.com
Foto: archív KABA

Bližšie informácie o výrobkoch 
firmy KABA získate:

KABA Slovakia
mobil: 0907 702 587
e-mail: Info-sk@kgh.kaba.com 
www.kabaslovakia.sk

Srdečne vás pozývame na výstavu LIGNUMEXPO + LES 
a MNS 2012, ktorá sa uskutoční v Nitre v dňoch 2. až 
5. októbra 2012. Spomenuté výrobky si môžete osobne 
pozrieť v expozícii nášho obchodného partnera, firmy 
Trendwood – twd v hale M1 stánok č. 4. 

Samozatvárač KABA DC.C680

Zámok s magnetickou strelkou KABA 
Cludo
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Pro drobné výrobce řeziva s vlastním 
zásobováním hmotou včetně těžby

Pro malé těžební firmy a živnosti nebo pilařské provozy zvyklé se 
samozásobit kulatinou, a také výrobcům předmětů vyžadujících 
individuální výběr dřeva přímo v lesích, je určena následující dvojice 
důmyslných technických prostředků. Jsou přizpůsobené pro přibli-
žování a přepravu malých objemů dříví na kratší vzdálenosti a pro 
usnadnění manipulace s kulatinou. Dokáží pracovat i v místech, 
kam se jiná a mnohem výkonnější technika nedostane.

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

Foto: autor

Kůň na kolech

První ze zmíněných novinek, označova-
ná výrobcem jako kůň na kolech (nebo 
„kolový kůň“), představuje speciální 
kloubovou odvozní minisoupravu, urče-
nou k nakládání a převozu pilařských 
výřezů (v délkách do 4 metrů) na kratší 
vzdálenosti a jejich následné vyložení 
na skládku nebo přímo na vstupní stůl či 
dopravník pily respektive pořezové lin-
ky. Kromě toho ji lze použít také ve sva-
žitém lesním terénu k vytahování kmenů 
z míst, kam by se jiná technika nedo-
stala, k jejich přiblížení k lesním cestám 
apod., tedy ke stejným činnostem, při 
nichž se i dnes využívají živí koně. A to 
doslova a do písmene, neboť v závislosti 
na povaze terénu může obsluha (díky 

sklopné řídící oji a variabilní převodov-
ce) před minisoupravou jít pěšky nebo 
„vyskočit do sedla“ a jet rychlostí „až“ 
17 km/h.
Vozidlo, vážící 1100 kg a o rozměrech 
1300x1990x4650 mm (šířka x výška 
x délka), má maximální nosnost 1500 
kg. Jeho základem je podvozek se šesti 
hnanými koly, z nichž zadní jsou ulože-
na na výkyvných ramenech a umožňují 
překonávat i větší terénní nerovnosti. 
Podvozek je zhruba ve třetině délky 
rozdělen kloubem na motorovou část 
a nákladovou plošinu, kterou je mož-
né pomocí středového teleskopického 
nosníku zkrátit či prodloužit podle délky 
převážených výřezů. 
Na motorové části je z přední strany 
umístěna plošina pro řidiče a již zmíněná 

sklopná řídící oj s páčkami pro ovládání 
základních funkcí vozidla jako je roz-
jíždění, zabrzdění, zatáčení a otáčení. 
Pod kapotáží se sedadlem řidiče je ulo-
žen benzínový vzduchem chlazený čtyř-
taktní motor Honda o výkonu 9,75 kW 
a s průměrnou spotřebou 1–1,5 l/hod. 
Motor spolu s dvojstupňovou převo-
dovkou a odstředivou spojkou zajišťuje 
kromě pohonu přední části vozidla (při 
nižším zařazeném stupni rychlostí do 
6 km/h, při vyšším stupni do 17 km/h) 
také pohon hydraulického agregátu, na 
který jsou napojeny mechanizační prvky 
nákladové plošiny (upínací kleště, při-
bližovací naviják, hydromotory pohonu 
kol). Ovládají se páčkami upevněnými 
k ochrannému rámu za motorovým pros-
torem, který je navíc opatřen také dvoji- 

Speciální přibližovací a odvozní souprava pilařských výřezů do délky 4 metry
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cí nastavitelných světlometů (hledáčků) 
pro práci za snížené viditelnosti.
Součástí nákladové plošiny je ocelový 
rám pro upevnění nástavby hydraulické 
ruky s bočními stabilizačními patkami 
a teleskopickým otočným ramenem 
s upínacími kleštěmi. Maximální dosah 
ramena je 3,3 metry při nosnosti 150 kg. 
Při přiblížení manipulovaného výřezu na 
vzdálenost do 1,2 metru od plošiny se 

nosnost ramena zvýší na 350 kg. 
K přiblížení lze využít hydraulicky hnaný 
naviják (s tažnou silou do 500 kg), který 
je spolu s vodící kladkou lana umístěn na 
prvním článku teleskopického ramena.
Důležitou součást nákladové plošiny tvoří 
ještě dvojice hydromotorů s ocelovými rů-
žicemi, které jsou upevněny ze strany pod-
vozku na kyvných hydraulicky ovládaných 
ramenech a na principu rozváděcích kol 

vsazeny shora mezi zadní kola soupravy. 
Slouží jako přídavný (pomocný) pohon 
vozidla při pohybu na strmých svazích 
nebo v členitém terénu a nebo naopak 
k úplnému zablokování kol při přibližování 
dřeva nebo nakládání, čímž se zvyšuje 
jeho celková stabilita. Kromě toho jsou 
určené také k brždění nákladové ploši-
ny a napomáhají při zatáčení soupravy 
(přibrzděním jedné či druhé strany).

Ovládání hydraulicky hnaných mechanismů nákladové plošiny Stabilizační patka hydraulické ruky

Přibližovací naviják Hydromotory s rozváděcími koly přídavného pohonu

Možnost přepravy dlouhých kmenů koňmi s využitím kombinace dvou vozíků
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Pro práci s živými koňmi

Druhým typem zařízení pro přibližování 
a přepravu dlouhých kmenů, byť v pří-
padě silných jen po jednom kuse, je 
kombinace dvou konstrukčně jedno-
duchých dvoukolových vozíků urče-
ných pro koňský zápřah. První z vozíků 
se zapřahá přímo za koně a je určen 
k přiblížení kmene a k uchycení jeho 
předního konce při přepravě. Druhý 
vozík slouží k zavěšení zadního konce 
kmene a prázdný (při cestě do lesa, na 
manipulační sklad apod.) je připojen 
k tažnému zařízení prvního vozíku.
Podvozek prvního vozíku je osazený 
plošinou neboli kozlíkem pro kočího, 
jehož součástí je výškově stavitelné se-
dadlo, pedál kapalinové provozní brzdy 
a páka mechanické parkovací brzdy. Na 
zadní straně kozlíku je upevněn mecha-
nicky ovládaný naviják s přírazovým če-

lem, které je upevněno k rámu pomocí 
čepů. Ve spodní části čela je vytvořena 
asi 30 cm hluboká nákladová plošinka, 
na kterou se přepravovaný kmen pomo-
cí navijáku přitáhne a upevní řetězem. 
Před vlastní přepravou se lano navijáku 
hákem zaklesne do oka na horním okraji 
čela, které se pak jeho prostřednictvím 
zvedne (i s přední částí výřezu) nad úro-
veň terénu.
Přípojný vozík se vyrábí v několika ty-
pech, jejichž společným základem je 
svislý rám svařený z ocelových profilů 
ve tvaru obráceného „U“. Tento rám 
je osazený dvěma koly a dlouhou ojí, 
zakončenou různým provedením me-
chanismu přípojného zařízení. Zavěšení 
kmene na vozík se provádí pomocí 
samosvorných kleští nebo řetězu. Při 
vlastním zavěšování se s vozíkem nej-
prve najede nad zadní konec kmene 
a oj se vyklopí směrem vzhůru pod úh-

lem asi 75° tak, aby se kleště či řetěz 
dotkly země. Po jejich upevnění ke 
kmenu se oj sklopí do původní polohy, 
čímž dojde k zvednutí, a konec oje se 
řetězem uváže ke kmenu (po předchozí 
demontáži přípojného zařízení u někte-
rého z typů).

Způsob upevnění zadního konce kmene na přípojný vozík

Vozík pro přímý zápřah za koně Zvedání kmene 

Ovládání provozní brzdy
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Na jedné straně jsou stroje LT20 vysoce 
spolehlivé: firma Wood-Mizer poskytuje 
2 letou záruku na hlavní komponenty 
zařízení. Na druhé straně je řada LT20 
malou investicí, kterou si mohou dovolit 
i začínající podnikatelé.

Toto jsou charakteristické vlastnosti 
strojů LT20:

 Efektivnost. Stroje Wood-Mizer po-
užívají k řezání dřeva úzký pilový pás. 
Ten dělá tenký 2 mm zářez, na rozdíl 
od například kotoučové pily, která 
má zářez 6 mm. To znamená, že pily 
Wood-Mizer promění kmeny na více 
prken a méně pilin. Navíc, úzký pi-
lový pás nepotřebuje příliš výkonné 
motory, takže stroj LT20 šetří nejen 
stromy, ale také energii.

 Hlavní motor. U řady LT20 si může-
te vybrat: elektromotor 11 kW, diesel 
22 hp nebo benzínový motor 25 hp.

 Pracovní nastavení – Setworks. 
To je velice šikovné zařízení, které 
operátorovi pomáhá nastavit na ovlá-
dacím panelu tloušťku požadovaného 
řeziva k okamžitému řezání, včetně 
pamětí a řezného programu.

 Zakládání kmene. Na této pile může 
každý pilař zvolit typ zakládání. Může 
se provádět ručně navijákem nebo 
ručním pumpováním. Nebo je možné 
nainstalovat plně hydraulický systém, 
který zakládá, obrací a upíná kmen 
snadno a rychle.

Mobilní pila

Pokud dáváte přednost práci na čer-
stvém vzduchu, nikoli v kanceláři, jestli-
že rádi cestujete a komunikujete s lidmi, 
možná bude mobilní pila LT20 pro vás to 
pravé, protože tento stroj je konstruován 
speciálně pro „mobilní“ pilaře, kteří po-
skytují zákazníkům pořez na místě nebo 
dokonce přímo v lese. Tento stroj se 
vleče za autem. Po příjezdu na praco-
viště potřebuje operátor asi 20 minut 
k ustavení zařízení.
Během 30 leté historie vyrobila firma 
Wood-Mizer více než 50.000 pásových 
pil a většina z nich byly mobilní pily.

Dnes vám chceme povědět něco o pásových pilách Wood-Mizer LT20. Tyto stroje řežou dřevo pro 
malé podniky s kapacitou 100–150 m3 za měsíc, například v nábytkářských provozech, lesních 
družstvech a na farmách. Stejně tak jsou tyto pily výborné pro ty, kdo je sami provozují a poskytují 
službu pořezání dřeva dodavatelsky.

Pásová pila Wood-Mizer LT20 
– spolehlivý pomocník a malá investice

Pásová pila Wood-Mizer LT20

Mobilní pásová pila LT20 s hydraulickým 
systémem zakládání kmene
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Stacionární pila LT20B

Bude-li pila provozována v dílně, pak 
jednou z možností pro rentabilní výrobu 
řeziva je levná pila LT20B. Hlavní rozdíl 
v konstrukci tohoto stroje je nízký masiv-
ní rám, sestávající ze segmentů. Kmen 
se zakládá ručně pomocí obracáků.
Samozřejmě moderní podniky obvyk-
le zvolí mechanizaci: dávají přednost 
hydraulickým pilám pro rychlé zaklá-
dání kmenů bez dalších pomocných 
dělníků. 

Ale jestliže máte ve vaší oblasti nadby-
tek pracovní síly, možná bude LT20B 
vhodné a přijatelné řešení.

Jak vidíte, v řadě LT20 jsme schopni 
dodat každé firmě tu nejlepší variantu 
pily – co se týče funkce, tak i ceny. 
Zavolejte, prodiskutujeme schopnosti 
a podnikatelský plán vaší firmy, použije-
me všechny naše zkušenosti, abychom 
vám pomohli při výběru nejlepšího 
zařízení na trhu – podle ceny, kvality 
a servisu.

Zastoupení Wood-Mizer 
na Slovensku:

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

Zastoupení Wood-Mizer 
v České republice:

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

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

Cenově výhodná stacionární pila LT20B 
s nízkým rámem

Foto: archiv Wood-Mizer
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Základem zařízení o rozměrech 1500 
x 4000 mm a hmotnosti 380 kg je 
ocelový rám tvořící pracovní stůl s 3 m 
dlouhou pracovní plochou z multiplexu, 
která je na jednom konci zešikmena pod 
úhlem 60°. Pracovní plochu po délce 
lemuje dorazové pravítko se stupnicí 
a mechanicky přestavitelnou koncovou 
zarážkou pro vymezení délky obrábě-
ných kusů řeziva. Fixaci materiálu k plo-
še zajištuje mechanická přítlačná patka, 
uložená na otočném rameni, kterou lze 
libovolně přenastavit v závislosti na jeho 
šířce a částečně i délce. Zakapotovaná 
pracovní jednotka je upevněna k rámu 
pomocí speciální ocelové točny, která při 
frézování šikmých čepů umožňuje její na-
točení pod libovolným úhlem v rozmezí 
0–60°. Nastavení požadované polohy se 
provádí mechanicky a fixuje se prostřed-
nictvím teleskopické tyče opatřené stup-
nicí a aretačním šroubem. Vlastní frézo-
vání provádí kotoučová fréza upevněná 
na hřídeli elektromotoru o příkonu 6 kW 
s nominální rychlostí 6670 ot./min. Motor 
je uložen na suportu pohybujícím se na 
dvou párech vodicích tyčí ve svislém a vo-
dorovném směru. Tento pohyb zajišťují 
dva na sobě nezávislé elektromotory přes 
převodovku a závitovou tyč. Rozsah po-
hybu suportu v obou rovinách se vyme-
zuje v závislosti na průřezu frézovaného 
materiálu a na rozměrech a tvaru poža-
dovaného čepu. Nastavení jednotlivých 
vzdáleností se provádí prostřednictvím 
mechanicky ovládaných vymezovačů 
polohy, které se v případě hodnot „X“ 

Na trh byl loni uveden nový výkonný pomocník pro tesaře a menší výrobce všech typů dřevostaveb. 
Představuje strojní alternativu k ručnímu elektrickému nářadí, které celá řada malých firem využívá 
pro zhotovení konstrukčních spojů. Je určený pro frézování kolmých i šikmých čepů (včetně spojů 
na přeplátování) u fošen a trámů do max. průřezu 500 x 250 mm (šířka x výška), v případě šikmých 
spojů do max. průřezu 220 x 250 mm, přičemž obráběný materiál zůstává stále ve stejné poloze.

Variabilní poloautomatický 
čepovací stroj s jednoduchou obsluhou

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

Otočná hlava frézky umožňuje poloautomatické frézování kolmých a šikmých čepů 
pod úhlem až 60°

Čepovací frézka ZAF 250 VARIO
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ovládají zvenčí (na obou bocích) obráběcí jednotky a v případě 
hodnot „Z“ zevnitř. Samotné vyfrézování čepu pak proběhne au-
tomaticky po spuštění frézovacího suportu na ovládacím panelu, 
jehož posuvnou rychlost lze předem nastavit v rozsahu 0,9–2,2 
m/min s ohledem na druh opracovávané dřeviny.
Součástí standardní výbavy obráběcí jednotky je vestavěný 
laser umožňující snazší vymezení polohy frézovaného kusu 
a budoucího čepu a dále dvojice sacích hubic pro napojení 
na odsávaní hoblin.
Kontakt na vyžádání

Uložení suportu s hlavním elektromotorem na vodorovném 
a svislém vedení. Rozpětí pohybu v ose X a Y vymezují ručně 
přestavitelné dorazy

Vlastní frézování provádí kotoučová fréza upevněná na hřídeli 
elektromotoru

Nastavení úhlu obráběcí jednotky 
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Brusky pro finální broušení

Pro finální broušení masivních a dýho-
vaných dílců, při kterém se obvykle po-
užívá zrnitost v rozsahu 120–240, se 
brusky osazují zpravidla kombinovanými 
a patkovými agregáty. (Poznámka: Kvůli 
nižší ceně jsou pro finální broušení 
některými prodejci nabízeny i agregá-
ty válcové s válci o průměru > 180 mm 
s měkčím pogumováním. Toto řešení 
ale v praxi bývá častým zdrojem prob-
lémů a vážných povrchových defektů, 
jako jsou např. příčné pruhy – viditelné 

zvláště na mořených površích, zbrou-
šení neboli „smetání“ hran apod. Je 
proto akceptovatelné pouze tam, kde 
nejsou kladeny vysoké nároky na kva-
litu povrchu.)
Počet a typ agregátů v brusce záleží 
především na charakteru a objemu vý-
roby a na časovém vytížení stroje, a to 
s ohledem na zvolenou prioritu: vysoká 
efektivnost (více agregátů = méně prů-
chodů) nebo nízká cena (méně agregá-
tů = více průchodů).
Kombinované agregáty se používají 
hlavně u levnějších jednoagregátových 
brusek, na které je kladen požadavek 
větší univerzálnosti (hrubé i jemné brou-
šení).
Kombinovaný agregát tvoří pracovní 
brousicí válec, za kterým následuje 
přítlačná brousicí patka. Brousit může-
me buď samotným válcem (pro kalib-
raci a hrubé broušení), kombinovaně 
oběma nástroji (pro jemnější broušení 
120–180) nebo samotnou patkou (pro 
finální broušení 180–240). Válec může 
být ocelový nebo pogumovaný podle 
požadovaného výsledku práce, resp. 
charakteru výroby. Patka může být 
pevná (ručně se nastaví do požadova-

né fixní polohy) nebo s pneumatickým 
přískokem a odskokem. Pevná patka se 
používá při broušení masivu a obvykle ji 
tvoří ocelový profil, PUR pěna nebo plst 
a přítlačná grafitová vrstva.
Pro broušení dýhovaných dílců se dopo-
ručuje patka s pneumatickým přískokem 
(na začátek dílce) a odskokem (na konci 
dílce), která eliminuje riziko „smetení“ 
přední a zadní hrany. Okamžik přískoku 
a odskoku patky je řízen elektronicky na 
základě impulsu zpravidla z mechanic-
kého snímače umístěného ve vstupní 
části brusky. 
Patka s pneumatickým přískokem a od-
skokem může být buď kompaktní (ce-
listvá) – pro užší dýhované dílce, nebo 
dělená (segmentová). U kompaktních 
patek bývá PUR pěna s grafitovou vrstvou 
nalepena na ocelové planžetě, která je 
k dílci přitlačována přes vzduchový vak 
(vzdušnici). Změnou tlaku vzduchu ve 
vzdušnici lze měnit tvrdost přítlaku plan-
žety. Patka tak může mít vlastnosti tuhé 
pevné patky nebo může naopak „měk-
ce“ kopírovat různé mírné nerovnosti 
povrchu (např. mírně prohnuté dílce). 
Neumí ale hlídat podélné a vnitřní hrany 
(např. u dílců s otvory, jako jsou dveře 

Druhou část našeho seriálu o širokopásových bruskách věnujeme strojům určeným pro finální brouše-
ní masivního dřeva a dýhovaných dílců. Zvláštní pozornost přitom věnujeme bruskám s „univerzální“ 
konfigurací, která je nejžádanější hlavně mezi malými zakázkovými firmami.

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

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

U levnějších jednoagregátových brusek, 
na které je kladen požadavek větší uni-
verzálnosti, se používá kombinovaný 
agregát

Pro broušení dýhovaných dílců je vhodné zvolit agregát s patkou s pneumatickým 
přískokem a odskokem
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apod.), takže v některých případech 
může dojít k jejich zbroušení.
U dělené (segmentové) patky je planžeta 
k dílci přitlačována jednotlivými segmenty 
ovládanými samostatně prostřednictvím 
segmentové snímací lišty na vstupní 
straně, takže se aktivují v závislosti na 
tvaru broušeného dílce a přitlačují brus-
ný pás jen tam, kde je materiál. V řídicí 
jednotce lze podle způsobu dokončení 
bočních ploch broušeného materiálu 
(dýha, masivní nákližky, profilované lišty 
apod.) nastavit i počet segmentů pře-
sahujících kontury dílce nebo naopak 
přískok přesahujících segmentů kvůli 
možnému „smetení“ hran vypnout.
Vedle těchto základních principů někteří 
výrobci nabízí i různé „hybridní“ patky, 
kombinující vlastnosti kompaktní a seg-
mentové konstrukce. Někdy se ale ze 
strany výrobce může jednat více o mar-
ketingový tah než o výraznější technický 
přínos.
Pro finální broušení masivu a dýhy se 
u dobře brousitelných dřevin, jako je dub, 
buk, jasan apod., používá řezná rychlost 
pásu 15–22 m/sec. U jehličnanů je 
doporučována rychlost pod 15 m/sec 
a u dřeva s vysokým obsahem pryskyřice 
až okolo 10 m/sec, aby se minimalizova-
lo zalepování brusiva. Podávací rychlost 
se obvykle volí vyšší než u kalibrování (až 
9 m/min) a hodnota úběru by se měla 
pohybovat kolem 0,1–0,2 mm.

Brusky (nejen) pro malé dílny

Ze strany malých zakázkových truh-
lářských a nábytkářských firem s širo-
kým výrobním sortimentem a kusovou 

výrobou jsou v praxi často požadovány 
širokopásové brusky univerzálního cha-
rakteru, které by při co nejnižší pořizova-
cí ceně byly schopny provádět všechny 
základní operace, to je jak hrubé ka-
librování, tak i jemné finální broušení. 
Počet a druh agregátů u těchto strojů se 
volí v závislosti na druhu a množství prá-
ce a na podílu jednotlivých činností.
Základní a většinou zcela vyhovující 
variantou v této kategorii je jednoagre-
gátová bruska s kombinovaným agre-
gátem, která má předpoklady zvládnout 
jak hrubší broušení předním ocelovým 
(příp. tvrdým pogumovaným) válcem, 
tak i jemné broušení dýhovaných dílců 
pomocí patky. Zde je obvykle možnost 
volby mezi pevnou patkou (na masiv) 
a pneumatickou patkou (na dýhované 
dílce). Elektronickou segmentovou pat-

kou bývají zpravidla vybavovány až stroje 
vyšší cenové kategorie.
U jednoagregátové „univerzální“ brusky 
je nutno počítat s více či méně častou 
(podle charakteru výroby) výměnou 
brusných pásů různé zrnitosti. Pro vět-
ší výrobní kapacitu a pro dosažení vyšší 
výrobní efektivity (při větší vytíženosti 
brusky) se vyplatí osadit stroj alespoň 
dvěma či více agregáty, přičemž na prv-
ní pozice se obvykle umísťují válcové ag-
regáty a na poslední pozici univerzální 
agregát (např. s předním pogumovaným 
válcem) anebo patkový agregát.
Při maximálních požadavcích na pro-
duktivitu je možné brusku řešit jako lin-
ku s horními a spodními agregáty, kde 
je dílec na jeden průchod obroušen 
z obou stran.
Pro další zvýšení rozsahu pracovních 
možností lze brusku vybavit např. fré-
zovacím válcem, čisticím kartáčem 
apod. K dalším nabízeným užitečným 
doplňkům patří např. omezení max. 
úběru (omezovací lišta), prodloužení 
pracovních stolů na vstupu a na výstu-
pu, ofukování brusných pásů, které pás 
čistí a zároveň ochlazuje, vystřeďování 
podávacího pásu, regulační jednotka 
stlačeného vzduchu s odkalováním 
a s přimazáváním atd.
Pro základní orientaci v této kategorii 
malých a středních strojů pro profesi-
onální použití je třeba u širokopásové 
brusky s jedním kombinovaným ag-
regátem s pracovní šířkou cca 1000 
mm počítat s minimální cenou cca 
300–350 tis. Kč a u dvouagregátové 
cca 350–400 tis. Kč.

Specifikům brusek pro broušení lako-
vaných povrchů se budeme věnovat ve 
třetí části našeho seriálu.

Pro vyšší efektivitu je nutné brusku vybavit alespoň dvěma agregáty. Nejčastější 
konfiguraci tvoří válcový agregát na první pozici a kombinovaný nebo patkový ag-
regát na druhé pozici

Při maximálních požadavcích na produktivitu je možné brusku řešit jako linku s hor-
ními a spodními agregáty
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V jádru sice zůstává typickou pilou CARVEX, ale už první test říká, že nastupuje nová generace 
CARVEX PS 420. Nově koncipované kladivové vedení pro neuvěřitelnou přesnost, paralelně nasta-
vitelné vodicí čelisti pro maximální míru přesnosti. 

Nová přímočará pila 
FESTOOL CARVEX PS 420

Pily CARVEX stanovily 
novou laťku ohledně 
síly již od samého za-
čátku. Nicméně každý ví, 
že síla se stává cenným parametrem te-
prve tehdy, když se uplatňuje společně 
s mimořádnou přesností. Přesně o to 
usiloval FESTOOL, když vytvářel nový 

CARVEX PS 420. Plných 3 800 zdvihů 
za minutu zabezpečuje enormní průtaž-
nou sílu – tu podporuje motor EC-TEC, 
jehož energetická efektivita zajišťuje tr-
valý výkon i u akumulátorových variant. 
Výsledkem je výkonné nářadí a nepře-
konatelné řezání křivek. Vedení zveda-
cí tyče a paralelně nastavitelné čelisti 
z tvrdokovu jako třetí vedení pilového 
plátku zaručují nekompromisní vedení 
pilového plátku ve stopě a precizní, 
úhlově přesné řezy. Pro optimální pra-
covní komfort je „CARVEX“ extrémně 
lehký, sedí perfektně 

v ruce a vyzna-
čuje se jedno-
duchým ovlá-

dáním. S progra-
movatelným stroboskopickým světlem 
máte dobrý výhled v každé poloze. 
Chcete-li najít přesně tu pilu CARVEX, 
kterou potřebujete, máte na výběr čtyři 
modely: s hlavicovou nebo obloukovou 
rukojetí, síťovou nebo akumulátorovou 
verzi (s lithium-iontovým akumulátorem). 
CARVEX je přitom ve všech provedeních 
optimalizovaná pro dosažení prvotřídních 
výsledků. Ať se jedná o rovné řezy, nebo 
křivky! Pro výsledek je logicky rozhodu-
jící volba správného pilového plátku: 
s novými pilovými plátky pro CARVEX PS 

420 bude i tak každý řez 
jak má být. FESTOOL do-
poručuje plátky HS 75/3 

bi FC (broušené zuby) ide-
ální pro přesné řezy bez otřepů 

nebo S 75/4 FSG (rozšířené zuby) pro 
křivkové řezy, úhlové řezy a rychlý po-
stup práce. Kompletní sortiment plátků 
je na www.festool.cz.
Poznejte novou generaci CARVEX naži-
vo – v interaktivním webovém speciálu: 

www.festool.
cz/carvex.

DM 9/2012



www.festool.cz/carvex

Nová generace CARVEX PS 420

Sleduje jen jednu linku. 
Tvoji. 

3 800 zdvihů za minutu pro nedostižnou průtažnou sílu a nepřekonatelné řezání 
křivek. S nově koncipovaným kladivovým vedením pro doposud nedosaženou 
přesnost. A s paralelně nastavitelnými vodicími čelistmi, které jako třetí vedení 
nekompromisně udržují pilový plátek ve stopě, a zaručují tak maximální míru 
přesnosti. Udělali jsme všechno proto, aby jste lépe realizovali rozhodující řezy.

Nyní jste na správné cestě. Poznejte sílu nové generace CARVEX PS 420 online 
na www.festool.cz/carvex, nebo ještě lépe při testu u vašeho odborného prodejce.

Nářadí pro nejnáročnější

Síla v souladu s precizností.

6001 - Festool-CARVEX PS 420.indd   1 2.8.2012   11:21:32
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Nová lamelovačka Zeta P 2 bola vyvinutá 
tak, aby bolo možné do budúcna použiť 
až 7 spojov na báze Clamex P-systému, 
čo umožňuje až 6-pozičné nastavenie 
zdvihu-oscilácie (10,12,14,15,18 a off) 
stroja. 
Tento systém skracuje a zefektívňuje 
v praxi montážne procesy. Flexibilita 
stroja umožňuje široké použitie Clamexu 
P pri problémových spojoch pri uhloch 
od 30° do 180°, čím spĺňa požadované 
nároky. V neposlednom rade sú nezane-
dbateľné aj jeho estetické a pevnostné 
vlastnosti, rýchla a jednoduchá montáž, 

ako v drevotrieske tak aj v masíve 
a v iných materiáloch.
Srdcom stroja je jedinečný 
zdvíhavo-oscilačný mecha-
nizmus, ktorý sa spustí po 
ponorení frézky do mate-

riálu. Obsluha stroja si ne-
vyžaduje žiadne iné úkony 
a funkcia zdvihu-oscilácie sa 
spúšťa automaticky. Stroj je 
univerzálny, keďže pri vý-
mene nástroja (4 mm fréza, 

lodičková fréza, pílový kotúč) môže byť 
použitá ako štandardná lamelovačka, 
ku ktorej je k dispozícií až 15 spojov, 
ktoré ponúka firma Lamello. 
Zeta P 2 spĺňa všetky náročné požia-

davky súčasnosti pri výrobe a montáži 
nábytku, je efektívna, skracuje výrazne 
pracovný čas a tým aj výrobné náklady. 
Clamex P-systém je jedinečný preto, 
lebo otvára nové inovatívne možnosti 
aplikácie v nábytkárstve, čo ho zaraďu-
je na špičku v porovnaní s konkuren-
ciou. 

Firma Lamello rozširuje naďalej svoj Clamex P-systém o inovovaný stroj Zeta P 2 a k tomu zároveň 
aj pridáva dva nové spoje (Clamex Medius, Clamex P 10) do tejto rady (Clamex P 15, Bisco). Toto 
prirodzene platí hlavne pre zákazníkov, ktorí nevlastnia CNC stroje a chceli by tento nový a efektívny 
systém využiť.

Zeta P 2 – nová lamelovačka od firmy Lamello

Kontakt:

NOBIA, s.r.o.
Sládkovičova 98
974 05 Banská Bystrica
tel./fax: +421 (48) 416 36 28
fax: +421 (48) 416 15 85
e-mail: nobia@nobia.sk
www.nobia.sk
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ADLER – systém PROTOR 
„vchodové dvere bez škrabancov a fľakov“

Sú jedným z prvých miest, na ktorom spočinie zrak okoloidúceho či návštevníka. Oddeľujú a chránia 
náš domov pred nepriazniami vonkajšieho sveta. Musia dlhé roky spoľahlivo odolávať nielen extrém-
nym vplyvom počasia, ale napríklad aj ušpineným detským ručičkám a rôznym iným mechanickým 
či chemickým záťažiam. Reč je o vchodových dverách.

Čo myslíte: je lepšie a výhodnejšie za-
bezpečiť ich krásu, funkčnosť a dlhú 
životnosť hneď na začiatku alebo ich po 
pár rokoch znovu natierať či renovovať? 
Chcete mať dlhodobo pokoj od zbytoč-
ného neustáleho čistenia dverí po špi-
navých či zamastených rukách vašich 
ratolestí? Všimli ste si, že pri zatváraní 
dverí ich často nechytáme za kľučku, 
ale za okraj?
Systém Aquawood Protor určený pre 
povrchovú úpravu drevených vcho-
dových dverí ponúka tieto výhody:

 vysoká mechanická odolnosť povr-
chov proti oderu i poškrabaniu,

 excelentná odolnosť plôch proti mast-
note, špine a chemikáliám,

 možnosť neštandardnej povrchovej 
úpravy tropických drevín,

 na želanie aj rôzne efekty na dverách 
– metalíza, štruktúrovaný efekt,

 aj s 12 a 15 ročnou zárukou na povr-
chovú úpravu,

 vynikajúca odolnosť proti poveternos-
ti a UV žiareniu.

Doprajte vašim vchodovým dverám len 
to najlepšie.
Akcia 10 %-ná zľava na systém Aqua-
wood Protor na všetky objednávky 
uskutočnené v mesiaci september! 

(t.j. od 1.9.2012 do 31.9.2012).
Za účelom získania ďalších informácií 
o systéme Protor nás kontaktujte na 
info@adler.sk, prípadne kontaktujte 
príslušného poradcu ADLER.
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Kapovací pílový sytém MAFELL 
KSS 300/KSS 400

Kapovacie pílové systémy majú s ostatnými menovcami spoločný len názov. 17 rokov po tom, ako 
MAFELL uviedol na trh prvý kapovací pílový systém KSS 330, je vtedy revolučná idea ešte stále 
jedinečná na trhu. Remeselníci oceňujú na kapovacích pílových systémoch KSS 300 a KSS 400 
hlavne všestranné použitie.

Koncept kapovacieho pílového systému 
MAFELL presvedčuje hlavne pri mon-
tážnych prácach na stavenisku, resp. 
mieste montáže. Kapovacie pílové 
systémy KSS 300 a KSS 400 vynikajú 
predovšetkým ako výrazne ľahšie a po-
lostacionárne zariadenia, ktoré sa dajú 
oproti ostatným oveľa ľahšie transporto-
vať. Precízne rezy šetria čas pri každej 
výstavbe, resp. rekonštrukcii.
Príklad každodennej rutiny s bežným ka-
povacím pílovým zariadením – precízny 
rez v uhle 45°: založiť uholník, nastaviť 
uhol rezu, založiť príložnú lištu, upnúť 
príložnú lištu a rezať. Pracovné úkony, 
ktoré stoja veľa času.
Pri kapovacom pílovom systéme 
MAFELL KSS 300 a KSS 400 sú prílož-
né lišty a ručné kotúčové píly spojené 
spolu. S exaktne nastaviteľným dora-
zom je možné vykonať precízne rezy 
uhlov v jednom pracovnom kroku.
Kapovací pílový sytém KSS 300 má 

skutočne univerzálne 
použitie: 

 ako kotúčo-
vá píla s fle-
xibilnou prí-

ložnou 

lištou alebo bez nej, 
 ako kapovacia píla, 
 ako ponorná a drážko-
vacia píla. 

Robustná a výkonná píla je 
určená na všetky druhy pou-
žitia: od pílenia voľnou rukou 
až po precízne drážky od 13 
mm šírky.
„Naše dlhoročné skúsenosti so 
stolármi a pokladačmi podlahových 
krytín ukázali, čo všetko je dôležité pri 
vnútornej, resp. interiérovej výstavbe. 
Vysoká precíznosť, kompaktnosť, nízka 
hmotnosť a všestrannosť použitia uspo-
ria remeselníkom čas a tým aj peniaze,“ 
zvýrazňuje marketingový manažér firmy 
MAFELL Ralf Kohler. 
Jednoduchým hmatom sa dajú spojiť 
píly KSS 300 a KSS 400 so systé-
movou príložnou lištou. Takto sa dajú 
vykonať rôzne druhy rezov takmer bez 
námahy a rýchlo. Píla sa potom sama 
vráti do východiskovej pozície. Ďalšie 
detaily, ako presná nastaviteľnosť hĺbky, 
uhla a dĺžky rezu, uľahčujú a urýchľujú 
exaktné rezanie.
Nie vždy a na každej stavbe je k dis-
pozícii použiteľná prípojka elektrickej 
energie. Preto oceňujú remeselníci vý-

konnú a od prívodu elektrickej ener-
gie nezávislú pílu ako MAFELL 

kapovací pílový sytém 
KSS 400/24 V. 

Celosvetovou 
jednotkou a no-

vinkou je v tom-
to prípade kapovacia 

píla, poháňaná vysoko výkon-
nou 24 V akumulátorovou batériou, 

ktorá ako jediná na svete ponúka 
vysokú funkčnosť 
a výkon v reze tak 
isto ako kapovací 

systém MAFELL 
KSS 400.

Použité vysoko kvalitné materiály ako 
magnéziové tlakové odliatky, diely 
z polyamidu vystužené sklenými vlák-
nami a pod. redukujú hmotnosť píly na 
5,5 kg, čo prispieva k vyššiemu výkonu 
a nižšej únave.

Kontakt: 

HYBOX Slovakia, s. r. o.
Výhradný dovozca značky 
MAFELL pre SR
Lazovná 54
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 416 11 30
mobil: +421 903 562 654
e-mail: obchod@mafell.sk 
www.mafell.sk

Kapovací 
pílový sytém KSS 300  
Foto: archív HYBOX

Kapovací 
pílový sytém KSS 400  
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http://www.mafell.sk
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Spoločnosť Balko s.r.o. sídli v Zbehoch. 
Od r. 1998 sa zaoberá výrobou a preda-
jom kompletného sortimentu nábytku od 
kuchynských liniek, sedacieho nábytku, 
spální, detských izieb. Pri výrobe nábyt-
ku vzniká množstvo drevného odpadu 
– a tu vznikla otázka, čo s ním. Koncom 
roku 2007 sa majiteľ firmy, pán Alojz 
Balko obrátil na našu spoločnosť HERZ 
spol. s r.o. a spoločne sme našli rieše-
nie. V kotolni objektu bol inštalovaný a vo 
februári r. 2008 uvedený do prevádzky 
automatický kotol na spaľovanie drev-
nej štiepky a peliet HERZ BioMatic 250 
BioControl. Kotol má menovitý výkon 

250 kW, je možné ho regulovať v roz-
sahu 30–100 % menovitého výkonu (t.j. 
54–250 kW). V celom tomto rozsahu 
pracuje s vysokým stupňom účinnosti 
v automatickom režime. Palivo – drevný 
odpad – sa pripravuje a upravuje na po-
trebnú frakciu v drvičke. Uskladňuje sa 
v sklade s rozmermi 2 x 2 m, vybavenom 
pružinovým miešadlom a závitovkovým 
dopravníkom sa dopravuje do kotla. 
Centrálna riadiaca jednotka je štan-
dardne zabudovaná v kotli. Spaľovanie 
je aj vďaka elektronickej regulácii spa-
ľovacieho procesu s Lambda sondou, 
ventilátormi s elektronickou reguláciou 
otáčok a spalinovému ventilátoru s frek-
venčným meničom vždy hospodárne, 
s nízkymi hodnotami emisií. Zostavu 
zariadenia dopĺňa cyklón – odlučovač 
tuhých znečisťujúcich látok, ktorý slúži 
na zachytenie popolčeka zo spalín od-
vádzaných do komína. Popolček ako 

aj popol z automaticky čistenej spaľo-
vacej komory je automaticky vynášaný 
do popolových kontajnerov vybavených 
kolieskami, ktoré výrazne uľahčujú ma-
nipuláciu s popolom. Ide o kompaktné 
zariadenie, jedno z najmenších v tomto 
výkonovom rozsahu. Kotol s cyklónom 
(vrátane potrebného manipulačného 
priestoru okolo zariadenia) zaberá plo-
chu len cca 3,5 x 3,8 m. Veľký dôraz sa 
kladie na bezpečnosť zariadenia – voči 
prehriatiu je kotol vybavený spalinovou 
klapkou, voči spätnému vznieteniu 
paliva je kotol istený až 3x – tzv. RSE 
klapkou, elektronickou kontrolou teploty 
v plniacom dopravníku a automatickým, 
termicky spúšťaným, sprinklerovým ha-
siacim zariadením. Regulácia kotla v tej-
to kotolni monitoruje aj havarijné stavy 
v kotolni. 
Realizácie firmy HERZ potvrdzujú 
skutočnosť, že využívanie odpadu zo 
stolárskej a nábytkárskej výroby je re-
álne a zmysluplné. Je na nás spoločne 
hľadať optimálne technické riešenia 
tak, aby boli prínosom – ekonomickým 
pre investora a ekologickým pre nás 
všetkých.

V predchádzajúcom čísle Drevárskeho magazínu sme vám predstavili kotol HERZ Firematic BioControl,  
ktorý spoľahlivo vyrába teplo v stolárstve Domino v Tatranskej Kotline. Dnes by sme vás radi zoznámili 
s jeho „väčším bratom“ kotlom HERZ BioMatic Biocontrol, ktorého dodávateľom je rovnako spoločnosť 
HERZ, spol. s r.o. – dodávateľ automatických zariadení na spaľovanie drevnej štiepky a peliet.

Vykurovanie biomasou 
– zmysluplné využitie odpadu zo stolárskych a nábytkárskych dielní

Autor: Ing. Jana Krchová
HERZ spol. s r.o. Bratislava
Kontakt: Jana.Krchova@herz.eu
Foto: archív HERZ

Kontakt:

HERZ, spol. s r.o.
Šustekova 16, P.O.BOX 8
850 05 Bratislava
tel.: +421-2-6241 1910, 6241 1909
fax: +421-2-6241 1825
e-mail: infosk@herz.eu
www.herz.eu

Kotol HERZ BioMatic 220 BioControl vo firme Balko s.r.o. Zbehy
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Italská společnost BIESSE GROUP 
představuje na světových trzích no-
vou opci TWIN PUSHER 1.2, paten-
tované řešení přídavného zařízení 
tlačného trámce s upínacími čelistmi 
pro základní řadu automatických děli-
cích pil řady SEKTOR 4. Toto tech-
nické řešení představuje v podstatě 
možnost mít dvě řezné linie v jednom 
stroji, což umožní zákazníkovi vý-
znamně zvýšit produktivitu stroje. Je 
to poprvé, co toto technické řešení 
z vyšších řad dělicích pil je k dispo-
zici i v základní řadě strojů. Výhody 
pro zákazníka spočívají v možnosti 

provádět rozdílné příčné řezy na širo-
kých a úzkých pruzích jedním řezem, 
provádět současně podélné a příčné 
řezy ve stejném řezném cyklu s rozdí-
lem až 650 mm, v plné automatizaci 
řezání a nastavení polohy přídavného 
zařízení TWIN PUSHER a v progra-
movém nastavování pomocí opti-
malizačního softwaru Optiplanning. 
Toto přídavné zařízení je k dispozici 
na celou řadu automatických dělicích 
pil SEKTOR 4.

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

Po delší době představuje SCM Group 
inovovanou řadu širokopásových bru-
sek řady Sandya 600, které navazují 
na předchozí úspěšný model Sandya 
5. Sandya 600 je určena pro kategorii 
středně velkých výrobců, kteří potře-
bují univerzální brusku pro zakázko-
vý charakter výroby, tj. pro všechny 
běžné operace (kalibrace, broušení 
masivu, dýhovaných a lakovaných 
dílců). Široká konfigurovatelnost do-
voluje zvolení výbavy stroje dle přání 
zákazníka. K dispozici je dvou nebo 
tří agregátové provedení při pracovní 
šířce 1100 nebo 1135 mm. Brusný 
pás o délce 2150 mm lze vybavit 
časovým ofukováním dle průchodu 
dílce. Hlavními pracovními agregáty 
jsou: ocelový kalibrační anebo po-
gumovaný brusný válec, pneumatic-
ká nebo elektronická dělená patka 
s jednotlivě řiditelnými segmenty pro 
nastavení intenzity broušení na příč-
ných i podélných hranách. Broušení 
polyuretanových laků, zejména pak 
operace mezibrusu, může být výrazně 
zlepšeno použitím speciálního lešti-

cího válce na výstupní straně 
stroje. Pro výrobu spárovky lze 
použít hoblovací válec s děle-
ným ostřím uspořádaným do 
spirály, který dovoluje pro-
vést kalibraci s různými úběry 
(max. 3 mm). Dalším agregá-
tem je drásací válec, který 
najde uplatnění tam, kde 
je požadováno dosažení 
strukturovaného povrchu 
s rozdílným vybroušením 
jarního a letního dřeva. 
Podávací pás je standardně 
dvourychlostní (4,5/9 m/
min), na přání s plynulým ří-
zením pomocí frekvenčního 
měniče (3–18 m/min). Zvolit 
lze i variantu s děrovaným pá-
sem a napojení na vývěvu pro ak-
tivaci podtlakového upínání tenkých 
a malých dílců. Nastavování pracovní 
tloušťky je rychlé a přesné díky zaří-
zení pro automatické měření tloušťky 
dílce. Rozsah tloušťky dílců je 4–170 
mm. Na řídicím panelu stroje jsou 
soustředěny všechny ovládací prvky 

uspořádané pře-
hledně do skupin dle pra-

covních agregátů. Manuální 
přepínače a tlačítka mohou být nahra-
zeny barevným dotykovým displejem 
o úhlopříčce 25 cm.

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

Širokopásová bruska pro univerzální použití Sandya 600

Přídavné zařízení TWIN PUSHER na pily řady SECTOR 4 SYS-ToolBox pro rychlý 
přístup

Systainer SYS-ToolBox je sice „kla-
sická“ bedna na nářadí o rozměru 
396 x 296 x 150 mm a objemu 12,5 
litru, je ale kompatibilní se systémem 
Festool. ToolBox tak lze spojit s dal-
ším ToolBoxem, se Systainerem nebo 
jej lze připevnit na mobilní vysavače 
CLEANTEX. Robustní konstrukce 
z vysoce kvalitního plastu garantuje 
nosnost až 7 kg. ToolBox nabízí dvě 
prostorné přihrádky, nahoře otevřené 
pro rychlý přístup k ručnímu nářadí, 
materiálu nebo příslušenství. 

Výrobce a prodejce: Tooltechnic 
System CZ, s.r.o. 
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Pro zvýšení mobility na montážích 
společnost FESTOOL představu-
je manipulační vozík pro Systainery 
SYS-Roll a pojízdnou plošinu SYS-
Cart. Vozík SYS-Roll pro Systainery 
usnadňuje převážení pracovních po-
můcek o hmotnosti až 100 kg dokon-
ce i po štěrkových cestách nebo po 
schodech. Vozík se vyznačuje snad-
nou manévrovatelností, váží jen 6,5 kg 
a má upevňovací popruh pro bezpeč-
né připevnění Systainerů. Integrovaná 
zásuvka (nosnost 5 kg) skýtá místo pro 
důležité drobné díly. Pojízdná plošina 
SYS-Cart je kompaktní, rychlá a se 
snadnou manévrovatelností. Slouží pro 
snadné přemisťování Systainerů o ve-
likosti 1–5 a Sortaineru. Je vhodná 
pro všechny rovné plochy nebo dlou-
hé chodby. Pojízdná plošina je šikov-
ná a lehká pro použití ve stísněných 
prostorech. Má nosnost až 100 kg, 

velká kolečka s aretací a bezpečné 
připevnění dolního Systaineru.

Výrobce a prodejce: Tooltechnic 
System CZ, s.r.o. 

Univerzální lepidlo 
bez rozpouštědel 
Pattex 100 %

Pattex 100 % je nové univerzální 
transparentní lepidlo na bázi Flextec 
polymeru, což je nejnovější techno-
logie s vynikající přilnavostí téměř na 
všechny materiály (kromě PE, PP, 
PTFE, ABS a tuhého polystyrenu). 
Vyznačuje se dobrou vodovzdor-
ností, odolností vůči povětrnost-
ním vlivům a UV záření, trvalou 
elasticitou, odolností vůči nárazům 
a vibracím. Má široké uplatnění. 
Namátkou: spojování pracovních 
desek, lepení okopných plechů na 
spodní skříně, lepení nábytkové-
ho kování na sklo a lamino, lepení 
skleněných schodišťových stupňů, 
lepení a připevňování koupelnového 
nábytku a koupelnových doplňků, 
opravy a lepení keramických prvků 
v kombinaci s plastem a kovem, 
případně dalšími materiály, lepe-
ní zrcadel a kovových úchytek na 
sklo aj. Lepidlo má otevřenou 
dobu cca 10–15 min. (při 23 °C 
a 50% vlhkosti), dobu vytvrzování 
cca 24 h (v závislosti na vnějších 
podmínkách) a tepelnou odolnost 
-50 °C až +80 °C. Spotřeba při 
jednostranném nánosu je cca 230 
g/m2 (v závislosti na povaze – sa-
vosti lepeného povrchu). Lepidlo 
se nanáší obvykle na jeden ze dvou 
lepených povrchů a po aplikaci se 
oba povrchy k sobě přitlačí na dobu 
alespoň 30 min. Pattex 100 % vy-
tvrzuje vzdušnou vlhkostí. Při lepení 
je proto třeba zajistit jeho kontakt 
s vlhkostí, ať vzdušnou či obsaže-
nou v materiálu. Při lepení nesavých 
materiálů (kov, sklo, plast apod.) je 
nutné vlhkost dodat např. navlhčením 
jednoho z lepených povrchů.

Výrobce: 
HENKEL
Prodejce: 
HENKEL ČR, 
spol. s r.o.

Mobilní dílna s Festool SYS-Roll a SYS-Cart

Spracovateľom dreva, ktorí používajú 
rozmietacie píly a potrebujú operatív-
ne meniť rozmery reziva, je určená 
rozmietacia píla PWR s automaticky 
prestaviteľnými kotúčmi. Pílové ko-
túče, upevnené na pílovom puzdre, 
zmenia svoje nastavenie bez toho, 
aby bolo nutné odstaviť celý stroj či 
výrobnú linku z dôvodu výmeny pílo-
vého puzdra kvôli inému požadova-
nému rozmeru reziva.
TOS Svitavy ponúka niekoľko verzií 
systémov prestaviteľných pílových 
puzdier. Užívateľ tak môže kombinovať 
rôzne možnosti podľa svojich potrieb. 
Výrobca ponúka ovládanie nábehu: 
tlačidlom, pomocou joysticku, nožné-
ho pedálu, nastavením rozmeru na pa-
neli, predvolením viacerých rozmerov 
a po stlačení tlačidla puzdro nabehne 
na navolený rozmer. Rovinu výsledné-
ho rezu vidí obsluha vopred, pomocou 
lúča z laserovej trubice. Lúč zameria 
možný rez a obsluha vyhodnotí, kam 
treba s ktorým puzdrom pohnúť, aby 
bol výsledný rez efektívny. Rozmer 
nábehu puzdra a tým výsledný rez 
kontroluje na ovládacom paneli.
Podľa použitia pohonu pre prestave-
nie sú k dispozícii dve verzie systému 
prestavenia puzdier. Verzia Štandard 
využíva pohon pomocou malej prevo-

dovky a vedenie po trapézovej skrut-
ke s ovládaním cez riadiaci systém 
ELGO. Rýchlosť prestavenia je cca 
10 sek./100 mm, presnosť nábehu 
± 0,1 mm. Top verzia Quick Speed 
využíva na pohon servomotor, vedenie 
cez guličkovú skrutku, riadenie a ovlá-
danie prestavenia je cez dotykový panel 
(Touch screen). Túto verziu možno pre-
staviť okamžite, za 1–2 sek./100 mm, 
s presnosťou nábehu ± 0,02 mm.
Všetky systémy sa používajú na 
rozmietacích pílach PWR 301/401 
a PWR 321/421. Užívateľ môže pod-
ľa potreby použiť jedno alebo dve pre-
staviteľné puzdrá, podľa podmienok 
prevádzky možno použitie prestaviteľ-
ných puzdier možno dočasne vyradiť 
a používať pevné puzdro.

Výrobca: TOS Svitavy
Predajca: TOS SLOVAKIA, s.r.o.

Rozmietacia píla PWR s prestaviteľnými kotúčmi
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S podobnými problémy ale můžeme po-
čítat i v případě, že zákazníka dostatečně 
a prokazatelně neseznámíme s pod-
mínkami správného používání a údržby 
podlahy. A to zvláště u dražších dřevě-
ných třívrstvých parket, u nichž výrobci 
jednoznačně doporučují, aby pokládku 
provedl specializovaný odborník.

Co by měl zákazník 
v první řadě vědět?

Třívrstvá parketa je parketová deska 
tvořená nášlapnou vrstvou z masivního 
dřeva o tloušťkách 2 až 5 mm. Středová 
vrstva bývá obvykle vyrobena ze smrko-
vé laťovky. Jako protitah (spodní vrstva) 
se používá loupaná dýha. Vyrábějí se 
v různých tloušťkách, běžně 15 nebo 
22 mm.
Zákazník by proto měl být seznámen 
především s důležitými a pro nás známý-
mi vlastnostmi dřeva, které by mohly být 
důvodem jeho pozdějšího rozčarování:

 Každý kus dřeva je originál, který se 
vyznačuje svou vlastní barvou a kres-
bou.

 Vlivem působení slunečního UV zá-
ření dochází u dřeva ke změně barvy 
povrchu (tzv. oxidace), přičemž každá 
dřevina mění svou barvu jiným způso-
bem.

 Vlhkost vzduchu má vliv na roztažnost 
dřeva. Suchý vzduch v zimních měsí-
cích může způsobovat abnormální se-
sychání a mezi jednotlivými lamelami 
mohou vznikat viditelné spáry, které 
nejsou výrobní vadou. Naopak v příliš 
vlhkém prostředí se vlivem bobtnání 
dřeva mohou vyskytnout tzv. „stříš-
ky“.

 Optimální podmínky v interiéru s dře-
věnými parketami jsou: teplota mezi 
18–23 °C a relativní vlhkost vzduchu 
mezi 45–60 %. Jsou to mimochodem 
hodnoty ideální i pro lidský organismus 
v našem klimatickém pásmu. Pokud 
není možné dosáhnout požadované 
vlhkosti vzduchu přirozenou cestou 
– což je častý problém zejména bytů 
v panelových domech – mohou po-
moci zvlhčovače vzduchu. Extrémní 
rozdíly doporučených hodnot vlhkost-
ních limitů mohou na dřevěné podlaze 
zanechat nevratná poškození (defor-
mace, trhliny atd.). Zvýšené ohledy 
na klimatické podmínky musí brát 
uživatelé zvláště u podlahového vy-
tápění.

 Dřevo je hygroskopický materiál („na-
sává“ vodu). Změny dřevěné podlahy 
způsobené nasátím vody jsou zpra-
vidla neopravitelné. Při údržbě by se 

Pokládka parket se zámkem 5Gs 
je výrazně jednodušší

Pokládka velkoplošných parket, ať už laminátových s nosnou HDF deskou nebo dřevěných třívrstvých 
parket, se v drtivé většině aplikací provádí metodou „plovoucí podlahy“. Díky relativní jednoduchosti 
této metody se do pokládky v rámci konkurenčního boje o každého klienta nebo snahy o komplexní 
řešení zakázek pouští i menší truhlářské firmy a výrobci zakázkových interiérů. Pokud ale při pokládce 
nepostupujeme v souladu s doporučeným technologickým postupem a vlivem neodborné instalace 
či špatné přípravy podkladu dojde ke škodě, můžeme počítat s problémy v podobě reklamace ze 
strany zákazníka.

Autor: Z podkladů společnosti MAGNUM 
Parket zpracoval Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: archiv autora

Před rozhodnutím pořídit si dřevěnou podlahu by měl být zákazník dobře seznámen 
se všemi „záludnostmi“ tohoto přírodního materiálu
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proto měly používat nikoli mokré, ale 
pouze vlhké, dobře vyždímané nástro-
je (mop, hadr), anebo se vodě zcela 
vyhnout.

Důležitá je kvalita podkladu

Specifikace podkladní vrstvy je dopo-
ručena v normě ČSN 74 4505. Tato 
norma stanovuje základní parametry 
a postupy zkoušení podlah a většina 
výrobců ji cituje ve svých návodech.

Za vhodné podklady pro pokládku dře-
věných parket se považují např. potěry 
cementové, anhydritové (síran vápena-
tý), litý asfalt nebo desky na bázi dřeva 
– pokud splňují požadavky normy. Při 
plovoucím položení lze využít také stará 
PVC, linoleum, dlaždice apod. V těchto 
případech by však podklady měly být 
před samotnou pokládkou zkontrolová-
ny odborníkem, splňují-li kromě poža-
davků normy také požadavky na soudrž-
nost a další nezbytné parametry.
Obecně platí, že podklad pro podlaho-
vé dílce musí být pevný, tvrdý, suchý 
a rovný.
Povolená odchylka nerovnosti jsou 
2 mm na 2 m (velikost prohlubně mezi 
dvěma vyvýšenými místy měřená dvou-
metrovou rovnou latí). Špatná rovinnost 
způsobuje problémy nejen v průběhu 
instalace, ale i v komfortu užívání po-
dlahy. Nerovnost podkladu mimo dané 
tolerance může způsobovat špatné do-
sednutí spoje podlahových dílců, což 
může mít za následek vrzání, praskání, 
lupání a další akustické projevy. Zjištěné 
nerovnosti je proto třeba vyrovnat vhod-
nou stěrkovací hmotou, která se pevně 
spojí s podkladem.

Vlhkost podkladových betonů nesmí 
překročit 2,5 %, u anhydritových pod-
kladů 0,5 % při stanovení váhovou me-
todou. V případě pokládky na podlaho-

vé vytápění je tolerance pro vlhkost 
snížena u betonu na 1,5 % a anhydritu 
0,3 %. Ve výjimečných případech je 
možné zbytkovou vlhkost v podkladu 
od pokládané podlahy oddělit chemic-
kou izolací. 

Pár slov k pokládce

 Optimálním prostředím pro instalaci 
dřevěných podlah je teplota vzduchu 
21 °C (15–25 °C) a relativní vlhkost 
45–60 %.

 Parkety by se před pokládkou měly 
ponechat v místnosti v nerozbaleném 
stavu aklimatizovat po dobu 24–48 
hodin.

 Při pokládce na minerální podklady 
(beton, anhydrit atd.) je nutné použít 
izolaci proti vlhkosti (parozábranu) 
v podobě fólie s dostatečným di-
fúzním odporem, tuhostí a pevností 

o minimální tloušťce 0,2 mm. Okraje 
fólie je nutné překrýt min. o 200 mm 
a přelepit vodě odolnou páskou po 
celé délce spoje. U suchých staveb 
a na podklady na bázi dřeva se izola-
ce proti vlhkosti nepoužívá.

 Na parozábranu se umístí izolace 
proti kročejovému hluku. Tloušťka 
podložky by měla být optimálně 2–3 
mm. Mezi nejpoužívanější materiály 
patří folie z pěnového polyetylenu, 
extrudovaný polystyrén nebo hobra. 

 Při pokládce plovoucím způsobem 
je nutné dodržet dilatační mezeru 
min. 10 mm od stěn po celém ob-
vodu místnosti a okolo všech pevně 
usazených předmětů (trubky, prahy, 
schody, sloupy, rámy dveří apod.). 
V místech stavebních dilatačních spár 
nosných konstrukcí musí být provede-
na dilatační spára i v dřevěné podla-
ze. 

Skladba třívrstvé dřevěné parkety Magnum

Mechanický zámkový spoj 2G
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Práci usnadňují zámkové 
spoje

Konkrétní působ pokládky by měl být 
předmětem montážního návodu kaž-
dého výrobce. Většinou vychází ze 
známých obecných pravidel, která se 
odvíjí od principu spojování jednotlivých 
parket. Výrazné zjednodušení přinesl 
mechanický tzv. zámkový spoj 2G, kte-
rý na rozdíl od lepeného spojování na 
pero a drážku umožňuje spojovat des-
ky nasucho a bez speciálního nářadí. 
Podlaha tak může být v případě potřeby 
demontována, což usnadňuje např. vý-
měnu poškozených dílů.
Další pokrok představuje technolo-
gie zámkového spoje nové generace 
s označením 5Gs, který dále zjednodu-

šuje nejen pokládku, ale hlavně případ-
nou demontáž a výměnu poškozených 
dílců. Od loňského roku ho na svých 
parketách nabízí např. tuzemský výrob-
ce MAGNUM Parket, a.s. pod označe-
ním MagLock. 5Gs (v licenci švédské 
firmy Välinge). 
Zámkový systém 5Gs usnadňuje práci 
zvláště při celoplošném lepení parket. 
Parkety se zámkem 2G se pokládají tak, 
že se každá nová řada musí nejdříve 
spojit v celé své délce a poté se může 
připojit k předchozí položené řadě. 
Zámek 5Gs umožňuje postupné při-
pojování jednotlivých prken současně 
v obou směrech, tedy podélnou i příč-
nou hranou.
Nový systém vychází z původního systé-
mu 2G, to znamená, že parkety jsou po 

obvodu opatřeny speciálně tvarovanou 
drážkou a perem, které umožňují spo-
jované díly do sebe jednoduše „zaklap-
nout“ (šikmým vložením a položením). 
Tím dojde nejen k „suchému“ spojení 
dílců, ale hlavně k přesnému vymezení 
jejich vzájemné polohy ve vodorovném 
i svislém směru. Z principu spoje vy-
plývá, že dílce nemohou být spojovány 
současně v obou směrech.
U spojů 5Gs jsou zámkové drážky na 
krátkých hranách upraveny tak, že díl-
ce lze vzájemně spojit pouhým polože-
ním na sebe bez nutnosti předchozího 
šikmého zasunutí. V této fázi jsou však 
prkna zaaretována pouze ve vodorov-
ném směru. Aretaci ve svislém směru 
zajišťuje zubovitě tvarovaný plastový 
pásek, vložený do speciálně vyfrézova-
né drážky v zámkovém spoji na jednom 
konci parkety. Na druhém konci dílce 
je tato „uzamykací“ drážka zubovitě 
příčně profrézována – tvarově identic-
ky s páskem. Při pokládání jsou zoubky 
obou částí posunuty mimo svoji úroveň, 
takže dílce dosednou ve spoji přesně na 
sebe. K uzamčení krátkého spoje do-
chází až po položení další řady a to auto-
matickým posunutím uzavíracího pásku, 
který je zatlačen vloženou parketou.

Specifika pokládky na podlahové 
vytápění najdete v rozšířené 

verzi článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci KONSTRUKCE

Aretace krátkého spoje proběhne při pokládce následující řady zatlačením plas-
tového pásku

Podélné hrany se spojují systémem 
2G, příčné hrany se spojí položením na 
sebe

Mechanický zámkový spoj 5Gs na krátkých hranách parket
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HWS-112-Hartwachs-Siegel

Olejovovoskový lak s vysokou odolností, vhodný na nábytek, dveře, podlahy a schody

�  Lak vytváří matný povrch příjemného přírodního vzhledu 

�  Zvýrazňuje strukturu a krásu zejména tvrdých dřevin

�  Ekologický, vhodný i pro lakování dětských hraček – EN71-3

�  Ekonomicky výhodný – nanáší se v polovičním množství než 

běžné laky - ve dvou tenkých vrstvách 60 – 80 ml/m²

�  Příjemný na omak

�  Chemicky odolný jako dvousložkové polyuretanové laky 

– DIN 68861 -1B

�  Atest na protikluznost

�  Lokálně opravitelný – poškozené místo se přetře nebo 

přestříká. Po zaschnutí není vidět  napojovaná část laku

�  K dispozici v 5 litrovém balení i ve spreji 200 ml

                                  www.remmers.cz  � www.remmers.sk
�������������
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Vzniku dnešní akciové společnosti 
KLAUS Timber se sídlem v Kladrubcích 
u Nepomuku na Plzeňsku předcháze-
la živnost předsedy představenstva 
Marcela Klause. Zřídil ji v roce 1998, 
když se coby dvacetiletý absolvent 
SOŠ poštovní rozhodl, po předcho-
zím dvouletém zaměstnání v Německu, 
nastoupit dráhu živnostníka v oboru 
zpracování dřeva. Svoji činnost zahá-
jil v pronajatých prostorách bývalého 
statku v Kladrubcích, kde s kombinací 
kotoučové hranolovací pily a rozmí-
tačky začal zpracovávat tenkou tzv. 
agregátní kulatinu na paletové přířezy. 
Ty pak s pomocí stejně zaměřeného 
kamaráda prodával do Německa, kde 
však uplatnil jen materiál první třídy 
a ostatní se mu hromadil na skladě. 
Po půl roce proto svoji činnost rozšířil 
o výrobu palet. 
„Peníze, které jsem vydělal v Německu, 
na rozjezd živnosti nestačily a banky 
či leasingové společnosti, které jsem 
oslovil s ještě ‚teplým‘ živnostenským 
listem, se tvářily, jako bych se zbláznil. 
Nakonec se jedna nade mnou slitovala 
(díky přímluvě Ing. Jaroslava Hodaně, 
někdejšího šéfa prodeje jednoho z tu-
zemských výrobců dřevoobráběcích 
strojů) a s její pomocí jsem si pořídil roz-
mítací pilu. Kotoučovou hranolovací pilu 
mně pak svařil strýc,“ vzpomíná Marcel 
Klaus na nelehké začátky s tím, že v le-

Vlastní autodoprava může přinášet víc 
než jen přepravu zboží k zákazníkům

Čtyřiatřicetiletý Marcel Klaus, předseda představenstva KLAUS Timber a.s., zaměřené hlavně na 
produkci přepravních palet a dalších dřevěných obalů, je svými kolegy charakterizován jako věčně 
nespokojený šéf, přestože společnost od svého vzniku trvale zvyšuje svůj obrat, objem výroby 
i zaměstnanecký kádr. On sám svoji pověst nepopírá a říká, že místo na trhu, stejně jako přízeň 
zákazníků, není nikdy a nikomu zaručeno a v duchu citátu známého italského novináře a spisovatele 
Giovannina Guareschiho (1908–1968), že „vavřín je rychle vadnoucí zelenina“, se tímto jen snaží 
stále zlepšovat organizaci práce, kvalitu výroby v neposlední řadě také zákaznický servis. 

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

Výrobní areál KLAUS Timber a.s. v Kladrubcích, zrekonstruovaný vlastní čtyřčlennou 
stavební četou

Zakladatel firmy Marcel Klaus vsadil před 14 lety na výrobu palet
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tech 1998–1999 měla firma v průměru 
5 zaměstnanců a vyráběla 5 kamiónů 
palet měsíčně. Od té doby kromě trans-
formace (2003 s.r.o., 2008 a.s.) pro-
šla rozsáhlým vývojem a modernizací, 
kterou financovala vesměs z vlastních 
zdrojů nebo s pomocí leasingu. 
Od roku 2005 provozuje vedle dnes již 
vlastního a komplexně přestavěného 
areálu v Kladrubcích také zrekonstru-
ovanou pilu v Drahkově (s roční kapa-
citou pořezu cca 45 tis. m3 kulatiny) 
a v roce 2009 zprovoznila ještě nový 
sklad hotových výrobků a sušárenský 
areál ve Dvorci (místní část Nepomuku) 
s kapacitou sušení 110 kamiónů palet 
měsíčně. Vlastní výroba palet, probíha-
jící ve středisku Kladrubce a částečně 
ve Dvorci, je v závislosti na typu a ob-
jednávaném množství realizována třemi 
způsoby – pomocí ručního pneuma-
tického nářadí, na dvou paletovacích 
automatech a jedné automatizované 
výrobní lince.

Úspěšnost na trhu 
je postavena na lidech…

Loňský obrat společnosti činil bezmála 
408 mil. Kč, což ve srovnání s rokem 
2010 představuje meziroční nárůst o ví-
ce jak 73 mil. Kč. Stěžejním výrobním 
sortimentem jsou nevratné atypické 
jednorázové palety (tepelně ošetřené, 
z 65–70 % sušené na 18 %, případně 
hoblované) pro domácí a zahraniční au-
tomobilový, papírenský a potravinářský 
průmysl. Jsou vyráběné v 200 typech 
a v ročním objemu okolo 2,5 mil. kusů, 
z čehož je nyní 65 % exportováno do 
SRN. Chod firmy v současné době 
zajišťuje celkem 140 zaměstnanců 
(z toho 35 agenturních), mezi kterými 
jsou i někteří zahraniční. „Postupně 
jsem nabyl přesvědčení, že pro výro-
bu palet včetně základního pořezu při 
přípravě materiálu nemusí člověk být 
přímo fundovaným dřevařem, ale musí 
mít patřičný drive a chuť něčeho do-

sáhnout. K hlavním pilířům firmy patří 
několik lidí, s nimiž jsem se poznal při 
již zmíněné práci v jisté potravinářské 
firmě v Německu. Zde se nám dostalo 
takříkajíc skutečné školy reálného ka-
pitalismu, a to v tom smyslu, že u pásu, 
kde jsme pracovali, se během pracovní-
ho procesu nesmělo vůbec mluvit, jinak 
byl člověk po jednom varování okamžitě 
propuštěn. 
Ačkoliv to bylo někdy dost kruté, člo-
věk se naučil vážit si práce a k tomu 
se snažíme vést i naše zaměstnance. 
Nicméně do výše popsaných extrémů 
se pochopitelně nepouštíme, ale pečli-
vě dbáme na to, aby si lidé u nás slušně 
vydělali a přitom si své peníze zaslou-
žili. Z tohoto důvodu máme všechny 
naše činnosti znormované, s výjimkou 
údržby, kde se nám zatím nepodařilo 
najít způsob, jak to udělat,“ vysvětluje 
Marcel Klaus a dodává, že při hodinové 
sazbě by společnost již dávno neexis-
tovala. 

Část řeziva pro výrobu se připravuje ve firemní pilnici v Drahkově

Palety jsou stloukány ručně, na dvou paletovacích automatech a jedné automatizované výrobní lince
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Stejný přístup firma uplatňuje také při 
volbě výrobního sortimentu, kde např. 
chybí EUR a CP palety, jimž se firma, 
ačkoliv má pro jejich výrobu licenci, po-
kud možno vyhýbá kvůli nízké prodejní 
ceně a vysokým výrobním nákladům.

…na kvalitě…

Společnost zpracovala loni do palet 
přes 56 tis. m3 řeziva. Z toho zhruba 
35 % bylo vyrobeno ve vlastní pilnici 
pořezem kulatiny v kvalitativních třídách 
IIID a KPZ a zbytek nakoupen v tuzem-
sku i zahraničí. 
„V roce 2010 jsme si dokázali sami vyro-
bit bezmála polovinu materiálu, ale loni 
nás vysoké ceny dříví donutily nejprve 
snížit pořez na jednu směnu a v prosin-
ci jsme pilnici odstavili úplně a začali 

veškeré řezivo dovážet. Odstávka pak 
pokračovala ještě celý leden, načež 
jsme dodavatelům vzkázali, že začne-
me znovu řezat až poté, co dostanou 
rozum, neboť pilnici máme již zaplace-
nou a tudíž nemusíme řezat za každou 
cenu a vědomě vytvářet ztrátu,“ kon-
statoval Marcel Klaus s tím, že výroba 
a nákup řeziva a především pak vlastní 
proces výroby palet je ve všech fázích 
provázen komplexní několikastupňo-
vou kontrolou. „Celou oblast kontroly 
a dodržování jakosti, kterou sledujeme 
již od přejímky kulatiny, řídí vyškolený 
inspektor kvality produkce. On a jeho 
asistentka navíc denně namátkově kon-
trolují kvalitu výrobků v různých fázích 
výroby tak, abychom měli stoprocentní 
jistotu, že u zákazníka nakonec vyložíme 
přesně to, co si objednal,“ doplnil. 

…a vlastní autodopravě 

Společnost KLAUS Timber na rozdíl 
od většiny jiných firem, a to nejen pa-
letářských, využívá k přepravě svých 
výrobků vlastní logistické středisko a au-
todopravu disponující 11 tandemovými 
velkoobjemovými soupravami. První 
z nich si firma pořídila již v roce 2002 
a poté, co se jako mobilní billboard 
pravidelně objevovala na německých 
silnicích, se o její palety začali kromě 
dosavadních obchodníků stále více za-
jímat i přímí odběratelé. Nákup posled-
ních dvou souprav uskutečnila v letoš-
ním roce navzdory tomu, že dnes podle 
M. Klause již nelze od provozu vlastních 
vozidel očekávat nějaké významnější fi-
nanční příjmy. 
„Úkolem našeho šéfa dopravy je držet ji 
v černých číslech, neboť u tohoto stře-
diska je pro nás důležitý hlavně jeho ved-
lejší přínos, který je obtížně vyčíslitelný. 
Naši řidiči, na jejichž výběr klademe 
velký důraz, fungují také jako poslední 
článek kontroly kvality. Jsou pravidelně 
školeni k tomu, aby mohli sami zodpo-
vědně rozhodnout, zda palety, které mají 
naložit, odpovídají objednávce a nesta-
nou se předmětem reklamace. Za tuto 
zodpovědnost jsou také patřičně hodno-
ceni. Kromě toho pomáhají při vyklád-
ce a informují nás o všem, co zákazník 
potřebuje. V neposlední řadě je vždy 
některý z řidičů i o víkendu připraven 
okamžitě vyrazit k zákazníkovi v případě, 
kdy jeho disponent v pátek odpoledne 
zavolá, že zapomněl objednat kamion 
palet pro expedici výrobků naplánova-
nou např. na sobotu ve tři hodiny ráno,“ 
upřesnil Marcel Klaus s dovětkem, že 
u externích dopravců by se takovéto 
problémy řešily mnohem obtížněji. 

Všechny expedované palety opouští závod tepelně ošetřené nebo vysušené na 
18 % vlhkosti

Export do SRN zajišťuje 11 velkoobjemových tandemových souprav 

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: KLAUS Timber a.s.
Místo: Kladrubce
Rok založení: 1998
Počet zaměstnanců: 140
Obrat: 408 mil. Kč
Web: www.klaustimber.cz

● Kladrubce 
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G 580 - olepovačka hran 
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FELDER,
kvalita a přesnost
made in AUSTRIA
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Společnost se současným názvem 
DYAS.EU, a.s. se po změně manage-
mentu začala více orientovat na zákaz-

níka a veškerou produkci realizuje na 
zakázku na základě konkrétních ob-
jednávek. Zvolila cestu inovací, kvality, 
širokého sortimentu a vysoké flexibili-
ty. Výrobní portfolio rozšířila o některé 
speciální produkty ve vyšší cenové ka-
tegorii, které jí otevřely cestu na nové 
trhy, především do Německa. „Již na 
počátku jsme se rozhodli, že nebudeme 

konkurovat levným obalovým překližkám 
z Ruska či Brazílie. Nemůžeme a ani 
nechceme ale konkurovat ani stan-
dardním evropským výrobkům s často 
podhodnocenou cenou. My se snaží-
me zákazníkovi nabídnout spíše vysokou 
kvalitu a další přidanou hodnotu. Proto 
vedle standardního sortimentu, jako je 
např. truhlářská překližka apod., nabí-
zíme i speciální výrobky, což jsou např. 
přesné přířezy, polotovary, speciální 
výrobky, nebo finalizaci produktů (brou-
šení, laminace aj.) dle přání zákazníka. 
Čas ukázal, že naše tehdejší rozhodnutí 
bylo správné. Poměr naší produkce se 
neustále mění ve prospěch právě těch-
to speciálních výrobků“, sdělil nám při 
naší návštěvě firmy Ing. Jan Gaszczyk, 
předseda dozorčí rady. „I když se ale 
naše výrobky pohybují ve vyšší ceno-
vé hladině, pro naše zákazníky nejsou 
dražší, protože od nás dostanou výrobek 
maximálně uzpůsobený svým požadav-
kům jak v rozměru tak i kvalitě. Pak mají 
menší ztráty při výrobě a na konci celého 
procesu zjistí, že cena, která se zdála 
vyšší, znamená ve skutečnosti úsporu. 
Kvalita nemusí vždy znamenat vyšší 
náklady,“ doplnil jeho slova Ing. Jan 
Václavík, místopředseda dozorčí rady.

Jak uspět v silném konkurenčním 
prostředí? Vyšší přidanou hodnotou

Pod značkou DYAS jsou bukové překližky v Uherském Ostrohu vyráběny nepřetržitě již 82 let. Firma 
vznikla uprostřed hospodářské krize v roce 1930. Výrobu nepřerušila ani během válečných let, kdy 
zde byly produkovány letecké překližky, ani během konkurzu, v němž se po finančních problémech 
ocitla v roce 2003. S příchodem nového majitele v roce 2005 přišla také nová obchodní strategie, 
díky které společnost úspěšně čelí i současné složité ekonomické situaci.

Ve výrobním závodě v Uherském Ostrohu vyrábí překližované materiály pod značkou 
DYAS nepřetržitě od roku 1930

Současné ekonomické situaci firma čelí především inovacemi v sortimentu a investicemi do moderních flexibilních technologií 

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: autor a archiv firmy
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Dodavatelem nové horizontální velko-
plošné formátovací pily HOLZMA HKL 
380 včetně souvisejícího zařízení pro 
firmu DYAS.EU byla společnost ROJEK 
dřevoobráběcí stroje. Vysoká produk-
tivita stroje, obsluhovaného jediným pra-
covníkem, spočívá především v tom, že 
umožňuje kompletní rozřezání velkoploš-
ných desek na konkrétní menší formáty 
bez nutnosti vracení a otáčení přířezů.
Základ plně automatické linky tvoří dvě 
za sebou řazené pily dispozičně vůči 
sobě situované pod úhlem 90° (což 
mimo jiné představuje úsporu zastavě-
né půdorysné plochy). První (podélná) 

pila s délkou řezu 3800 mm provádí zá-
kladní formátování desek v podélném 
směru, zatímco druhá (příčná) pila s dél-
kou řezu 2200 mm provede následující 
finální formátování v příčném směru. 
Automatické zakládání materiálu zabez-
pečuje elektrohydraulický zvedací stůl 
umístěný na konci zadního stolu podél-
né pily, samotné podávání desek nebo 
paketů směrem k pile je programově 
řízeno a prováděno robustními dvou-
prstými kleštinami posuvného vozíku. 
Svislý přítlak desek k pracovnímu stolu 
provádí horní hliníkový přítlačný trámec, 
vedený na obou koncích pomocí ozu-
bených tyčí. Boční přítlak desek nebo 
paketu zajišťuje patentovaný „centrální 
boční doraz“ s elektronicky regulova-
telnou přítlačnou silou (0–1200 N), 
který je zabudován v pilovém vozíku, 

což umožňuje přítlak materiálu v celé 
řezné délce pily.
Po oříznutí či rozřezání na první pile (výš-
ka řezu až 95 mm) je materiál přes stře-
dový „předávací“ stůl předán na zadní 
stůl příčné pily, kde si ho převezmou 
kleštiny druhého posuvného vozíku.
Zformátovaný materiál je pomocí vyklá-
dacího zařízení stohován a ukládán na 
elektrohydraulický zvedací stůl, který je 
součástí odebírací válečkové dráhy na 
výstupní straně linky.
Celá linka je posazena na zvýšených be-
tonových patkách, což umožňuje manipu-
laci s balíky desek až do výšky 900 mm, 
aniž by zvedací stoly musely být zapuštěny 
do šachet. Linka je dále specifická mj. 
tím, že je vybavena fixačním systémem 
pro pozicování i velmi zvlněného materiálu 
(překližky) pod přítlačným trámcem.

Úhlová velkoplošná formátovací pila – s extrémním výkonem na malém prostoru

Kontakt:
ROJEK dřevoobráběcí stroje, a.s. 
Masarykova 16
517 50 Častolovice 
tel.: +420 494 339 133
mobil: +420 603 233 043
e-mail: ledr@rojek.cz
www.rojek.cz

Vedle nového sortimentu vsadili také 
na nové technologie, což v mnoha 
případech spolu velmi úzce souvisí. 
Příkladem je letos pořízená nová se-
sazovačka vnitřních sesazenek pro 
docílení vyšší kvality překližek v celém 
jejich průřezu (bez překladů, vypadlých 
suků apod.). Výsledkem je jednak zlep-
šení pohledové kvality bočních ploch 
(hran) z nich vyráběných komponentů 
a jednak zvýšení výtěžnosti a snížení 
zmetkovitosti. Firemní slogan „kvalita ve 
všech vrstvách“ tak byl posílen dalším 
argumentem.
Zatím největší investici, ve výši cca 4 mil. 
eur, ale realizovali v loňském roce. Za 
podpory dotace z evropských fondů 
přistavěli novou halu a do ní pořídili 
novou kontinuální lisovací linku s 16-ti 
etážovým lisem, která odstranila největší 
pracnost výroby – ruční manipulaci při 
skládání souborů, a plně automatizova-
nou formátovací panelovou pilu, která 

umožňuje pružně reagovat na požadavky 
zákazníků co se rozměrů přířezů týká. 
„Před rokem 2009 jsme měli velké prob-
lémy se sháněním lidí, protože o fyzicky 
náročnou práci nikdo nestál. Odstranění 
té nejtěžší práce byl proto jeden z dů-
vodů, proč jsme se pro investici do nové 
technologie rozhodli,“ vysvětluje Ing. 
Gaszczyk. Nová lisovací linka podle jeho 
slov výrazně zvýšila kvalitu lisování a zvý-
šila produktivitu. Nářezové centrum pak 
přispělo ke zvýšení flexibility při výrobě 
přesných formátů a polotovarů. 
„Moderní technologie jsou sice ná-
stroj, jak vyrábět efektivně s vysokou 
produktivitou, ale je to pouze jeden 
předpoklad úspěchu. Druhým předpo-
kladem je komunikace se zákazníkem. 
Je třeba dobře poznat jeho požadav-
ky, jeho výrobu a sortiment a pak mu 
můžeme nabídnout výrobu třeba celé 
konstrukce přesně na míru, tedy nikoli 
jen materiál či polotovary,“ podtrhuje 

hlavní směr „nové“ obchodní politiky 
předseda představenstva společnosti 
Radek Nejeschleba a dělá tím symbo-
lickou tečku za naším rozhovorem.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: DYAS.EU, a.s.
Místo: Uherský Ostroh
Rok založení: 1930
Počet zaměstnanců: 210
Obrat: 235 mil. Kč
Web: www.dyas.eu

Uherský Ostroh ●
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Prestrešenie je bezprostredným po-
kračovaním hlavného prevádzkového 
objektu, evokuje tvar charakteristic-

kého prvku vodného sveta – mušle, 
ktorý umožňuje použiť na prestrešenie 
riešeného priestoru progresívne fólio-

vé materiály, regulujúce priehľadnosť 
a priesvitnosť denného svetla. Autorom 
architektonickej koncepcie je Ateliér 
GAM s.r.o. Ružomberok – Ing. arch. 
Marián Goč a Ing. arch. Dávid Goč.

Hlavnú nosnú konštrukciu strechy tvoria 
oblúkové nosníky z lepeného lamelové-
ho dreva, uložené na železobetónových 
stĺpoch a šikmých vzperách. Vytvorili 
tak strechu so šírkou 55 m (zúžená na 
35 m) v dĺžke 58 m. Objekt je prekrytý 
ETFE fóliou (priehľadná, tepelnoizo-
lačná, zdvojená) aby vytvoril tvar muš-
le. Zastavaná plocha viac ako 2500 
m2 vytvára obstavaný priestor 30 tisíc 
m3. Spolu 16 drevených nosníkov z le-
peného lamelového dreva je od seba 
vzdialených od 2,3 do 3,8 m, v krajných 
poliach zavetrané zavetrovacími krížmi. 
Štítové zavetrovacie nosníky zachytáva-
jú sily od strešnej fólie. Stuženie kon-
štrukcie strechy je tiež zabezpečené 

Strešné lepené drevené nosníky 
vytvoria mušľu vodného sveta

V záujme podstatne vylepšiť služby v Aquaparku Liptovský Mikuláš, rozhodol sa investor vybudovať 
nové priestory (v I. etape prestrešiť existujúce bazény) a doplniť niektoré funkcie v ich bezprostrednej 
blízkosti (II. etapa). Architektonická kompozícia riešeného priestoru nadväzuje na hlavné motívy areálu 
a už vybudovaných objektov: voda – vodný svet – vodné plavidlá – pohoda – relax – odpočinok. 
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vodorovnými oceľovými horizontálami 
umiestnenými po celej šírke na 10 
miestach. 
Samotný drevený nosník je z výrobných, 
prepravných a montážnych dôvodov zlo-
žený zo štyroch segmentov. Konštrukcia 
je subtílna a umožňuje maximálne pre-
svetlenie prekrytého priestoru. Šikmé 
vzpery prenášajú zaťaženie z hlavných 
nosníkov do železobetónových stĺpov. 

V mieste najväčšieho rozponu 30 m 
je do konzol vložená drevená „rámová 
vložka“ aby sa rozpon zmenšil na 18 m. 
Pri výpočte boli pri zaťažení snehom 
uvažované zmenšujúce súčinitele od 
teploty Ct a od topografie Ce (od od-
fúknutia snehu vetrom). 

Statický návrh konštrukcie vypracoval 
Ing. Fedor Beťko. Realizačnú doku-

mentáciu, výrobu a montáž drevenej 
nosnej konštrukcie zabezpečovali 
spoločnosti skupiny KONTRAKTING 
– Kontrakting krov hrou a Kontrakting 
stavebné montáže. Realizácia I. etapy 
(máj a jún 2012), umožnila vytvoriť nos-
níkmi z dvoch segmentov zastrešené 
nové priestory. Konštrukcia bola ukon-
čená dočasnou drevenou stenou. Po 
skončení letnej sezóny bude pokračo-
vať II. etapa (september až november 
2012). Bazény prekryjú konštrukciou 
nosníkov z tretieho a štvrtého segmen-
tu, nadväzujúce na prvé dva segmenty 
z I. etapy.

Kontakt:

KONTRAKTING, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: 041/724 77 32
e-mail: kontrakting@kontrakting.sk
www.kontrakting.sk

VENKOVNÍ TERASY
- PODLAHOVÉ PALUBKY
- FASÁDNÍ PALUBKY
- OBKLADOVÉ PALUBKY
- KVH HRANOLY
- SPÁROVKY
- VENKOVNÍ TERASY
- LAMINO, OSB DESKY
- DŘEVOTŘÍSKY
- KUCHYŇSKÉ DESKY
- NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
- DŘEVĚNÉ PODLAHY
- LAMINÁTOVÉ PODLAHY
- DVEŘE A KOVÁNÍ

KVH konstrukční hranoly
DUO/TRIO lepené hranoly, lamelové nosníky

�����������������������������

���������������������������

Využijte možnosti nákupu
nábytkového kování přes internet!

Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
Cheb - Horní Dvory 1, tel. 354 436 665
Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
Oldřichov  - Oldřichov 227, 417 562 930 
Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 326 727 194

Klatovy - Tyršova 45, tel. 376 310 535
Chomutov - Luční 4774, tel. 474 624 291
Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
Plzeň - Borská ul. - palubky, OSB: tel. 378 134 896
Dřevák K&C - deskové materiály, kování: tel. 378 139 135

více informací naleznete na 
www.drevoobchod.cz

www.drevoobchod.czK&C
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Základ tohoto úspěchu se zrodil v roce 
2008, kdy do tehdy upadající společ-
nosti vstoupil nový vlastník – akciová 
společnost KATR ze Staré Vsi u Rý-
mařova. Díky strategii nových jednatelů, 
založené na minimálním zisku na jed-
notku a kompenzaci jeho celkové výše 
větším objemem prodeje, se od té doby 
produkce firmy stále zvyšuje navzdory 
všem nepříznivým faktorům ovlivňujících 
současný vývoj ve stavebnictví. 

„V roce 2008 se množství zde vypro-
dukovaných domů snížilo na 265 kusů. 
Tento počet byl doprovázen vysokou 
marží a hrozilo, že se prodej úplně za-
staví. Naší jedinou spásou bylo vedle 
stávajících tzv. ‚top‘ domů přijít na trh 
s takovým typem, který by byl svými pa-
rametry a především pak cenou zajíma-
vý pro širší okruh veřejnosti. Tak vznikl 
náš dnes nejprodávanější typ domu 
s označením NOVA 101, jehož cca 105 
metrů čtverečních zastavěné plochy za-
hrnuje kromě pěti obytných místností 
a kuchyně také garáž. Na tento dům 
jsme nasadili poloviční marži s tím, že 
tento rozdíl musíme vyrovnat patřičným 
zvýšením počtu prodaných kusů. Byl 
to riskantní, ale nikoliv nepromyšlený 
záměr. Při jeho přípravě jsme vychá-
zeli z toho, že našimi zákazníky by se 
mohli stát lidé kolem čtyřiceti let věku, 
kteří bydlí v bytě, touží po rodinném 
domku a mají reálnou šanci dosáhnout 

Za nárůstem počtu postavených domů 
stojí promyšlená firemní strategie

Společnost RD Rýmařov, patřící k největším ryze českým výrobcům montovaných dřevostaveb na 
bázi lehké prefabrikace, dosáhla v roce 2011 rekordní obrat ve výši 1,079 mld. korun. Dosažený 
zisk činil zhruba 20 mil. Kč, přestože první čtyři měsíce byly pro firmu hospodářsky značně ztrátové. 
Postavila a předala zákazníkům celkem 443 domů (z toho 275 typ NOVA 101), což je o 20 % více 
než v roce 2010, kdy brány závodu opustilo 363 domů. V letošním roce má firma podle jednatele 
Ing. Františka Příkaského reálný předpoklad vyrobit a smontovat až 500 domů.

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

Společnost RD Rýmařov dosáhla v loňském roce rekordního obratu ve výši 1,079 
mld. Kč

Největší podíl na dosaženém obratu má dům typu NOVA 101, který byl loni vyroben 
v 275 kusech
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na hypotéku kolem 2 mil. Kč. Na těch-
to faktorech jsme postavili náš projekt 
a od té doby se prodej stále zvyšuje,“ 
upřesňuje Ing. Příkaský.

Poptávku zvýšily také 
spekulace kolem DPH

Zmíněná inovační činnost podle Ing. Pří-
kaského postupně vyústila v model 
2011, který zákazníkům přinesl za cenu 
konkurenceschopnou zdícím techno-
logiím domy, které svými vlastnostmi 
splňují špičkové parametry. Standardní 
nabídka této kategorie, týkající se 
měrné spotřeby tepla na vytápění, je 
v parametrech kolem 60 kWh/m2/rok 
a s rekuperačním větráním dosahují pa-
rametru 40 kWh/m2/rok. 
Firma má ve své nabídce i standard-
ní pasivní dům na bázi modelu NOVA 
101, na který bylo možné čerpat dotaci 
Zelená úsporám, jež prakticky pokryla 
kompletní vícenáklady oproti standardní 
nabídce. 

„V modelu 2011 se bez nárůstu ceny 
snížil součinitel prostupu tepla obvodo-
vé stěny o 12 % na hodnotu 0,16 W/
m2K. To je parametr, který zdící techno-
logie při stejné tloušťce stěny nedokáží 
dosáhnout. Vzhledem k předpokláda-
nému růstu cen energií byla takto for-
mulovaná nabídka zcela bez konkuren-
ce na stavebním trhu v poměru cena 
a kvalita,“ pochlubil se jednatel s tím, 
že rok 2011 byl ještě specifický velkými 
zmatky v daňové sféře, které nastaly 
zejména kvůli avizovanému a silně me-
dializovanému zvýšení DPH u bytové 
výstavby z 10 % na 14 %. To způsobi-
lo, že mírně váhavý prodej na začátku 

loňského roku byl od března vystřídán 
doslova raketovým růstem. K tomu se 
ještě aktivovaly zdánlivě spící smlou-
vy o budoucích smlouvách na dodání 
domu, které společnost uzavřela se zá-
kazníky v roce 2010, čímž se dostala 
pod obrovský tlak zákazníků a nebyla 
schopna všechny zájemce uspokojit. 

Pomohly vybrané peněžní 
ústavy

Přestože ze smluv o budoucích smlou-
vách firmě nehrozila penalizace, ta by 
podle jednatele připadala v úvahu až 
z kupní smlouvy, snažila se zákazní-
ky neztratit. Ve spolupráci s několika 
peněžními ústavy pro ně proto přepravi-
la produkt, který jim umožnil dům zapla-
tit zálohově v roce 2011 se sazbou DPH 
10 % a postavit jej až v roce letošním.

„S každým zákazníkem uzavíráme nej-
prve smlouvu o budoucí smlouvě, která 
jej přímo neváže začít s námi stavět, ale 
vyplývá z ní řada vzájemných povinností 
umožňujících např. koordinovat termíny. 
Takových smluv jsme jen v roce 2010 
uzavřeli kolem stovky, načež v jeho zá-
věru, po prvních zprávách o připravo-
vané změně DPH, se všichni tito dosud 
váhající zájemci rázem probudili a roz-
hodli se začít stavět. K nim se začali po-
stupně přidávat další a když jsme viděli, 
že takový nápor kapacitně nezvládne-
me, domluvili jsme se s třemi finančními 
ústavy na využití zákonné možnosti fak-
turovat základní cenu domu formou zá-
lohy při staré sazbě DPH a jen případné 
rozdíly v celkové ceně pak dofakturovat 
až po dostavbě s novou sazbou DPH. 
Tyto banky byly ochotné našim klientům 
vyplatit hypotéku jen na základě toho,  

Od května 2011 firma produkuje 40–45 domů měsíčně

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: RD Rýmařov s.r.o.
Místo: Rýmařov
Rok založení: 1991
Počet zaměstnanců: 474
Obrat: 1,079 mld. Kč
Web: www.rdrymarov.cz

Rýmařov ●
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že mají s námi uzavřenou smlouvu o do-
dávce a vlastní pozemek, aniž by měli 
stavební povolení, ale s podmínkou, že 
takto poskytnuté finanční prostředky 
půjdou na zvláštní (vázané) účty a my 
je budeme moci využít až poté, kdy dům 
bude zkolaudován,“ vysvětluje jednatel 
princip finančního produktu, který firmě 
pomohl naplnit výrobu ještě na 4–5 mě-
síců roku 2012.

Napřesrok nejspíš bude hůř

Díky tomu se společnosti poprvé v její 
novodobé historii podařilo rozjet výro-
bu naplno již na samém počátku roku. 
S přicházejícími zprávami o dalším 
zvažovaném zvýšení DPH (tehdy až na 
17 %) měla již v průběhu února zcela 
vyprodanou výrobní kapacitu a od té 
doby produkuje, stejně jako v období od 

května 2011, 40–45 domů měsíčně.  
„Úspěšný produkční start v roce 2012 
nám dává reálný předpoklad k tomu, že 
bychom do konce roku mohli vyrobit 
a smontovat až 500 domů. Kvůli tomu-
to číslu proto už od loňska postupně 
navyšujeme stav pracovníků ve výrobě 
a kapacity externích montáží,“ pokraču-
je Ing. Příkaský s tím že velký otazník visí 
nad rokem 2013. Společnost koncem 
února zaregistrovala postupný pokles 
poptávky a v průběhu prázdnin se nové 
prodeje téměř zastavily. „Lidé jsou ob-
rovsky vystrašeni mediální masáží krize 
a do nejistoty roku 2013 se vydává jen 
menší množství zákazníků,“ konstatuje 
jednatel. 

Pro toto období má firma připravené 
nové produkty, které hodlá oficiálně 
představit veřejnosti na zářiovém ve-

letrhu FOR ARCH v Praze. Kromě 
speciálních slev půjde o nové typové 
řady domů DRAGON a ROHE (s rov-
nou střechou). „Případný výpadek na 
českém trhu jsme připraveni nahradit 
dvěma projekty v Rakousku a výstav-
bou dalších bytových domů v Polsku, 
kde jsme nedávno předali celkem 64 
bytů postavených ve spolupráci s firmou 
Rýmařovské domy Polska. Postupně 
budeme připravovat také projekt vlast-
ních investic s cílem dosáhnout v le-
tech 2014–2015 zvýšení produkce 
až na 750 domů ročně. Současně se 
chceme vydat cestou postupného na-
vyšování nákladové rentability, přičemž 
nejpozději v roce 2015 plánujeme do-
sažení tržeb min. 1,5 mld. Kč a zisku 
před zdaněním ve výši 60 mil. Kč,“ 
předeslal Ing. Příkaský na závěr naše-
ho rozhovoru.

…a řada domů s plochou střechou ROHE 

Mezi připravovanými novinkami pro nadcházející rok 2013 je typová řada domů DRAGON…
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Výrobnou halou rozšíril v roku 1999 pô-
vodné priestory. Spracovanie situoval 
do hĺbky troch podlaží, aby na jednotlivé 
fázy spracovania vína neboli potrebné 
čerpadlá, takže víno sa postupne do-
stáva do hĺbky na prirodzené zrenie. 
Základ muštu stáča do antikorových 
tankov a mobilných drevených sudov 
(postupne do sudov rôznych veľkostí, 
nakoniec na ročné dozrievanie v 225-
-litrových drevených sudoch).
Pôvodnú výrobňu obstaval v roku 2008 
veľkou drevenou halou, čím vytvoril úžit-
kovú plochu 4390 m2 na výrobnej časti 
vinárskeho pozemku s rozlohou 10.232 
m2. Nová hala tvorí z troch strán, spolu 
so strechou, jednoliaty celok. Drevená 
konštrukcia je zhotovená z dreva, lepe-
ného krížom. Strecha má dostatočný 
spád a drží ju 46 tenkých nosníkov, 
uložených dva metre od seba. Dlhá 
vyčnievajúca strecha chráni obsluhu 
vonkajších skladov a manipulačných 
priestorov pred nepriaznivým počasím. 
Na nosníkoch sú položené dosky, paro-
zábrana a izolácia v celkovej hrúbke dva 
centimetre. Zastrešenie tvorí špeciálna 
čierna plastová fólia s hrúbkou 0,65 
mm. Jednoliatu plochu so šikmou stre-
chou a šikmými stenami narušuje iba 
červená línia bleskozvodu. Prevádzka 
nenápadne korešponduje s okolitou kra-
jinou, pričom jej estetický výraz pôsobí 
veľmi vzdušne, a zároveň zodpovedá 
kritériám výrobného závodu.
Do komplexu drevostavby patrí pod jej 
strechou výrobná hala. Okolo sú ma-
nipulačné a skladové priestory i garáž 

Prevádzková a skladová drevená hala 
vinárskeho podniku

Uprostred vinice vo vinárskom regióne pri Neusiedler See v rakúskej 
spolkovej krajine Burgenland postavili vo vinárskom spracovateľ-
skom podniku Weingut Heinrich v roku 2008 drevostavbu. Vinárska 
prevádzka je tu od roku 1985. Z viníc na ploche 85 hektárov tu 
pôvodne desať majiteľov spracovávalo hrozno v malej výrobnej 
budove. Terajší majiteľ Gernot Heinrich dokúpil ďalších 40 hektárov 
na produkciu vína. Na výrobnú prevádzku prestaval rodinný dom 
s malou halou. Produkčný a výrobný podnik Weingut (vinárska 
prevádzka) je jeho vlastnou vizitkou. 

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

Foto: autor

Nenápadná výrobná hala uprostred vinice

Pohľad na otvorenú časť prevádzky Weingut Heinrich
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na mechanizmy. Drevostavba je v pod-
state otvorená, iba predelená bránou 
a vo vrchnej časti sklenenou stenou. 
Počas dňa je vetraným priestorom a na 
minimum znižuje starostlivosť o drevenú 
konštrukciu. Plató poschodia tvorí sklad 
prázdnych fliaš (5600 ks).
Prvá, pôvodná budova výrobne vína 
je murovaná. Vybudovaním novej haly 
umiestnili do nej kancelárie a sociálnu 
časť pre pracovníkov. V záujme jedno-
liatosti celku je obložená drevenými po-
hyblivými lamelami. Neďaleko areálu je aj 
skladový modul domčeka na náradie na 
prácu vo vinici. Takýchto typizovaných 
stavieb majú rakúski vinári dvadsať. 
Celý areál vinárskeho podniku je v obci 
Gols (33 km od Bratislavy). Drevostavbu 
postavila Holzbau Kast (Gols) pod ve-
dením staviteľskej firmy Teerag – Asdag 
Baumeister (Viedeň). Stavebné dimen-
zie dosahujú prekvapujúcu ľahkosť, 
pričom remeselné práce sú na vysokej 
úrovni. Umiestnenie haly a prirodzené 

priečne vetranie vnútrajška redukujú kli-
matické extrémy (v lete chládok, v zime 
teplo). Objekt je veľmi vydareným rieše-

ním a získal rakúsku Cenu ProHolz 2008 
za moderné možnosti využívania dreva 
v poľnohospodárskych objektoch.

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

Drevo z vnútornej časti strechy nepotrebuje starostlivosť Murovaný dom, obložený drevenými lamelami (vpravo)

Drevené sudy na zrenie vína
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komplexní i dílčí řešení povrchových úprav

AEROTERM, a.s., Střádalů 43, 718 00 OSTRAVA

tel. +420 596 237 619, fax. +420 596 237 620, mob. +420 602 714 150

info@aeroterm.cz, www.aeroterm.cz

malým i VELKÝM zadáním věnujeme NEJVYŠŠÍ pozornost
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Český prodejce vsadil 
nejen na luxusní nábytek z dovozu

Článek Ing. Františka Nováka o tuzemském prodeji kvalitních 
výrobků českých nábytkářů (DM 7-8/2012) inicioval řadu otázek 
týkajících se nejen prodeje kvalitního nábytku českým zákazní-
kům, ale i plnění zákaznických požadavků na kvalitu a individuální 
vybavení interiéru. S otázkami jsme se obrátili na Jana Volrába, 
jednatele plzeňské firmy JV POHODA s.r.o., která v r. 2011 na jaře 
v Plzni otevřela velmi pěkný a kultivovaný showroom v novém 
domě na nepřehlédnutelném místě u výpadovky na Prahu, naproti 
zdobné pivovarské historické bráně. 

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

Foto: autorka

DM: V kterém roce jste se rozhodli 
začít s prodejem luxusního nábyt-
ku?
J. V.: Luxusní a designový nábytek pro-
dáváme přibližně od roku 2001, předtím 
jsme několik let prodávali pouze nábytek 
zaměřený na zdravé sezení a relaxaci. 
Přišlo nám paradoxní, když jsme našli 
dobrého klienta, který měl o kvalitní ná-
bytek zájem a my jsme mu do nového 
krásného domu postavili např. pouze 
dvě křesla. Zákazníci se nás i sami ptali, 
proč nenabízíme i něco dalšího. Dnes 
nabízíme produkty přibližně dvaceti vý-
robců z celé Evropy.

DM: Prodej luxusního nábytku je ná-
ročný, neboť zákazníci ho srovnáva-
jí s laciným nábytkem prodávaným 
v řetězcích. Jak se vám daří zákazní-
ky přesvědčit o tom, že je lepší volit 
si kvalitu před lácí? 
J. V.: Naštěstí pro nás už si řada zá-
kazníků nákup v řetězcích vyzkoušela 
a pochopila, že co je laciné, velmi ob-
tížně bývá i dobré. Zákazníci také zjistili, 
že když už se v řetězcích objeví nějaké 
kvalitnější zboží, bývá nakonec draž-
ší než u normálních prodejců. Lidé si 
jistě uvědomují, jaká asi může být kvalita 
a hodnota zboží, když si řetězec může 
dovolit nabídnout zákazníkům 70 % sle-
vu a stále ještě vydělává.

DM: Který nábytek má největší od-
byt?
J. V.: V našem případě se jedná hlavně 
o sedací nábytek, konferenční stoly, ko-
mody, ale také různé typy policových 
systémů, regálů a jídelní stoly a židle.

DM: Prodáváte jen jednotlivé nábyt-
kové kusy, popř. sestavy, nebo vyba-
vujete celé interiéry?
J. V.: Prodáváme jednotlivé kusy, ale 
samozřejmě raději celé sestavy ná-
bytku. Úplně ideální je, když můžeme 
navrhnout kompletní vybavení interiéru. 
V té chvíli můžeme dát prostoru určitý 
styl a celý prostor sladit třeba až po do-
dávku koberců, svítidel nebo různých 
bytových dekorací. Často se stává, že 
zákazník nakoupí několik kusů třeba 
i pěkného a kvalitního nábytku, ale cel-

kový výsledek neodpovídá jeho před-
stavám, byť investoval spoustu peněz. 
My jsme schopni takový prostor zařídit 
v jedné designové linii a většinou v ko-
nečném důsledku i laciněji.

DM: Necháváte si vyrábět i některý 
nábytek či individuální doplňky pro 
zákazníky u tuzemských výrobců?
J. V.: Ano, u tuzemských výrobců vy-
rábíme různé atypické kusy nábytku, 
nábytek na míru, většinou podle našich 
vlastních návrhů. Rádi také kombinuje-
me modernu s tradicí. Používáme např. 
krásné masivní stoly v kombinaci s mo-
derními příborníky a židlemi.

DM: Jaká je náročnost zákazníků, 
když srovnáte od začátku vašeho 
podnikání po současnost?
J. V.: Zákazníci dnes mají daleko vět-
ší možnosti výběru, a proto je logicky 
zákazník při výběru náročnější. Většina 
zákazníků mnohem opatrněji vydává fi-
nanční prostředky. Asi je to i proto, že 
většina staveb bývá ve finále o 20–30 % 
dražší než byl původní rozpočet a peněz 
původně určených na vybavení je pak 
mnohem méně.

DM: Jaká je informovanost zákazní-
ků a schopnost vyjádřit co opravdu 
potřebují?
J. V.: Vždy říkáme, že je špatné, když 
zákazník nemá v podstatě žádnou před-
stavu o tom, co vlastně chce a jak by 
měl interiér vypadat. Ještě o kousek 
horší je, když má zákazník představu až 

Jan Volráb, jednatel plzeňské firmy 
JV POHODA s.r.o.
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příliš přesnou a často není schopen přij-
mout názor druhého a to ani v případě, 
že je takový názor evidentně oprávně-
ný. Problémem, a někdy až komickým, 
je pak situace, kdy zákazník nastuduje 
různá moudra v nějakých rádo by po-
radnách o bydlení. Pamatuji si, kolik 
nám dalo práce a vysvětlování, když po 
nás zákazníci požadovali např. výrobky 
z eko kůže, aniž by tušili, o jaký materiál 
se vlastně jedná. Většinou se domnívali, 
že se jedná o nějaký ekologický produkt. 
(Poznámka: Eko kůže je klamavý název, 
nejedná se ani o výrobek ekologický, 

ani o useň. Jsou to drcené zbytky usně 
propojené syntetickým materiálem, vý-
sledný produkt bývá povrstvený nebo 
zalakovaný, nesmí být označován useň 
a nábytek tímto materiálem potažený 
nesmí být nazýván kožený. Většinou se 
vady – bývají to trhlinky, rozlupčivost, 
změna barevného odstínu – projeví 
těsně po uplynutí dvouleté záruky za 
vady výrobku a zákazník s uplatněním 
reklamace nebývá úspěšný.)

DM: Jak velkým problémem jsou 
u vás reklamace?

J. V.: Snažíme se dodávat zboží pou-
ze ověřených a vyzkoušených doda-
vatelů, takže toto u nás opravdu není 
problém.

DM: A co když vznikne požadavek 
na opravu či renovaci nábytku – ne-
myslím reklamace. Mám na mysli 
nábytek, který si zákazník zakoupil 
v začátcích vašeho podnikání a nyní, 
po letech užívání, by tento nábytek 
chtěl renovovat, opravit. Zajistíte 
tuto službu zákazníkovi sami, nebo 
jej odkážete na spolupracující firmu, 
nebo jej odmítnete, nebo mu dopo-
ručíte koupi nového nábytku?
J. V.: V takových případech je nutno 
postupovat případ od případu. Máme 
spolupracující truhlářskou i čalounickou 
firmu, takže pokud je to jen trochu reál-
né, není problém cokoliv opravit či re-
novovat. Většinou je také možné využít 
spolupráci s výrobcem takového zboží, 
a to jak při dodávkách náhradních dílů, 
tak pro případnou opravu.

DM: Kdybyste se měl znovu rozho-
dovat, zda prodávat luxusní nábytek, 
šel byste do toho znovu?
J. V.: Jsem poměrně konzervativní člo-
věk a pokud se již pro nějakou práci roz-
hodnu, neodcházím od ní. Navíc mne 
práce s kvalitními a krásnými produkty 
baví. Všichni víme, že větší radost mívá-
me z dárků, které dáváme, než z těch, 
které dostáváme. V okamžiku, kdy vi-
díme, jak je zákazník s výsledkem naší 
práce spokojený, jsou to vlastně takové 
malé Vánoce.

Dřevěný paravan elegantně tvořící předěl mezi prostorem prodejce a zákazníka je 
vtipným vzorníkem dřevin spolupracující truhlářské firmy

Čalouněný nábytek z JV POHODA, to je funkčnost a dokonalý detail
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výstavy – inzercia

Veľtrh LIGNUMEXPO – LES v Nitre (2. až 5. októbra 2012) sa 
koná v dvojročnom cykle a tvorí najdôležitejšie podujatie s témou 
spracovania dreva, a to od pestovania lesa, ťažby a približovania 
dreva až po finalizáciu atraktívnych stavebno-stolárskych a nábyt-
kárskych výrobkov. Od roku 2005 dopĺňa nomenklatúru prehliadka 
MNS – Materiály, Novinky a Servis s doplnkovými materiálmi do 
drevárskej výroby. Od roku 2006 má podporu európskej federácie 
výrobcov drevospracujúcich technológií EUMABOIS. Je najväčšou 
špecializovanou akciou svojho druhu v SR a je zaradený medzi 16 
najdôležitejších svetových akcií v odvetví.

Sprievodca veľtrhom 
LIGNUMEXPO, MNS A LES 2012

Predchádzajúceho ročníka LIGNUMEXPO 
– LES, MNS 2010 sa zúčastnilo 208 
vystavovateľov zo SR, ČR, Rakúska, 
Nemecka, Talianska, Veľkej Británie, 
Fínska, Poľska, Ruska, Izraela a Maďar-
ska, ktorí prezentovali svoje produkty 
na ploche viac ako 12 tisíc m2. Veľtrh 
navštívilo 15 tisíc odborníkov. 
Prehliadka má v 18. ročníku stúpajúci 
trend, expozície budú v šiestich paviló-
noch a na vonkajšej ploche. Viac ako 
200 vystavovateľov predstaví najmoder-
nejšiu techniku z oblasti vývoja drevár-
skych strojov a lesníckych zariadení na 
ploche 20.000 m2. Spoluorganizátormi 
podujatia sú ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka, ministerstvo 
hospodárstva, Zväz spracovateľov dreva 
SR, LESY SR, š.p., a odborný časopis 
Drevársky magazín. Oživením veľtrhu 
budú expozície Jesenná Gardénia.

Pozýva riaditeľ veľtrhu a obchodný ná-
mestník Agrokomplex – Výstavníctvo, 
š.p. Ing. Eduard Krcho: „Pre vysta-

vovateľov 
i návštevní-
kov veľtrhu 
sme pripra-
vili niekoľ-
ko atraktív-
nych novi-
niek a be-
n e f i t o v . 
Vystavova-
telia môžu 

využiť jedinečnú ponuku prezentácie 
ich spoločnosti na webovej stránke 
Agrokomplexu i našich partnerských 
stránkach. V záujme posilnenia účasti 
odborných návštevníkov na veľtrhu sme 
pripravili bezplatnú firemnú pozvánku. 
Veľtrh bude taktiež obohatený o kvalitné 
sprievodné podujatia, semináre a dis-
kusné fóra.“

LIGNUMEXPO 2012

Časť expozícií veľtrhu LIGNUMEXPO 
2012 bude orientovaná na prezentáciu 
výrobcov a dodávateľov strojov, nástro-

jov, zariadení, výrobkov pre drevársky 
a nábytkársky priemysel i technológií na 
spracovanie dreva. Druhá časť veľtrhu 
zastreší výstavu strojov do stolárskych 
a nábytkárskych prevádzkok, ako aj pi-
liarskych a lesných ťažobných mecha-
nizmov. Väčšina exponátov bude počas 
výstavy v prevádzke a budúci používate-
lia môžu priamo posúdiť ich technické 
parametre a konkrétne využitie. 
Prezentácia výrobných technológií sve-
tových výrobcov v drevospracujúcom 
priemysle sa uskutoční v pavilónoch 
A, B, C, F a M1 vrátane priľahlých 
voľných plôch. 

DM 9/2012
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Lesné hospodárstvo je neoddeliteľnou 
súčasťou drevárskeho a nábytkárskeho 
priemyslu. Výstava LES bude komplex-
nou prezentáciou lesníckych činností, 
strojov a materiálov v oblasti lesného 
hospodárstva, semenárstva a pestova-
nia lesa. Výstava sa predstaví v paviló-
ne F i na voľnej ploche a bude doplne-
ná prezentáciou štátnych a súkromných 
lesných spoločností, ako aj predajom 
doplnkov pre lesníkov a poľovníkov. 
LESY SR, š.p., vytvoria samostatnú 
expozícia lesného hospodárstva na 
vonkajšej ploche a v pavilóne F. Počas 
celej výstavy budú predvádzať ukážky 
spracovania lesnej suroviny. Už tradič-
nou súčasťou veľtrhu sa stanú diskus-
né fóra na „horúce“ témy v spolupráci 
s lesníkmi v pavilóne F. 

MNS – Materiály, Novinky 
a Servis

Jedničná akcia MNS je určená najmä na 
prezentáciu noviniek zo sveta materiálov 
na nábytkárske a stavebno-stolárske vý-
robky. Neoddeliteľnou súčasťou bude 
i tento rok široký odborný sprievodný 
program, ktorý už tradične umožní reali-
zovať potrebnú odbornú diskusiu medzi 
drevármi, nábytkármi a výrobcami sta-
vebno-stolárskych výrobkov navzájom, 
ale aj s dodávateľmi dreva – lesníkmi. 
Pre odbornú verejnosť je pripravené 
bezplatné občerstvenie počas celej 
výstavy v pavilóne M1.

Odborný sprievodný 
program

Aktuálne poznatky z oblasti vývoja les-
ného hospodárstva a modernizácie dre-
vospracujúceho a nábytkárskeho prie-
myslu predstavia výrobcovia na vzde-
lávanie a získavanie informácií. Široký 
odborný program umožní už tradične 
realizovať potrebnú odbornú diskusiu. 

Tematické semináre 
a diskusné fóra

Odborný časopis na podporu drevár-
skej a nábytkárskej výroby Drevársky 
magazín pripravil v spolupráci so 
Zväzom spracovateľov dreva SR seriál 
seminárov a stretnutí, rozčlenený do 
troch tematických dní. Budú sa konať 
v pavilóne M1 vždy popoludní (13:00)

 Drevársky deň – Je možný rozvoj 
spracovania dreva na Slovensku? 
– 2. októbra 2012

 Nábytkársky deň – Čo možno 
očakávať vo výrobe a v obchode 
s nábytkom? – 3. októbra 2012

 Deň pre výrobcov drevostavieb 
a stavebno-stolárskych výrobkov 
– Udržíme tempo rastu napriek 
stálemu poklesu v stavebníctve? 
– 4. októbra 2012

Cena veľtrhu

Medzinárodná odborná hodnotiteľská 
komisia ocení Cenou LIGNUMEXPO – 
LES 2012 progresívne výrobky – stroje, 
materiály, náradie a vybrané drevárske 
výrobky – v súťaži o Ceny veľtrhu a vý-
stav v jednotlivých kategóriach.

Prezentácia vystavovateľov 
a noviniek veľtrhu zdarma

Pre vystavovateľov pripravili organizátori 
možnosť bezplatnej prezentácie novi-
niek, produktov i služieb na webových 
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stránkach www.agrokomplex.sk 
a www.drevmag.com. V rámci podpo-
ry vystavovateľov z hľadiska informova-
nosti odborných návštevníkov a médií 
vytvoria špeciálnu sekciu, určenú vý-
hradne veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 
2012, ako priestor na prezentáciu ich 
noviniek. 

Firemné pozvánky 
pre odbornú verejnosť 
na veľtrh zdarma

Pre odbornú verejnosť pripravili or-
ganizátori jedinečnú možnosť získať 
„Firemnú pozvánku“ zdarma. Môže 
ich získať spoločnosť, ktorá podniká 
v oblasti jednotlivých komodít veľtrhu. 
O podmienkach získania pozvánky je 
informácia na www.agrokomplex.sk. 

Vysoká spokojnosť vystavovateľov s ro-
kovaniami s obchodnými partnermi, 
so záujmom návštevníkov o expozície 
i s organizačným zabezpečením je 
nepochybne dobrým signálom kvality 
tohto významného podujatia. Preto si 
prehliadku drevárskeho a lesníckeho 
priemyslu na výstavisku Agrokomplex 
určite nenechajte ujsť. Rozhodne sa je 
na čo tešiť.

Zoznam vystavovateľov 
na veľtrhu LIGNUMEXPO 
– LES 2012

ADAMIK TRADE
AGROTECHNIKA VANEK
ASAMER

BARKE MASCHINENMESSER
BERDAL TRADING
BIBER
BOTO
BYSTROŇ – INTEGRACE
CENTROGLOB
CONTI-MAT
CZECH KÖNIG
DIAMENTPOL
DREKOMA
DREVARI
DREVOPROFI
DREVOSTROJ PREŠOV
DRUMET
ELBH Slovakia
EREZ
EXCELLENT CD
FABA SLOVAKIA
FELDER KG
FORESTA SK
GREGOR a spol.
HOFLEX
HOUFEK 
IBO
ITALCOMMA
JEŘÁBEK
KRAL
LESNÍCKE NÁRADIE GRUBE
LESY SR
LIGAS
LVS-VOJTAŠÁK
MODEN
MARGITA
MARŠALSKÝ – TOS SLOVAKIA
METALL&TECHNIK
Mgr.J.ČURGALI – JCC
MOTIP DUPLI GMBH
MYNÁŘ
OBMTEC

OHRIEVACIA TECHNIKA
PILANA
PRES SK
RAPIER
ROJEK
SIP SK
SIRCOLOR
SOUKUP
STELIT
STÖRI MANTEL
STS PRACHATICE
ŠTÁTNE LESY TANAP
TERRAPOLIS
TST SEILGERETE
UNIAGRO
WOOD SOFTWARE
ZPH FREZWID

Zoznam vystavovateľov 
MNS 2012

CLOU SLOVAKIA
DEWALT
GALEA
GRIMME
HETTICH SR
HRANIPEX
HYBOX SLOVAKIA
IW TREND
JK TRADING
NOBIA
OKENTĚS
PROTOOL
SHERWIN-WILLIAMS CZECH REPUBLIC
SLOVLEPEX
TRENDWOOD-TWD
ZVÄZ SPRACOVATEĽOV DREVA SR

Foto: archív Agrokomplex–Výstavníctvo Nitra



12. KONTRAKTAČNÍ A PRODEJNÍ VÝSTAVA STROJŮ, NÁSTROJŮ, 
ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLŮ PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL

PRAGOLIGNA

18. - 20. 10. 2012
Výstaviště Praha - Holešovice

www.pragoligna.cz

Souběžně probíhá TOOLTEC - specializovaná výstava strojů, nástrojů a železářského zboží

www.pragoligna.cz

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE PRO ODBORNÍKY
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Bohatý program Svátků dřeva, který 
organizátoři každoročně věnují někte-
ré dřevozpracující profesi, se tradičně 
odehrával v sídle zdejší odborné školy 
na žamberském zámku. V rámci letoš-
ního ročníku zde měli své dostaveníčko, 
kromě asi čtyř desítek nejrůznějších ře-
meslníků z různých oborů včetně zpra-
cování dřeva, také členové místní orga-
nizace Českého svazu včelařů (ČSV), 
z jejichž podnětu měla celá letošní akce 
podtitul Medové dřevo. „Při loňském 
ročníku Svátků dřeva mě kontaktoval 
předseda místního spolku včelařů s tím, 
že letos oslaví 100 let od svého zalo-
žení. Na základě toho nás napadlo, že 
by to mohlo být dobré téma pro další 
(dvanáctý) ročník, jelikož včelařina úzce 
souvisí se dřevem, z něhož se kromě 
úlů a rámečků zhotovují i další pomůcky 
pro včelaře,“ vysvětluje Ing. Stanislav 
Cukor, učitel odborných předmětů, 
původ letošního zaměření akce, která 
stejně jako loni přilákala do školního 
areálu a přilehlého parku zhruba 2500 
návštěvníků.
V budově školy měli návštěvníci příle-
žitost dozvědět se, že první doklady 
o včelaření (v podobě skalních maleb) 
jsou staré okolo 12 tis. let. Určitých pra-
videl se mu však začalo dostávat až ve 
středověku, a to v podobě prvních pa-
tentů. „Včelaři byli ve společnosti velmi 
vážení, měli vlastní cechy, mohli nosit 
zbraň a měli také vlastní soud,“ infor-
movala v době naší návštěvy ředitelka 

Žamberskou SŠOŘS letos spolu se dřevem 
provoněl také med a medovina

Ve dnech 22.–24. června proběhly ve východočeském Žamberku tradiční Svátky dřeva, kterými 
obyvatelé tohoto malého městečka v Orlických horách již po dvanácté „oslavovali“ všechny žijící 
i nežijící řemeslníky zpracovávající tento ušlechtilý přírodní materiál. Třídenní akci stejně jako v před-
cházejících letech pořádalo místní Městské muzeum v úzké spolupráci se Střední školou obchodu, 
řemesel a služeb, která mezi jinými vyučuje také obor 33-56-H/01 – Truhlář.

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

Dětské návštěvníky letošních svátků nejvíce zaujaly kláty a prosklené úly s živými 
včelstvy



DM 9/2012 63

školy
muzea Bc. Lucie Ralichová skupinku 
lidí s tím, že od počátku včelaření, kdy 
byl med a vosk vybírán z dutin stromů, 
se postupně přecházelo k chovu včel 
v přenosných úlech. K nejjednodušším 
patřily tzv. kláty, které byly zhotovová-
ny z ručně vydlabaných částí kmenů. 
Dalším druhem byly košnice, vyráběné 
z rákosí, slámy nebo proutí. Nevýhodou 
těchto úlů bylo jejich nutné rozbití při 
prohlídce včelstva a proto se začalo pra-
covat na jejich zdokonalení. „Objevil se 
tak rámkový úl, který se v průběhu let 
postupně vylepšoval až do současné 
podoby,“ doplnila ředitelka, podle kte-
ré je dnes v ČR registrováno kolem 45 
tis. členů ČSV. Z toho je 84 v Žamberku 
a dohromady pečují o 890 včelstev.
K nejobdivovanějším na letošních Svát-
cích dřeva, zejména ze strany dětí, 
patřily vedle již zmíněných historických 
úlů (klátů) především dva prezentační 
prosklené úly s živými včelstvy, které 
zde vedle žamberského spolku včelařů 
prezentovala také společnost POVČO 
z nedaleké Horní Čermné. Tato firma 
se od roku 1990 specializuje na vče-
lařské potřeby a kromě klasických ná-
stavkových úlů pro včely (nezateplených 
i zateplených) vyrábí také úly pro čme-
láky, které využívají zejména zahraniční 
sadaři pro opylování ovocných plantáží. 
Součástí její produkce, která je podle 
jednatele Martina Frka z 95 % expor-
tována (Rakousko, Německo, Dánsko, 
Švýcarsko a Irsko), jsou také úly – ple-
menáčky (s krmítkem i bez krmítka), ro-
jáčky (speciální úly pro odchyt rojů), slu-
neční tavidla (speciální truhlíky určené 
pro získávání vosku ze starých rámečků) 
a celé mobilní včelnice. 

K tradiční důstojné atmosféře „oslavy“ 
dřeva přispěli i účastníci tradičního trhu 
řemesel – řezbáři a další výrobci nej-
různějších dřevěných předmětů (hračky, 
plastiky, dřevěné šperky, soustružené 
mísy, vyřezávané formičky na medové 
perníčky atd.). V sobotu se k nim přidali 
také studenti v kostýmech včelaře a vče-
liček, kteří ve spolupráci s občanským 
sdružením Včelí stráž Praha rozdávali 
návštěvníkům letáčky o medu a medo-
vých produktech, recepty, drobnosti pro 
děti a pochopitelně i krabičky se vzorky 
medu. Pro víkendové návštěvníky byla 
ještě připravena ukázka pořezu na mo-
bilní parní pile a přehlídka funkčních his-
torických řetězových pil. Jejich velkému 

zájmu se těšila také dřevorubecká show 
(Timbersports) v podání mistra Evropy 
a vicemistra světa Martina Komárka a bo-
hatý kulturní program zaměřený nejen 
na včelařství. „Letošní dvanácté Svátky 
dřeva se i díky krásnému počasí opět 
vydařily. Proto věříme, že stejně dobře se 
nám vyvede také příští 13. ročník, který 
bychom rádi zaměřili na sakrální témati-
ku,“ pochlubila se ředitelka spolupořá-
dajícího Městského muzea v Žamberku, 
které by společně se SŠOŘS chtělo do 
programu příštího ročníku svátků zařadit 
řezbářské sympozium. Jeho účastníci by 
pak měli vytvořit repliky soch, které byly 
před časem odcizeny z kaple sv. Voj-
těcha na místním hřbitově.

Mužům a také některým ženám, se líbily, kromě studentek převlečených za včeličky… 

…hlavně funkční historické řetězové pily, parní pila a dřevorubecká show 
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Prísny ale spravodlivý

V piatok 29. júna sa skončil školský 
rok 2011/2012, začali sa túžobne 
očakávané prázdniny pre študentov 
aj učiteľov. Na Strednej odbornej ško-
le drevárskej v Spišskej Novej Vsi bol 
koniec školského roku výnimočný, 
pretože sme sa lúčili s Ing. Štefanom 
Mrugom, ktorý odišiel na zaslúžený 
dôchodok. 
Na vtedajšiu Strednú priemyselnú ško-
lu drevársku nastúpil ako študent v ro-
ku 1963 a po absolvovaní Drevárskej 
fakulty VŠLD vo Zvolene a niekoľkých 
rokov praxe sa vrátil na školu v roku 
1978 ako odborný učiteľ. 
Spolu 34 rokov vzdelával, vychovával 
tisícky budúcich drevárov a nábytká-

rov. Bol zanieteným učiteľom, odbor-
níkom, vždy sledoval technický vývoj 
v odbore, nedal sa zaskočiť digitálny-

mi technológiami a modernou techni-
kou a pre mladších kolegov bol vždy aj 
vzorom dobrého učiteľa. Mnohé roky 
riadil Metodické združenie odborných 
predmetov.
Prísny ale spravodlivý – to je jeho naj-
presnejšia charakteristika. Vo voľných 
chvíľach vášnivý športovec: lyžiar, cyk-
lista, futbalista. Tieto svoje záľuby pre-
nášal aj na žiakov školy v športových 
krúžkoch, i na svoje deti a vnúčatá.
Prajeme mu, aby si dôchodok užíval 
v duševnej a fyzickej pohode v rodin-
nom kruhu, s radosťou z detí a vnú-
čat, vždy pri sile a vždy pripravený na 
všetky výzvy.
Ď A K U J E M E !

Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy

Obchodný dom IKEA Bratislava je 
v súčasnom areáli 10 rokov. Pre skva-
litnenie služieb a zväčšovanie ponu-
ky ho prestavujú z pôvodnej plochy 
22 tisíc m2 na 36.700 m2. Cieľom je 
zabezpečiť, aby sa zákazníci dostali 
k výrobkom ľahšie a pohodlnejšie. Na 
parkovanie bude k dispozícii nový par-
kovací dom s 1300 parkovacími mies-
tami v piatich podlažiach. Renovácia 
sa uskutočňuje počas plnej prevádz-
ky obchodného domu. Veľký pohyb 
stavbárov, montážnikov, dekoratérov, 
aranžérov, dizajnérov, upratovacích 
skupín počas 24 hodín denne vytvára 
preplnenie priestoru. Rekonštrukcia 
by mala byť ukončená v polovici ok-
tóbra. Hotové je už oddelenie spální 
na novej ploche 1700 m2. 

Všetko smeruje k tomu, aby nový fi-
nančný rok (od 1.9.) mohol byť v zna-
mení textílií. Dizajnéri a čalúnnici ob-
javili v múzeách staré vzory poťahovín, 
závesov a záclon spred niekoľkých de-
saťročí. Zadali ich výrobu modernými 
technológiami, aby vytvorili dokonalý 
návrat do minulosti.
Na celom svete má IKEA 337 obchod-
ných domov v 40 teritóriách, vlani ich 
navštívilo 700 miliónov návštevníkov. 
Ešte pred vstupom do obchodných 
domov pomôže pri orientácii na spes-
trenie bývania nový katalóg. Vydávajú 
ho od roku 1951. Prevratnou novinkou 
bolo ploché balenie nábytku demon-
tovaného v kartónoch.

Nový katalóg IKEA 2013 predstavila 
riaditeľka obchodného domu IKEA 
Bratislava Nina Maláková. Slovenskú 
edíciu distribuovali od 14. augusta 
2012 v celkovom náklade 400 tisíc 
exemplárov. Všetky ceny sú platné do 
30. júna 2013, dovtedy sa môžu len 
znížiť, rozhodne nie zvýšiť. Oproti ce-
nám z katalógu 2012 sú nižšie o 2 %. 
Katalóg má 324 strán, rozmer je rozší-
rený do šírky o 1,8 cm. Celkom vytla-
čili 211 miliónov kusov katalógu v 27 
jazykových mutáciách pre 43 krajín. 
Nové vydanie má mimoriadnu novinku: 
väčšina nápadov na bývanie je ozna-
čené symbolom mobilu. Keď si tieto 

stránky zákazník naskenuje cez smart-
fón, môže v nich listovať interaktívne 
a získa obrovské množstvo farebných 
variácií a skúšaním nových štýlov dopln-
kov k nábytku. Na obálke je obľúbené 
kreslo zakladateľa Ingvara Kamprada: 
Strandmon ako vylepšená verzia klasic-
kého „ušiaka“ MK, ktorý IKEA začala 
ponúkať v roku 1951 a predávala veľa 
rokov. Kreslo vtedy stálo 207 švéd-
skych korún (dnešný prepočet 340 €) 
a malo prvotriednu kvalitu. Po 6 desať-
ročiach drevený rám zachovali s vylep-
šeným čalúnením a stojí iba 229 €. Do 
celosvetovej obchodnej siete IKEA do-
razí o niekoľko týždňov.

Novinkami je návrat k starým obľúbeným kúskom zariadenia

Čulý stavebný ruch pri renovácii IKEA Bratislava. Foto: Dr. Anton Mrník



DM 9/2012 65

stalo se

Předposlední červnový týden (19. 
– 24. 6.) proběl v Rychnově nad 
Kněžnou první ročník Rychnovského 
dřevořezání, jehož součástí bylo šesti-
denní řezbářské sympozium na téma 
– Hračka pro malé i velké. Akce, 
navazující na mnohasetletou tradici 
zpracování dřeva v Orlických horách, 
probíhala na prvním nádvoří zdejšího 
Kolowratského zámku, jehož správa 
poskytla účastníkům sympozia kromě 
potřebného zázemí pro jejich práci 
bezplatně i dubové a lípové dřevo 
s tím, že jimi zhotovená díla se stanou 
trvalou výzdobou zámeckých nádvoří 
a součástí majetku zámku.
Vlastního sympozia, jehož průběh byl 
po celou dobu přístupný veřejnosti, se 
zúčastnilo sedm známých východo-
českých řezbářů. Jejich úkolem bylo 
vytvořit podle vlastního návrhu plastiku 
či jiný předmět ze dřeva na zadané, 
výše zmíněné téma, které by zaujaly 
návštěvníky zámku všech věkových 
kategorií a ukrátili jim čas při čekání 
na prohlídku. 
V poslední den dřevořezání při slav-
nostním ukončení sympozia obdržel 

Oscar Podávka za své dílo – draka 
– první cenu od odborné poroty a so-
učasně i cenu diváků. Po tomto aktu 
pokračovala akce trhem dřevozprac-
ujících řemesel, na kterém představi-

li svoji činnost i někteří další řezbáři 
z regionu spolu s betlémáři, výrobci 
hraček a loutek, intarzisty, dýmkaři, 
soustružníky dřeva a výrobci šperků, 
hudebních nástrojů i nábytku.

V Rychnově nad Kněžnou zahájili novou tradici

V areálu zámku v Kamenici nad Lipou 
na Jindřichohradecku se ve dnech 11. 
– 15. července uskutečnil v pořadí 
7. ročník festivalu hračky z přírodní-
ho materiálu HRAČKOBRANÍ. Na 
jeho uspořádání se již tradičně podí-
lely Správa kulturních zařízení města 
Kamenice nad Lipou ve spolupráci 
s městským muzeem a správou místní-
ho zámku, Uměleckoprůmyslové mu-
zeum v Praze, Unie výtvarných umělců 
ČR, Asociace hračka, Sdružení pro 
hračku a hru a další.
Cílem HRAČKOBRANÍ, které se dnes 
řadí mezi největší letní kulturní akce na 
Vysočině, navštěvované lidmi ze všech 
koutů České republiky, je propagace 
české autorské hračky z přírodního 
materiálu, obnova veřejné důvěry 
k hračce z klasického materiálu a zá-
roveň představení alternativy k hrač-
kám, které jsou dnes běžně k dostání 
v síti hračkářských obchodů.

Letos pozvání organizátorů přijalo 
14 výrobců hraček produkovaných 

z kovu, textilu a dřeva. Mezi výrobci 
zpracovávající poslední z uvedených 
materiálů se na nádvoří kamenického 
zámku prezentovala např. společnost 
CEEDA CAVITY ze Vsetína, která se 
od roku 2006 zabývá výrobou mode-
lových hraček, firma ANJA manželů 
Anny a Jana Hanzalových ze Stráže 
nad Nežárkou, pokračující ve více jak 
šedesátileté rodinné tradici výroby dře-
věných hraček, či pravidelný účastník 
festivalu Jiří Jedlička z Březnice.

Významným zpestřením letošního 
HRAČKOBRANÍ byl speciální festiva-
lový vlak s parní lokomotivou, vypravo-
vaný generálním dopravním partnerem 
festivalu – Jindřichohradecké místní 
dráhy, a.s. Tento nejen pro děti atrak-
tivní spoj, jezdící na trase Jindřichův 
Hradec – Kamenice nad Lipou a zpět, 
mohli zájemci využít kromě zahajovací-
ho dne festivalu ještě ve čtvrtek 12. 7. 
a v sobotu 14. 7., kdy si jej vedle ces-
tujících mohli na kamenickém nádraží 
prohlížet i ostatní návštěvníci.

Rychnovský Kolowratský zámek žil v předposledním červnovém týdnu řezbářským 
sympoziem. Foto: Ing. František Novák

Letošní Hračkobraní nově obohatil parní vlak

Z prezentace výrobců hraček na nádvo-
ří kamenického zámku. Foto: Mgr. Petr 
Pech
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Lesnícke múzeum v Soproni (Maďar-
sko) 10. júla 2012 privítalo asi 50 
účastníkov otváracej konferencie spo-
ločného cezhraničného projektu s ná-
zvom ENVIFOR-WEB, cieľom ktorého 
je v digitálnej podobe dvojjazyčne pub-
likovať čo najširšiemu okruhu odbor-
níkov voľne prístupným spôsobom vý-
znamné vedecké a odborné publikácie 
v oblasti environmentalistiky, baníctva, 
lesníctva a drevárstva za posledných 
50 rokov, a priblížiť tak výsledky vývo-
ja a výskumu v uvedených oblastiach 
v Maďarsku a na Slovensku.
Otváracia konferencia, prebiehajúca 
dvojjazyčne, priblížila účastníkom ciele 
projektu a práce, ktoré už boli vykona-
né v priebehu prvých dvoch mesiacov 
jeho dvojročnej realizácie. Konferencie 
sa zúčastnili členovia oboch riešiteľ-
ských organizácii NymE-ERFARET 
University of West Hungary Knowledge 
Centre for Forest and Wood Utilization 

Non-profit Ltd, Sopron a Centrum pre 
rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho 
a celulózo-papierenského priemys-
lu Bratislava. Ďalšími účastníkmi boli 

zástupcovia príslušných odborov, 
mimovládnych organizácií a odborná 
verejnosť.

Autor: Ing. Stanislav Florek

Nový projekt v rámci maďarsko-slovenskej spolupráce otvorený 

Rezbársky plenér v Turzovke Drevené 
tajomstvá vstúpil v predposledný júlový 
víkend do svojho siedmeho ročníka. 
Majstri svojho remesla pracovali na 
sochách z lipového dreva, aby doplnili 
turzovský drevený betlehem, pričom 
výsledkom ich práce sa stali postavy 
troch kráľov, pastier a dve ovečky. 
Vytvorili ich rezbári z beskydskej ob-
lasti Anton Kadura z Turzovky, Jozef 
Rakovan zo Štiavnika a dvaja poľskí 
majstri Ryszard Gondek a Miroslaw 
Wiszowaty. Drevený betlehem bude 
hotový na Vianoce. Na podujatie 
nadviazala výstava Generačná sym-
bióza (17. 8. až 14. 9. 2012) s dre-
vorezbami Jána a Antona Kadurovcov 
a výtvarnými prácami Evy Comorkovej 
– Kadurovej.
Anton Kadura patrí medzi najvýznam-
nejších kysuckých rezbárov súčas-
nosti, tvorí od roku 1980. Autorove 
diela sa nachádzajú v muzeálnych 
zbierkach a galériách v ČR, Poľsku 
a na Slovensku. Podieľal sa na reali-
zácii unikátneho česko-slovenského 
mechanického betlehemu v Hornej 
Lidči. Je jedným z autorov betlehemu 
v Žiline (v životnej veľkosti). V Turzovke 
patrí k spoluzakladateľom medzinárod-
ného rezbárskeho plenéru Drevené 

tajomstvá. Podujatie získalo certifikát 
„Kysuce – originálny produkt“. Ján 
Kadura (otec Antona Kaduru) patrí 
medzi priekopníkov v umeleckej práci 
s drevom. Vyrezával ľudové a sakrál-
ne plastiky už vtedy, keď motívy rezby 
z dreva nemali veľkú váhu.
Eva Comorková – Kadurová predstavi-
la svoju tvorbu po prvýkrát na výstave 

s rovnomenným názvom v Žiline (v jú-
ni). Maľbe na plátno sa začala veno-
vať počas štúdií na vysokej škole pod 
vedením významného surrealistické-
ho maliara profesora Karola Barona. 
Vo svojich maľbách používa výrazné 
farby, nikdy nie čiernu. V maľbe na 
drevo zvýrazňuje letokruhy a dopĺňa 
ich realistickou maľbu. 

Dorobili drevený betlehem

Účastníci Turzovského plenéru a ich nové sochy do Betlehema. Foto: Dr. Anton 
Mrník



DM 9/2012 67

firmy dřevozpracujícího průmyslu

Společnost HANÁK NÁBYTEK, jeden 
z předních tuzemských výrobců ku-
chyní a bytového nábytku, opět potvr-
zuje, že si stále stojí za svojí filozofií: 
investicemi do moderních technologií 
se držet mezi nejvyspělejšími evrop-
skými producenty.
Doba pro nábytkářské firmy není 
nejjednodušší. Vedení společnosti 
HANÁK NÁBYTEK se ale od počátku 
své činnosti drží zásady, že pokud se 
chce udržet mezi nábytkářskou „eli-
tou“, nemůže si dovolit ztratit krok 
s konkurencí. Efektivita – produkti-
vita – flexibilita. Tři základní termíny, 
které se pro ni staly synonymem kon-
kurenceschopnosti. Místo do masivní 
reklamy se proto letos rozhodli inves-
tovat do nového a kvalitního vybavení 
výroby.

Od června letošního roku firma 
spustila do provozu novou plně au-
tomatizovanou montážní linku, která 
umožňuje rozšíření kapacity výroby, 
zvýšení produktivity, přesnosti, kvali-
ty a spolehlivosti výrobních procesů. 
Díky zefektivnění a optimalizaci výrob-

ních postupů může firma zase o něco 
zkrátit dodací lhůty svých výrobků. 
Linka, u které při plném výkonu pra-
cuje zhruba 15 lidí, provádí většinu 
operací zcela automaticky. Na vstu-
pu jeden pracovník podle zvoleného 
programu vkládá plošné ohraněné 
dílce. Elektrooptická čidla provedou 
jejich kontrolu a pokud dílce odpo-
vídají zadání programu, pustí je dál. 
Jednotlivé automatizované uzly linky 
pak provedou veškeré hlavní opera-
ce, jako je frézování, vrtání, montáž 
a balení, a na konci linky vyjede ho-
tový a zabalený výrobek připravený 
k expedici.
„Investice do modernizace výrobní-
ho závodu je pokračováním mnoha-
leté filozofie naší společnosti, tj. být 
v technologiích a výrobních proce-
sech, v kvalitě vstupních materiálů 
a jejich zpracování na špičce mezi 
nábytkářskou konkurencí. Je to in-
vestice do budoucnosti a souvisí 
s naší plánovanou expanzí na další 
zahraniční trhy,“ uvedlo vedení spo-
lečnosti HANÁK NÁBYTEK k pořízení 
nové linky.

Spustili nejmodernější montážní linku v České republiceSpolečnost MIAS OC 
díky rostoucímu exportu 
zvyšuje výrobu

Společnost MIAS OC z Krouny, za-
měřená na výrobu kancelářského 
nábytku, rozšířila svůj pracovní tým 
z loňských 43 zaměstnanců na le-
tošních 52 (v roce 2008 zaměstná-
vala zhruba 60 lidí). K tomuto kroku 
ji přiměl zvýšený nárůst zakázek, 
a to hlavně zahraničních.
Firma letos zaznamenala dvojná-
sobný nárůst exportu hlavně na 
německý trh, na který se cíleně 
zaměřila po svém osamostatnění 
před dvěma lety. Postupným roz-
šiřováním sítě prodejců začala zís-
kávat v Německu důležitou pozici. 
Zatímco loni k našim západním sou-
sedům vyvezli nábytek za 3,9 mil. 
Kč, letos za první půlrok už za 6 
milionů. Výhledově by měl export 
do Německa tvořit zhruba 12 až 
13 % celkového obratu firmy.
Společnost očekává, že letošní rok 
právě díky zvyšujícímu se exportu 
zakončí v černých číslech a obrat 
jí vzroste proti loňským 103 mil. Kč 
na cca 120 mil Kč.

Podle publikace Panorama zpraco-
vatelského průmyslu, kterou vypra-
covalo Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu, tuzemská produkce hudeb-
ních nástrojů do roku 2010 klesala. 
Aktuální souhrnná data za loňský rok 
zatím zveřejněna nebyla, hospodářské 
ukazatele některých výrobců ale na-
značují ustálení situace, možná i mírné 
zlepšení.
V roce 2005 výrobci hudebních ná-
strojů podle MPO utržili 1,749 miliardy 
korun. O rok později jejich tržby klesly 
na 1,63 miliardy korun a v roce 2007 
na 1,492 miliardy Kč. V následujících 
letech pokles tržeb urychlila hospo-
dářská krize. V roce 2008 se snížily 
na 1,164 miliardy Kč a do roku 2010 
klesly na 959 milionů korun.
Co se týká loňského roku, tak např. 
firmě Amati Denak Kraslice loni me-
ziročně klesly tržby z 111,5 na 96,3 
milionu korun a ztráta se zvýšila ze 7,1 
na 17,8 milionu Kč. Strunal CZ z Lubů 
u Chebu zaznamenal meziroční sníže-
ní tržeb z 61,5 na 59,5 milionu korun, 

avšak hospodaření Strunalu CZ se loni 
vrátilo zpět do černých čísel, když po 
ztrátě 15,6 milionu korun v roce 2010 
vykázal zisk 4,22 milionu korun.

Náš přední výrobce pianin a klavírů 
společnost PETROF z Hradce Králové 
loni zvýšila tržby o 16 % na 213 mili-
onů korun. Úspěšná byla hlavně na 
trzích v Asii. Podnik se loni vrátil do 
zisku 27,6 milionu korun po ztrátách 
2,3 milionu korun a 137 milionů ko-
run v letech 2010 a 2009. Podle 
prezidentky a většinové majitelky fir-
my Zuzany Ceralové-Petrofové průběh 
ekonomické recese potvrdil správnost 
orientace Petrofu na východní trhy, 
zejména Ruska, postsovětských re-
publik, Austrálie, Japonska. V Číně 
podnik podle ní zúročil předloňské 
otevření vlastní reprezentativní kan-
celáře v Šanghaji. Téměř 90 % tržeb 
podnik loni získal v zahraničí.
Před rokem 2008 ale společnost byla 
na zahraničních trzích závislá z více 
než 90 %. Náhlý a více než poloviční 

propad zahraniční poptávky v letech 
2008 a 2009 firma zmírnila částečnou 
orientací na výrobu luxusního nábytku, 
kde zhodnotila především své zkuše-
nosti s aplikací laků ve vysokém lesku. 
Dalším krokem „jak z krize ven“ byla již 
zmíněná zvýšená orientace na asijské 
trhy. V posledních letech roste firmě 
podle jejího sdělení poptávka např. 
v Japonsku nebo v Číně.
Zatímco v Japonsku je značka 
PETROF zabydlena již dlouhodobě, 
čínský trh představuje pro firmu re-
lativně nové teritorium. Přesto zde 
dosahuje významné obchodní úspě-
chy, a to nejen v podobě rostoucího 
dovozu nástrojů značky PETROF 
a rozšiřující se obchodní sítě. Český 
výrobce tam spolupracuje např. se 
společností Hailun, která pod do-
hledem expertů ze spol. PETROF 
a podle jejích návrhů vyrábí pianina 
značek Rösler a Scholze (obě značky 
vlastněny společností PETROF), kte-
rá jsou určená pro začínající hráče či 
hudební školy.

Petrof: Orientace na asijské trhy byla správná cesta
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Škola má síce sídlo v Kežmarku (Dobrá 
voda 2), no učitelia za žiakmi cestujú. 
Má sedem odlúčených tried v okresoch 
Kežmarok a Stará Ľubovňa (Krížová 
Ves, Podhorany, Ihľany). Základom sú 
dvojročné učebné odbory výroba kon-
fekcie, spracúvanie dreva, stavebná 
výroba, výroba úžitkového skla, stro-
járska výroba, lesná výroba a najmä 
pre dievčatá dvojročný študijný odbor 
Podnikanie v remeslách a službách. 
Tieto deti nemajú dokončenú školskú 
dochádzku. Vytvorili pre ne vyučovacie 
priestory priamo v ich komunitách. V ob-
ciach si prenajali priestory v školách, 
kultúrnych domoch, verejných priesto-
roch. Teoretické vyučovanie je jeden 
deň v týždni a štyri dni majú prax.

Rómske deti skončia 
základnú školu a získajú 
výučný list

Okrem doplnenia základného vzdela-
nia sa deti prejavujú najmä v záujmo-
vej činnosti. Prostredníctvom krúžkov: 
drotársky, jazykový, výtvarný, športový, 
ručných prác, počítačový, hudobno-
-dramatický, environmentálny, účesová 
tvorba, módny návrhár, rómske reálie 
– kde môžu rozvíjať svoj prirodzený 
talent.
Ak má žiak záujem (aj podporu rodičov) 
o vzdelanie po skončení dvojročného 
učebného odboru, môže pokračovať 
v trojročných učebných odboroch s tým, 
že nastúpi do 2. ročníka už s klasickým 
učebným režimom: týždeň teória, týž-

deň prax. V školskom roku 2011/12 
skončilo výučbu šesť detí, v budúcom 
školskom roku 2012/13 by to malo byť 
20 detí.
Do trojročného učebného odbo-
ru Umelecký stolár už preradili Ján 
Hangurbadža. Vyrezal z lipového dreva 
prekrásnu kolísku ozdobenú ornamen-
tom. Predstavil sa v expozícii školy na vý-
stave Mladý tvorca 2012 v Nitre. Získal 
Mimoriadnu cenu prezidenta ZSD SR 
Ing. Igora Patráša za výrobok Kolíska.
Veľkou výhodou skupinky rómskych detí 
je, že ich vedie Ján Ľudvík – zástupca 
riaditeľky školy. Dokáže zužitkovať v ich 
prospech svoju dlhoročnú rezbársku 
prax (Rezbár, v.d. Rajec) a pedagogic-
ké skúsenosti (20 rokov učiteľom na te-
rajšej SOŠ drevárskej v Spišskej Novej 

Vsi). Podchytil Hangurbadžov talent 
a usilovnosť, ochotu pracovať. Nakreslil 
mu rezbársky motív, spracoval technický 
výkres.

Ocenená kolíska 
s ornamentom

Kolísku zhotovil budúci rezbár a stolár 
z lepených lipových platní hrúbky 23 
mm. Čelá majú kónický rozmer 430 
x 550 mm, nalepené na zaoblenej pod-
noži 320 x 130 mm s prídavným hranol-
kom na zlepšenie stability celej kolísky. 
Bočné časti majú rozmer 646 x 390 
mm. V strede oboch bočníc je umelec-
ká rezba srdca s motívom labutí. Všetko 
pevne spojené – skolíkované a zlepe-
né. Zaoblené hrany, perfektne vybrúse-

Jeden deň teórie, štyri dni praxe

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

Súkromnú strednú odbornú školu v Kežmarku založila nezisková organizácia Carpe diem 1. júla 
2009 pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Riaditeľka školy Mgr. Anna Jurgovianová 
to dešifrovala: „výučba humanisticky orientovaná na žiaka so snahou o vytvorenie optimálnych 
podmienok“. Škola dávala v školskom roku 2011/12 vzdelanie vyše 300 deťom zo sociálne znevý-
hodnených rómskych rodín. 

Budúci rezbár Ján Hangurbadžo a jeho ocenený výrobok „Kolíska“
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Soutěžní přehlídka stavebních ře-
mesel SUSO je projekt, který již šest-
náctým rokem nabízí žákům stavebních 
oborů možnost zúčastnit se soutěže 
a porovnat si tak své znalosti a praktic-
ké dovednosti s žáky dalších českých, 
ale i zahraničních škol. Na druhé straně 
umožňuje komerčním subjektům před-
stavit studentům jejich nové technolo-
gie a produkty. Projekt v dnešní době 
získává na důležitosti také díky klesa-

jícímu zájmu 
o  s t u d i u m 
řemesel. Na 
otázky k pro-
jektu SUSO 
o d p o v í d á 
David Surmaj 
ze společnosti 
ABF, organizá-
tora soutěže.

DM: Jak soutěž probíhá a co je jejím 
smyslem?
D. S.: Základem jsou vícedenní postu-
pová kola probíhající během roku při 
veletrzích v Ostravě, Lysé nad Labem, 
Hradci Králové, Litoměřicích a Českých 
Budějovicích. Ti nejlepší se předve-
dou ve finále při stavebním veletrhu 
FOR ARCH v Praze. Smyslem je nejen 

prověření znalostí a umu mladých učňů, 
ale také jejich seznámení s novými pro-
dukty a technologiemi, které budou ve 
svých profesích potkávat. Navíc je na-
učíme tyto produkty a technologie znát, 
vyhledat si o nich informace a používat 
je.

DM: Důležitým zdrojem nových pro-
duktů a technologií patrně budou 
partneři projektu.
D. S.: Pro partnery to je ideální platforma 
pro výchovu svých budoucích zákazní-
ků. Pokrok je dnes vidět nejen v oblasti 
mobilních telefonů, ale i v technologiích 
opracování dřeva nebo jeho ošetření. 
SUSO podněcuje zájem u studentů 
o informace a schopnost orientovat se 
v nich. Ne každá škola dokáže zpestřit 
výuku úplnými novinkami jak v teorii, tak 
i v praxi. SUSO to umí. 

DM: Momentálně je hodně aktuální 
otázka nedostatku nových a kvalit-
ních řemeslníků. 
D. S.: Situace je špatná. Já to samozřej-
mě vnímám i ze strany učitelů potažmo 
škol. Mladí lidé si nejspíš neuvědomují, 
že díky dobře zvládnutému řemeslu se 
mohou mít mnohem lépe než průměrný 
gymnazista. Navíc mezi řemeslníky ubý-

vá konkurence. Kdo si tohle uvědomí 
a přidá k tomu šikovné ruce, bude se 
mít hodně dobře. 

DM: Čím studenty k účasti motivuje-
te? Vnímají SUSO jako plus pro svoji 
kariéru?
D. S.: Motivujeme hodnotnými cenami 
v podobě špičkového nářadí nebo fi-
nanční odměnou. Já ale mezi těmi kluky 
trávím už nějakou dobu a vím, že tam jen 
kvůli odměnám nejsou. Láká je úspěch, 
srovnání, nabyté zkušenosti a při úspě-
chu obdiv ve školách a reference budou-
cím zaměstnavatelům.

DM: Zájem o řemeslo momentálně 
není valný a nevytváří se nic, co by 
dnešní mladé k řemeslu přitáhlo. 
Existuje podle Vás nějaké výcho-
disko?
D. S.: To je otázka pro jiné. Projekt 
SUSO je společensky velmi potřebný, 
ale celorepublikově situaci zvrátit nedo-
káže. Společnost ABF se snaží ukázat 
cestu, prověřit schopnosti, poukázat 
na potřeby společnosti a jít příkladem. 
A my příkladem být chceme.

Více informací o projektu naleznete na 
www.suso.cz.

SUSO nabízí účinné řešení, jak podpořit budoucí generace řemeslníků

né všetky plochy, vyčistené oblé hrany 
detailnej rezby a natreté lakom (Celomat 
C1038 a Celox C2001). Dno tvorí pre-
glejka hrúbky 5 mm, pevne uchytená. 
Po technickej stránke je výrobok dielom 
budúceho majstra, no remeselná stránka 
prezrádza veľký cit pre zručnosť a ovlá-
danie jednoduchých nástrojov. 
Ján Hangurbadžo nie je typický rómsky 
chlapec. Skončil prvé dva ročníky ako 
povinné ukončenie ZŠ a bude pokračo-
vať v riadnom učebnom odbore. Otec 
robí na stavbe, mama je domáca, má 
mladšieho brata. Práca s dlátom sedí 
jeho naturelu. Už pred získaním výuč-
ného listu vidno, že bude zručným re-
meselníkom pri opracovaní dreva.
Budúci umeleckí rezbári prihlásili vý-
robok „Štúdia stoličky zo železničnej 
stanice Kežmarok“ na súťaži Mladý 
tvorca 2012 o TOP výrobok. Získali 7. 
miesto. Škola sa každoročne prezen-
tuje na prehliadke Európske ľudové 
remeslo v Kežmarku. Tohtoročný 22. 
ročník (13.–15.7.2012) bol venovaný 
historickým cechom – Pekársky cech, 
Cech mlynárov. V historickom centre 

mesta sa predstavilo 350 remeselníkov 
v 40 druhoch remesla. Budúci umeleckí 
rezbári zo Súkromnej odbornej školy 

v Kežmarku nechýbali. Bol medzi nimi 
aj Ján Hangurbadžo a jeho šikovné rez-
bárske dláto.

Detail rezby

DM 9/2012
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Po jej zrušení v roku 1971 a úsilí o ob-
novu od 1974 zostal funkčný iba úsek 
Chmúra – Tanečník. Dnes je súčasťou 
Kysuckého múzea v Novej Bystrici 
– časť Vychylovka. 
Novú budovu staničky historickej lesnej 
úvraťovej železnice HLÚŽ dali do pre-
vádzky 14. júla 2012. Na slávnostnom 
otvorení predseda vlády Róbert Fico 
vyzdvihol predvídavosť a technické 
myslenie tvorcov železnice na využitie 
v prospech rozvoja lesného a drevárske-
ho hospodárstva v regióne. Zanietenosť 
obyvateľov doliny pri udržiavaní aspoň 
zvyšku lesnej železnice ocenil predseda 
Žilinského samosprávneho kraja Juraj 
Blanár. Zatiaľ návštevníkov Múzea ky-
suckej dediny prevážajú z novootvorenej 
staničky iba v sezóne (máj – október). 
Necelých osem kilometrov s jednou úv-

raťou je už v prevádzke, no ešte v tomto 
roku by ju mali prepojiť s oravskou čas-
ťou na celkovú dĺžku 11,6 km. Celkové 
náklady na výstavbu novej budovy, čias-
točne podporené európskymi fondmi 

cezhraničnej spolupráce SR – ČR 
– Poľsko, presiahli 1 mil. €.
Nová budova staničky je začiatkom 
skanzenu vo Vychylovke. Zatiaľ sem pre-
niesli viac ako dvadsať objektov, predo-
všetkým zo zatopených obcí Riečnica, 
Harvelka a ostatných kysuckých dedín. 
Sú tu zrubové rodinné domy viacerých 
typov a štýlov, hospodárske objekty 
i krčma. Zvláštnosťou je využitie rôznych 
spôsobov ochrany kultúrnych pamiatok. 
Mohutnými technickými stavbami s dre-
venou konštrukciou, vyplnenou tehlou, 
sú vodný mlyn a píla z Klubiny zo začiat-
ku 20. storočia. Dva doskové prístavky 
slúžili na prísun guľatiny a odsun hoto-
vého reziva. Múzeum kysuckej dediny 
predstavuje súhrn stavebných techník 
a konštrukcií, pôdorysných a komuni-
kačných riešení roľníckych usadlostí 
a rôznych sídelných typov, charakteri-
zujúcich jednotlivé časti Kysúc.

Parným vláčikom pomedzi drevenice

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

Úvraťový systém Kysuckej lesnej železnice na dopravu dreva priamo z lesnej skládky až na pílu 
vybudovali pred sto rokmi. Systém „cik-cak“ využili na prekonanie veľkých výškových rozdielov 
(270 m), kde vláčik na krátkom úseku striedavo ťahal a tlačil vagóny s drevom. V roku 1926 kysuc-
kú úzkorozchodnú trať (760 mm) spojili s oravskou a takmer polstoročie slúžila na zvážanie dreva 
z oblasti Bielej Oravy a Bystrickej doliny na Kysuciach až do píly v Oščadnici. Trať aj s odbočkami 
mala dĺžku 107,5 km. 

Okolie staničky je nástupným priestorom do skanzenu i ukážkou splavenia dreva k trati 

Slovenský premiér Róbert Fico na slávnostnom otvorení staničky historickej lesnej 
úvraťovej železnice
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predstavujeme 

S prácou s drevom som nemal dovtedy 
takmer žiadnu skúsenosť. Do Bratislavy 
ma prijali pod podmienkou, že nastúpim 
do nižšieho ročníka, aby som dobehol 
technické zručnosti. Tak som sa ocitol 
na polroka v druhom ročníku. Škola ma 
baví, až na niektoré netechnické pred-
mety, ale odbor mi úplne „sadol“. Veľmi 
rýchlo som sa skamarátil so všetkými 
strojmi v dielni a bolo treba začať s no-
vými zadaniami a drobnou vlastnou 
produkciou. 
Jedného dňa sme dostali tému zadania 
„úžitkový predmet”. Veci, ktoré majú 
nejakú zaujímavú funkciu ma fascinujú, 
a zvlášť vtedy, keď ich môžem ešte aj 
sám vyrobiť. Po viacerých nápadoch   
zvíťazila túžba zostrojiť ešte niečo za-
ujímavejšie a „živšie”. Často som po-
zoroval svojho otca, ako sa intenzívne 
venuje audiu, a tak sa zrodila myšlienka: 
„Prečo neskúsiť gramofón?”. Predstava 
bola ľahká, ťažšie bolo presvedčiť učiteľa 
o tom, aby aj on nápad prijal a aby som 
mohol začať s navrhovaním. Vízií som 
mal dosť, spolu s učiteľom sme napokon 
vybrali, ktorú sme považovali za dizajno-
vo najzaujímavejšiu. Aby sa dala zrealizo-
vať, bolo nutné ju ešte trochu upraviť. 
Výroba trvala pomerne dlho, lebo sme 
v tom čase v škole museli dokončiť 
ešte ďalšie tri zadania. Samozrejme, 
že som sa stretol pri výrobe gramofónu 
s problémami, ale podarilo sa mi cez 
ne „prelúskať“. Dosť zložité bolo naprí-
klad vymyslieť kabeláž od prenosky do 
konektorov cinch. Nakoniec som urobil 
odspodu ramienka drážku a na čelnej 
strane sa musel vyvŕtať otvor na prichy-
tenie držiaka na prenosku a na vývod 
káblov do drážky. Keď bolo ramienko 

domyslené, tak bolo treba rozhodnúť, 
kde umiestniť cinch-e. Nakoniec som 
zvolil cestu, že budú vnútri tela, tak som 
musel ťahať kabeláž oskou ložiska ra-
mienka až do vnútra gramofónu. 
Celý gramofón je vyrobený z nelepe-
ného agátu až na ramienko, závažie, 
stojan a remeničku, ktoré sú zo slivky. 
Ďalším tvrdým orieškom bol tanier, kto-
rý potreboval osku do trecieho ložiska 
a tá musela zvrchu trčať s iným prieme-
rom ako zospodu. Z dôvodu potrebnej 
hrúbky taniera som ale nemohol použiť 
jednu osku, lebo by bola veľmi krátka. 
Nakoniec som to vyriešil kombináciou 
dvoch osiek zo starých gramofónov. 
Motorová časť je uložená v tele pod dosť 
veľkým uhlom, a pretože bola pomerne 
vysoká, bolo treba riešiť aj stabilitu tela. 
Po dlhšom rozmýšľaní bolo dobrým rie-
šením olovo, ktoré som nalial do štyroch 
dier, navŕtaných zospodu. Ďalšou zau-
jímavosťou bola remenička, ku ktorej 
som potreboval vzorec na výpočet jej 
priemeru, aby mal tanier 33 otáčok za 
minútu, čo je predpoklad toho, aby sa 
na ňom dali počúvať veľké platne. 
Prácu som realizoval pod vedením pe-
dagóga Mgr. art. Martina Hartiníka. 
Navrhol mi, aby sme ponúkli tento „kú-
sok“ do súťaže Etudy z dreva, organizo-
vanej Lesníckym a drevárskym múzeom 
vo Zvolene. Termín však už bol veľmi 
blízko, tak som posledné dva týždne 
s detailmi finišoval doma. Dokonca 
ešte v deň odovzdania produktov som 
v škole vylepšoval sústružením niektoré 
časti, lebo doma som nemal potrebné 
vybavenie. Nakoniec som to stihol.
Ocenenie Zväzu spracovateľov dreva 
SR ma veľmi motivovalo. Na vernisáži 

som stretol veľa zaujímavých ľudí, kto-
rí sa venujú drevu a s niektorými som 
nadviazal kontakty. Priznám sa, že ma 
prekvapilo, že o podobný gramofón pre-
javili už viacerí ľudia záujem a poprosili 
ma o výrobu. Sériová výroba z toho ne-
bude, no pár kusov možno. Uvedomil 
som si, aká je pre mňa dôležitá spolu-
práca s odborníkmi v tejto oblasti – v pr-
vom rade vedenie odborného učiteľa 
v škole, motivácia a podpora rodičov, 
potom ochota k spolupráci a k poskyt-
nutiu rád od ďalších študentov, odbor-
níkov a osobností. 
Taká bola cesta môjho prvého gramo-
fónu.

Cesta môjho prvého gramofónu

Moja cesta za umením sa začala v Banskej Štiavnici, kde bývam 
a kde som začal chodiť na školu Samuela Mikovínyho na odbor 
propagačné výtvarníctvo. Túto školu som navštevoval dva a pol 
roka, potom som sa rozhodol prestúpiť do Bratislavy na Školu 
úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru. Dali mi možnosť prestupu 
do štyroch odborov. Drevo bolo pre mňa najbližším materiálom, tak 
som si vybral dizajn a tvarovanie dreva. 

Autor: Ernest Marko
Kontakt: M4rk0.3rn3st@gmail.com

Foto: Dr. Anton Mrník

Drevený gramofón Ernesta Marka, ktorý 
získal ocenenie Zväzu spracovateľov dre-
va SR v aktuálnom ročníku súťaže Etudy 
z dreva. Gramofón je funkčný, na jeho 
výrobu bolo použité agátové a slivkové 
drevo



DM 9/2012

NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

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

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

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

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

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

 Prodám vzduchosuché truhlářské řezivo, vlhkost 12 – 15 %, tlou-
šťka 25, 30, 35, 40, 53, 63, 80, 100 mm, v délkách 2,5m – 4m, 
cena řeziva 4500 Kč až 6000 Kč bez DPH, nejpříznivější cena 
u kamionového odběru, k dodání ihned, platba při odběru na PILE 
DVOŘÁK ve Veselé, pošta Kamenice nad Lipou, okr. Pelhřimov, 
cena včetně nakládky, přepravu k vám případně zajistím, odvoz mož-
ný i o víkendu, stáří řeziva 3 – 4 roky, dřevina SMRK, BOROVICE, 
MODŘÍN. V omezeném množství i hranoly, střešní latě, prkna, fošny 
– stavební řezivo. 
Kontakt: Dvořák Pavel, tel.: 777 959 857, 565 494 243, e-mail: 
dvorimpex@seznam.cz

 Prodám řezivo SM, síla 50 mm, délky 5 m, celkem cca 8,5 
m3. Materiál je kvalitní, přírodně vysušený cca 6 let. Nejraději jako 
celek. Cena 6800 Kč/m3.
Kontakt: tel.: 776 349 892

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Prodám dýhu dub 66 Kč/m2, třešeň americká 90 Kč/m2, ořech 
americký 89 Kč/m2, santos palisander 230 Kč/m2, macasar 660 
Kč/m2.
Kontakt: tel.: 608 901 041

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

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

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

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

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

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

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

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

 Prodáme formátovací pilu SCM SI 16, délka řezu 1600 mm, 
hlavní motor 4 kW, samostatný motor předřezu 0,75 kW, šířka řezu 
1500 mm, úhlové pravítko na formátovacím vozíku. Cena 59.000 
Kč bez DPH. 
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@e-
mail.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
 Prodáme formátovací pilu ROBLAND Z3200 v dobrém tech-

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

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

 Prodáme olepovací stroj SCM Group K 203 v dobrém technic-
kém stavu. Olepuje ABS, nákližky. Standardní vybavení: vanička pro 
granulované EVA lepidlo, kapovací pilky, rádiusové frézky s kopí-
rováním, cidliny s kopírováním, kartáče, r.v. 2000. Cena 130.000 
Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@e-
mail.cz

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

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

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

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

 Prodáme širokopásovou brusku SCM Group Sandya 1 UNO 
RCS ve velmi dobrém technickém stavu. Je určená k egalizaci, 
broušení masivu a dýhy. Standardní vybavení: pracovní šířka 950 
mm; rozsah pracovní tloušťky 4 – 170 mm; 2 agregáty (1. ocelový 
válec, 2. kombi-jednotka pogumovaný válec + patka); hlavní motor 
10 kW; 2+2 válečky na vstupu a výstupu; motorický zdvih stolu; 

zařízení na odměřování tloušťky dílce; 2 vývody odsávání – průměr 
150 mm. Cena: 99.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: +420 777 743 946, e-mail: drevoobrabeci.stroje@e-
mail.cz

 Predám plne funkčné odsávanie do stolárskej dielne. Pozostáva 
z dvoch kontajnerov v odsávaní + jeden kontajner rezervný, každý 
kontajner ma objem 1,3 m3. Výkon ventilátoru 3200 m3/hod pri 
podtlaku 2500 Pa, motor 3 kW. Je možné ho predviesť v plnej 
prevádzke. Cena 2000 €.
Kontakt: mobil: 0905 630 786 (Pezinok), e-mail: schody@scho-
dyfrano.sk

 Prodám odsávání dílny ACWORD FT502 vč. potrubí (cca 60 m), 
sací průměr 300 mm, odsávací kapacita 8000 m3/h, rok výroby 
2006. Cena 35.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: 606 957 332

 Prodám odsávání lakovny MOS1900 vč. přisáv. výměníku 
RK800/1250 a potrubí, odsávací kapacita 1,85 m3/s, motor 3 kW, 
rok výroby 2006. Cena 65.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.: 606 957 332

 Prodám formátovací pilu FELDER-KAPA 450 vč. digitální úhlové 
šab. EGL, motor 5,5 kW, elektrické zvedání a nakápění kot., digitální 
odměřování vpravo i vlevo, automatický předřez, úkosová šablona, 
rok výroby 2006. Cena 180.000 Kč bez DPH (p.c. 500 tis. Kč).
Kontakt: tel.: 606 957 332

 Prodám protahovačku MRG8 (rumunská), hobl. šířka 800 mm, 
motor 11 kW, posuv-variátor, rok výroby 1974. Cena 35.000 Kč 
bez DPH.
Kontakt: tel.:606 957 332

 Prodám ořezávačku dýh SCHEER FM19-3100, délka řezu 3,1 
m. V jedné operaci dýhu řeže a frézuje, rok výroby 2006. Cena 
110.000 Kč bez DPH (p.c. 393 tis. Kč).
Kontakt: tel.:606 957 332

 Prodám kompresor AIRSTAR 723/100. Výkon 600 l/min., nádrž 
100 l, motor 4 kW, rok výroby 2007. Cena 10.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.:606 957 332

 Prodám stříkací zařízení KREMLIN-AERMIX 10.14 PRAKTIK vč. 
stříkací pistole, výkon max. 2 kg NH/min, rok výroby 2006. Cena 
25.000 Kč bez DPH.
Kontakt: tel.:606 957 332

 Prodám soustruh na dřevo s kopírovacím zařízením. Rojek SH1 
MA 1300. Rok výroby 1998, ve velmi dobrém stavu a jen zříd-
ka používaný. Dokoupená univerzální hlava 125/4. Původní cena 
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Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.

64.600 Kč s DPH, nyní 26.000 Kč bez DPH. Přidám různá dláta 
a doplňky.
Kontakt: mobil: 603 879 038, e-mail: jiri.laska@volny.cz

 Prodáme rozmítací pilu SIKAR MS 30, dvoustrannou frézku 
FWD 80, hranolovou brusku HB 1000 Houfek, kolíkovací vrtačku 
VITAP-Superfast 21, brusku Viet S3223, hoblovací frézku TOS SPC 
50, omítací pilu TOS SVITAVY PKSN 32A a rozmítací kotoučovou 
pilu 32 PKSN.
Kontakt: tel.: 604 238 084, e-mail: stepanek@less.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 veškeré strojní vybavení pily – pásové pily WOOD-
MIZER, rozmítací pilu vč. dopravníků, zakrac. pily, kompresor, 
odsáv. zařízení s cyklonem, katr do průměru kmene 40 cm vč. 
kolejiště, vozíků a pil atd. 
Kontakt: Dvořák Pavel, tel.: 777 959 857, 565 494 243, e-mail: 
dvorimpex@seznam.cz

 Prodám srovnávací frézku šíře 630 mm, délka předního stolu 
1490 mm, délka zadního stolu 1490 mm, motor 4,1 kW, hrdlo 
odsávání 160 mm, čtyřnožový hoblovací válec, hoblovací nože ve 
stroji užší 610×35×3 mm. Cena 26.000 Kč.
Kontakt: tel.: 734 854 586

 Prodám tloušťkovací frézku šíře 800 mm, motorický zdvih, tři 
rychlosti posuvu. Velmi dobrý stav. Cena 43.900 Kč. 
Kontakt: tel.: 734 854 586

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

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

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

 Firma Kasalova pila, s.r.o. se sídlem v Jindřichově Hradci hle-
dá pro oblast středních, západních a jižních Čech, jižní a střední 
Moravy obchodního zástupce pro prodej a prezentaci dřevařských 
výrobků firmy – především masivních dveří, dřevěných eurooken, 
krovů a příčných vazníků vyráběných na stroji Hundegger, střešních 
a stropních panelů na stavbu dřevěných domů podle dokumentace. 
Požadujeme samostatnost, vlastní automobil a ŽL. 
Očekáváme: vyhledávání nových zákazníků, komunikace a péče 
o zákazníky, uzavírání zakázek, komunikace s mateřskou firmou, po-
zitivní myšlení, flexifilitu, cílevědomost, poctivost a loajalitu k firmě.
Nabízíme: zázemí silné a prosperující firmy s 80-ti letou tradicí. 
Pracovní doba dle vlastního uvážení, tvrdou dřinu, odměňování dle 
hodnoty zrealizovaných zakázek.
Kontakt: Šárka Prokešová, tel.: 384 357 106, e-mail: prokesova@ 
kasalovapila.cz

 Firma Kasalova pila, s.r.o. se sídlem v Jindřichově Hradci hledá 
obchodní zastoupení, řemeslníky a OSVČ pro spolupráci v nabídce 
našich dřevařských výrobků. Jedná se o masivní dveře, dřevěná 
eurookna, krovy a příčné vazníky vyráběné na obráběcím centru 
Hundegger, stropní a střešní panely pro dřevěné domy dle projek-
tové dokumentace. Vhodné především jako rozšíření vaší dosavadní 

nabídky pro zákazníky. Samostatnou činnost na vlastní ŽL a vlastní 
automobil. Jedná se nám především o regiony západních, středních 
a jižních Čech, střední a jižní Moravy. 
Očekáváme: kvalitní samostatnou prezentaci našich výrobků, dojed-
nání zakázky se zákazníky, předání podkladů pro bezproblémovou 
výrobu zakázky. 
Nabízíme: smlouvu o obchodním zastoupení, stoprocentní podpo-
ru a zajištění pro zrealizování zakázky, odměnu ze zrealizovaných 
zakázek.
Kontakt: Šárka Prokešová, tel.: 384 357 106, e-mail: prokesova@ 
kasalovapila.cz

 Hledáme kolegu/kolegyni pro prodej/distribuci nábytkových 
doplňků – obchodní manažer. 
Požadujeme: zkušenosti na obdobné pozici (min. 3 roky praxe), 
znalost AJ na základní úrovni, řidičský průkaz skupiny B, výborné 
komunikační a prezentační dovednosti, aktivní přístup, zvládání zá-
těžových situací, odolnost vůči stresu.
Nabízíme: atraktivní finanční ohodnocení, prémie při dobrých pra-
covních výkonech, časovou flexibilitu, auto, mobilní telefon, note-
book, osobní a profesionální růst.
Kontakt: Dubr Hardware s.r.o., Beroun, kontaktní osoba: Kevin Liu, 
tel.: 720 192 862, e-mail: dubrhardware@gmail.com

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

RŮZNÉ

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

POPTÁVKA

MATERIÁLY A POLOTOVARY

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

 Hľadám výrobcu dverových fríz.
Kontakt: mobil 0905 255 442

 Hľadáme výrobcu dubových hrčí (sukov), určených na opravu 
nášľapnej vrstvy parketového panela. Hrče sú vyrobené z dubových 
konárov priemeru 3–5 cm, zbavených kôry, sú narezané na hrúbku 
5,5 mm ±0,1 mm, vysušené na vlhkosť 4–6 %, hrče musia mať 
nepravidelný prirodzený tvar. Množstvo dohodou.
Kontakt: TWS PLUS, s.r.o., mobil: 0918 455 724, tel.: +421 
(0)45/670 0311, e-mail: sovcik@twsplus.sk

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

Česká republika

 MSV 2012 10. – 14. 9.
 Mezinárodní strojírenský veletrh. Souběžné výstavy: IMT – mezi-

národní veletrh obráběcích a tvářecích strojů, WELDING – me-
zinárodní veletrh svařovací techniky, FOND-EX – mezinárodní 
slévárenský veletrh, PROFINTECH – mezinárodní veletrh tech-
nologií pro povrchové úpravy, PLASTEX – mezinárodní veletrh 
plastů, pryže a komponentů, INTERPROTEC – mezinárodní ve-
letrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního 
prostředí, AUTOMATIZACE – mezinárodní veletrh měřící, řídící, 
automatizační a regulační techniky • Brno – výstaviště • Veletrhy 
Brno, a.s., www.bvv.cz/msv

 TENDENCE  13. – 16. 9.
 Mezinárodní veletrh interiérů, designu a nábytku. Souběžné 

výstavy: SVĚTLO A DESIGN – výstava interiérového osvětlení, 
BONEXPO – mezinárodní veletrh dárků a exkluzivních předmětů, 
MODERNÍ LOŽNICE – veletrh vybavení ložnic a zdravého spánku 
– 1. ročník • Praha – výstaviště Holešovice • Terinvest, s.r.o., 
www.terinvest.com, www.itendence.cz

 FOR ARCH 18. – 22. 9.
 Mezinárodní stavební veletrh. Souběžné výstavy: FOR ELEKTRO 

– veletrh elektrotechniky, osvětlovací techniky a zabezpečovacích 
systémů, FOR WASTE – mezinárodní veletrh nakládání s odpa-
dy, recyklace, průmyslové a komunální ekologie, FOR THERM 
– veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotech-
niky, BAZÉNY, SAUNY & SPA – mezinárodní veletrh bazénů, 
bazénových technologií a saun. Doprovodný program: Soutěžní 
přehlídka řemesel SUSO, 16. ročník, finále, 18. – 20. 9. • 
Praha – PVA Letňany • ABF, a.s., www.abf.cz, www.forarch.cz

 FOR TOYS 27. – 30. 9.
 Veletrh hraček a her – 3. ročník. Souběžná výstava: FOR BABIES 

– podzimní veletrh potřeb pro děti – 3. ročník • Praha – PVA 
Letňany • ABF, a.s., www.abf.cz, www.fortoys.cz

 FOR INTERIOR 4. – 7. 10.
 Veletrh nábytku, interiérů a designu – 3. ročník. Souběžné vý-

stavy: FOR DECOR – veletrh dekorací, skla, stolování, bytových 
doplňků a textilu, FOR PRESENT – veletrh dárkového a reklam-
ního zboží, FOR GASTRO & HOTEL – veletrh gastronomického 
zařízení, vybavení restaurací a hotelů – 2. ročník • Praha – PVA 
Letňany • ABF, a.s., www.abf.cz, www.forinterior.cz

 FLORIA VĚŽKY 4. – 7. 10.
 Podzimní část tradiční výstavy pro zahrádkáře s účastí výrobců 

zahradního nábytku a podobného sortimentu pro zahrady • Věžky 
u Kroměříže • Textil Invest s.r.o., www.floria.vezky.cz

 KRKONOŠSKÝ VELETRH Trutnov 5. – 6. 10.
 Veletrh stavebnictví, bytového zařízení, zahradnictví a hobby – 2. 

ročník • Trutnov – společenské centrum Uffo • Omnis Olomouc, 
a.s., www.omnis.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

Slovenská republika
 LIGNUMEXPO 2. – 5. 10.

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

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

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

Zahraničí
 WOODWORKING 2012 11. – 14. 9.

 Mezinárodní výstava strojů, zařízení a nástrojů pro lesnictví, dřevo-
zpracující a nábytkářský průmysl. Souběžná výstava: FURNITURE 
COMPONENTS, ACCESSORIES AND MATERIALS - 2012 – me-
zinárodní výstava nábytku, materiálů a komponentů pro jeho vý-
robu • Minsk, Bělorusko • Minsk Expo, www.minskexpo.com

 TEKHNODREV SIBERIA 11. – 14. 9.
 Mezinárodní veletrh strojů, zařízení a nástrojů pro lesnictví, dře-

vozpracující a nábytkářský průmysl – 6. ročník • Krasnojarsk, 
Rusko • Restec Exhibition Company, www.restec.ru

 HABITARE 12. – 16. 9.
 Veletrh nábytku, designu a interiérových dekorací • Helsinky, 

Finsko • The Finnish Fair Corporation, www.finnexpo.fi
 TEKHNODREV 2. – 4. 10.

 Mezinárodní veletrh technologií, zařízení a nástrojů pro dřevoz-
pracující a nábytkářský průmysl – 16. ročník. Souběžné výsta-
vy: WOODEN CONSTRUCTION – mezinárodní veletrh strojů, 
zařízení, konstrukcí, materiálů na ochranu dřeva, REGIONS OF 
RUSSIA. FORESTRY COMPLEX POTENTIAL – výstava regio-
nálních investičních projektů v oblasti lesnictví • St. Petersburg, 
Rusko • Restec Exhibition Company, www.restec.ru

 BNV 3. – 7. 10.
 Mezinárodní veletrh pro dům, bydlení a zahradu • Budapešť, 

Maďarsko • Hungexpo C.CO. Ltd., www.hungexpo.hu
 BALTIC FURNITURE 4. – 7. 10.

 Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového návrhářství. Souběžná 
výstava: WOODWORKING – mezinárodní veletrh dřevoobrábě-
cích strojů a nástrojů (4.–6.10.) • Riga, Lotyšsko • International 
Exhibition Company BT 1 Ltd., www.bt1.lv

 W12 – WORKING WITH WOOD 7. – 10. 10.
 Mezinárodní veletrh strojů, zařízení, materiálů a komponentů pro dře-

vozpracující průmysl • Birmingham, Velká Británie • Huddlestone 
Events Ltd., www.eumabois.com, www.w12exhibition.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny v ter-
mínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich aktuálnost.
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17. - 21. 10. 2012

ART

INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava 
T  +421-2-6727 2140 • F  +421-2-6727 2201 • E  moddom@incheba.sk 
www.incheba.sk

MODDOM
17. VEĽTRH NÁBYTKU

Ukaž co v tobě je! Vyhraj víkend v ra-
kouském městečku Admont a poznej 
kraj, kde se vyrábí přírodní podlahy 
a velkoplošné desky Admonter. 
Rakouská společnost STIA Holz-
industrie GmbH, výrobce přírodních 
dřevěných velkoplošných desek 
ADMONTER, vyhlašuje první ročník 
soutěže Admonter desing contest 
2012 v České republice, kterého se 
může zúčastnit každý student vysoké 

školy, který se zajímá o architekturu, 
design a stavebnictví.
Úkolem je navrhnout designový kou-
sek pro interiér za pomoci vícevrs-
tvých velkoplošných desek Admonter, 
určených pro výrobu nábytku a inte-
riérového vybavení. Vybírat je možné 
libovolně ze široké škály klasických 
evropských či amerických dřevin, ale 
také z tepelně nebo speciálně uprave-
ných dřevin (staré povrchy apod.). 
Navržené interiérové vybavení může 
být kombinováno i s jiným materiálem, 
jako je nerez, kůže, kámen pro desig-
nové či konstrukční požadavky, ale 
také s přírodními dřevěnými podlaha-
mi Admonter.
Na vítěze čekají dvě noci v Alpském 
městečku Admont pro dvě osoby 
s prohlídkou výroby velkoplošných 
desek a podlah.
Podmínky soutěže a kompletní in-
formace naleznete na webu www.
admonter.goneo.cz a také na strán-
kách výrobce www.admonter.cz.
Uzavírka pro zaslání návrhů je 
25. 10. 2012. 

Soutěž pro mladé – ADMONTER design contest 2012 Konferencia o využívaní 
dreva

ADAPT, s.r.o., Bratislava pripravuje 
ôsmu konferenciu s medzinárodnou 
účasťou Drevo – surovina 21. sto-
ročia v stavebníctve, architektúre 
a interiéri, ktorá sa bude konať 29. 
a 30. 10. 2012 v zámku Smolenice. 
Odborný program zostavuje Ing. Věra 
Gersová z akademických referátov 
a skúseností  prezentovaných firiem. 
Tematické okruhy prednášok:
1. súčasné trendy v architektúre 

drevených stavieb,
2. funkčnosť a životnosť konštrukč-

ných prvkov a sústav na báze 
dreva,

3. materiály, technológie výroby, 
realizácia a kvalita drevených 
stavebných častí, 

4. trendy uplatnenia dreva a mate-
riálov na báze dreva v interiéro-
vej tvorbe.

Očakáva ďalšie námety na prezen-
tácie uplatnenia dreva v stavebníc-
tve, architektúre a v interiéri. Ponuky 
môžu odborníci a firmy posielať na 
adresu adapt@adapt.sk. 
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školy

Majitel objektu střediska šestapadesáti-
letý umělecký truhlář František Tomčala 
nastoupil po vyučení na zámek v Brun-
tále, kde pod vedením starého mistra, 
vyučeného ve Vídni, pracoval řadu let 
jako restaurátor. Po roce 1990 se res-
taurátorstvím začal zabývat soukromě 
na chalupě v Miloticích nad Opavou. 
S přibývajícími zakázkami od sběratelů 
a starožitníků z celé republiky i zahrani-
čí mu tamní dílna přestala stačit a proto 
v téže obci v roce 1995 zakoupil bývalý 
lovecký zámeček, přestavěný na továr-
nu, jejíž prostory naopak neměl šanci 
svojí činností naplnit. Svého času za-
městnával až 14 truhlářů, kteří podle 

jeho manželky Jaroslavy, ředitelky SSPV, 
neměli ke starým předmětům žádný 
vztah a nebylo možné je uhlídat. Aby mu 
u zákazníků nekazili dobrou a léta budo-
vanou pověst, musel po nich po nocích 
veškerou práci kontrolovat a vesměs 
i opravovat. Po zhruba půl roce se proto 
po dohodě s manželkou rozhodl, že je 
propustí a sám si vychová odborně zdat-
né zaměstnance. „Shodou okolností nás 
tehdy navštívil ředitel SOŠ Luhačovice 
s prosbou, zda by u nás někteří studenti 
maturitního oboru uměleckořemeslné 
zpracování dřeva nemohli absolvovat 
odbornou praxi. My jsme souhlasili, 
ale problém byl v tom, že na dílnách se 
nám běžně objevují starožitné kusy ve 
statisícových hodnotách, které nebylo 
možné svěřit studentům, kteří se tak 
s výjimkou různého čištění většinou jen 
dívali a často manžela víc zdržovali, než 
aby mu pomohli. Tak se postupně zro-

dila myšlenka zřídit zde SPV, kterou se 
mně podařilo během šesti měsíců zrea-
lizovat,“ vzpomíná Jaroslava Tomčalová 
a dodává, že od září 2000 začalo SSPV 
RENOVA coby obecně prospěšná spo-
lečnost spolupracovat nejprve se SOŠ 
Luhačovice a po čtyřech letech pře-
vážně se SŠP Krnov.

Míti SPV rozhodně není 
zlatý důl

RENOVA dnes, na rozdíl od svých za-
čátků, které podle ředitelky byly vel-
mi krušné, poskytuje odbornou praxi 
72 studentům 1. až 4. ročníku oboru 
uměleckořemeslné zpracování dřeva 
– práce restaurátorské. „V každém roč-
níku máme 18 studentů, což je naše 
osnovami povolené maximum. Za tuto 
naplněnost vděčíme nejen šestici od-
borných učitelů, z nichž jeden byl naším 

Svůj čas a peníze obětují studentům 
a muzeu ohýbaného nábytku

V první polovině července jsme navštívili Soukromé středisko praktického vyučování (SSPV) 
RENOVA, o.p.s. v Miloticích nad Opavou, kde se na svoji profesi připravují umělečtí truhláři a bu-
doucí restaurátoři. Přestože letní prázdniny byly takříkajíc v plném proudu, vedle několika studentů, 
kteří si ve škole zařídili brigádu, jsme zde zastihli i téměř polovinu pedagogického sboru včetně 
celého vedení. Jde o členy rodiny Tomčalových, kteří v areálu střediska nejen pracují, ale také bydlí, 
provozují své záliby a již po několikáté za sebou zde tráví i veškerou dovolenou. 

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

„Nejkrušnější byl první rok provozu SPV 
a vážně jsme přemýšleli nad jeho zru-
šením,“ vzpomíná ředitelka Jaroslava 
Tomčalová

Zatímco objekt SSPV RENOVA si na „nový kabát“ ještě nějakou chvíli počká,…
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úplně prvním učněm, ale také stálému 
přísunu zajímavých zakázek manžela, na 
nichž si studenti (se souhlasem zákazní-
ka) mohou osvojit původní technologické 
postupy, naučit se rozeznávat originály 
od padělků apod. K tomu velkou měrou 
přispívá i vlastní zrekonstruovaný inter-
nát, situovaný přímo v objektu střediska, 
a v neposlední řadě fakt, že nevybíráme 
školné, na které kvůli spolupráci se státní-
mi školami nemáme podle osnov nárok,“ 
vysvětluje J. Tomčalová, která tak kromě 
funkce ředitelky, spojené s povinnostmi 
ekonomky, zásobovačky nebo nákup-
čí, zastává s ostatními členy rodiny také 
post učitelky, vychovatelky či školnice. 
SSPV totiž, jakožto soukromý subjekt, 
dostává podle platných osnov na výuku 
a ubytování každého žáka o 30 % nižší 
dotace než státní školy a chybějící finan-
ce na provoz a opravy objektu doplňuje 
z prostředků vydělaných na restaurátor-
ských zakázkách. Z tohoto titulu si pro-
to Tomčalovi nemohou dovolit rozšiřovat 
personál a také většinu oprav objektu, 
který je stále částečně v rekonstrukci, 
realizují obvykle v průběhu letních prázd-
nin a pokud možno svépomocí. Nejinak 
tomu bylo i v době naší návštěvy, s níž 
jsme se strefili rovnou do generální 
opravy kotelny, která probíhala za aktivní 
účasti majitele Františka Tomčali, který 
je nucen vedle restaurátořiny zvládat 
i běžné zednické práce.

Vydal se ve šlépějích rodičů

O tom, že lásku ke dřevu a řemeslu mají 
Tomčalovi tzv. v krvi, svědčí i jejich starší 
syn František. Kromě toho, že na rodinné 
škole působí jako odborný učitel, propadl 
kouzlu historického ohýbaného nábytku, 
který z vlastních peněz a nebo s finanční 
podporou rodičů nakupuje a postupně 
sám nebo s pomocí svých studentů reno-
vuje. Jeho soukromá sbírka v době naší 
návštěvy čítala celkem 154 kusů větši-
nou sedacího nábytku z produkce firem 
THONET, J&J KOHN, D. G. FISCHEL, 
L. A. BERNKOP, MUNDUS a dalších. 
Polovina jeho sbírky je v současné době 
veřejně přístupná (do 30. září 2012) 
v Hradci nad Moravicí v Malé galerii Bílého 
zámku, kde je k vidění nábytek již res-
taurovaný, v původním stavu i v průběhu 
renovace. Po skončení výstavy se expo-
náty vrátí do „depozitáře“ F. Tomčali ml. 
v Miloticích nebo se přesunou do některé 
z galerií, s nimiž je sběratel v jednání. Do 
budoucna plánuje svoji sbírku trvale pre-
zentovat v Muzeu ohýbaného nábytku, 
které již založil a v současné době pro něj 
hledá sponzory a především vhodný ob-
jekt. „S ohledem na výrobky firmy Thonet 
bych nejraději volil některé z měst severní 
Moravy, abych ukázal, co všechno doká-
zali vyrobit naši předkové. Myslím si, že 
tím by se nám zde zvýšil turistický ruch 
a především bychom více zpropagovali 

naši školu a zejména vyučovaný obor. 
To byl také jeden z hlavních důvodů mé 
myšlenky založit muzeum, kde bych 
nechtěl vystavovat jen vedle sebe srov-
nané židle, ale vytvořit náhledy do pokojů 
a v nich demonstrovat např. možné sklou-
bení historického nábytku s moderním 
apod. Nicméně v první řadě chci v co 
nejkratší době rozšířit svoji sbírku alespoň 
na 500 kusů, abych se mohl srovnávat 
s některými dalšími sběrateli u nás,“ svěřil 
se nám se svými plány F. Tomčala mladší 
s tím, že na podporu projektu vznikl také 
Klub přátel Muzea ohýbaného nábytku 
a průběh jeho realizace lze sledovat na 
internetových stránkách muzea www.
muzeumnabytku.cz.

…jeho dílny naopak už léta opouští kompletně zrenovované nábytkové skvosty historické hodnoty

František Tomčala mladší s částí své sbírky na zámku v Hradci 
nad Moravicí

Výsledky práce střediska jsou vidět také na maturitních pra-
cích studentů

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: SSPV RENOVA, o.p.s.
Místo: Milotice nad Opavou
Rok založení: 2000
Počet zaměstnanců: 7
Web: www.sspv-renova-ops.cz

Milotice nad Opavou ●



ARIVAN s. r. o.
predajňa SPEKTRUM

Č. armády 28
934 05 Levice

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

výroba nábytku, predaj 
remeselníckych potrieb

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

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov 
a nábytkového kovania

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

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

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

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

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

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

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

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

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

HAUS Seman, s. r. o.
Levočská 20

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

železiarstvo, spojovací 
materiál a potreby do 

domácnosti

HRANIPEX, a. s.
Hlavná 1958

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

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

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

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

IVIM s. r. o. 
Sadovská 3819/13

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

e-mail: ivim@ivim.sk

Pod Kamennou baňou 11
080 01 Prešov

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

Skladová 3
917 01 Trnava 

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

veľkoobchod so stavebným 
a nábytkovým kovaním, výroba 

vstavaných skríň a alumíniových 
dvierok

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

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

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

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

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

e-mail: info@iwtrend.sk

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

ul. k cintorínu 51
010 04 Žilina – Bánová

tel.: 041/7234 799

Lieskovská 20
960 01 Zvolen

tel.: 045/5325 278

predaj drevných materiálov a výroba zosadeniek

AGGLU SK, s. r. o.
Dlžiny 1971

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

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

www.agglu.sk

predaj priemyselných lepidiel 
a poradenstvo v oblasti 

lepených spojov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

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

www.epimex.sk
drevoobrábacie 
stroje, nástroje 

a lepidlá, príslušenstvo 
k drevoobrábacím strojom

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

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

predaj priemyselného tovaru

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

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

www.adler.sk

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

80

adresár predajných miest

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

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

e-mail: trnava@jafholz.sk

JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.
Kamenná 1

010 01 Žilina
tel.: 041/707 0233, 34

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

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

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

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

e-mail: licartovce@jafholz.sk

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

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

dispecink.praha@demos-trade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

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

dispecink.hb@demos-trade.com

Dohalice, Středisko Sadová
(+420) 495 446 041

dispecink.hk@demos-trade.com

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

dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demos-trade.com

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

dispecink.olomouc@demos-trade.com

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

dispecink.oparany@demos-trade.com

Opava–Kateřinky
U Cukrovaru 13

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

Praha–západ
Areál ZD Třebotov

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

Staré Město 
u Uherského Hradiště

Velehradská 593
(+420) 572 542 811

dispecink.hradiste@demos-trade.com

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

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

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

dispecing.kosice@demos-trade.com

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

dispecing.levice@demos-trade.com

Michalovce, Vihorlatská 2
(+421) 0562 850 120

dispecing.michalovce@demos-trade.com

Pezinok, Drevárska 23
(+421) 0332 861 400

dispecing.pezinok@demos-trade.com

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

dispecing.trencin@demos-trade.com

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

dispecing.trnava@demos-trade.com

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

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
Kamenná 9

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

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

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
predajný sklad

Dopravná 5 (areál Rempo)
955 01 Topoľčany

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

dovoz a distribúcia materiálov pre výrobu nábytku a interiérov

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83 

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

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

bezplatný tel.: 0800 12 12 11

Kancelária Bratislava
Záhradnícka 60-12/I

Bratislava
mobil: 0903 541 145

e-mail: bratislava@kral-zilina.sk

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

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

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

776 7615

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

677 0104

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

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

Račianska 182, Bratislava - 
Krasňany

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

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

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

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

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

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

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

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

predaj drevárskych výrobkov

Zväz spracovateľov
dreva SR

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

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

www.zsdsr.sk

zamestnávateľský zväz
z odvetvia spracovania dreva 

a výroby nábytku

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

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

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

bezplatný tel.: 0800 13 43 13

poradenstvo, predaj 
a rozvoz lepidiel RAKOLL®

QUATRO združenie
Kláštorná 205

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

e-mail: quatro@quatrolm.sk

predaj nábytkového
kovania

STOPO – Ing. Tomáš Lipták
Radlinského 17

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

e-mail: stopo-lipták@stonline.sk

základné a doplnkové 
materiály na výrobu nábytku, 

stavebno-
-stolárskych výrobkov 

a zariaďovanie interiérov

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

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

predaj veľkoplošných 
materiálov, nábytkového 

kovania a pílenie na mieru

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

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

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

výroba certifikovaných
eurohranolov, tatranského

profilu, palubovky

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

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

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

Pri Šajbách 9454
831 06 Bratislava

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

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

e-mail: kosice@twd.sk

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

Trendwood - twd

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

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

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

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

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

Mobart s. r. o.
Vajnorská 89

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

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

predaj polotovarov pre 
nábytkársky priemysel

VAREX SLOVAKIA, s. r. o.
Partizánska 1580

971 01 Bánovce nad 
Bebravou

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

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

výroba a predaj 
nábytkových hrán
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adresár predajných miest 

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

010 01 Žilina
tel./fax: 041/500 6324

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

predaj produktov značky 
Remmers

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

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

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

Volgogradská 9A
080 01 Prešov

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

najširší sortiment 
stavebného a nábytkového 

kovania, náradia a pod. 

Kopčianska cesta 89
851 01 Bratislava – Petržalka

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

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

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

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

stavebné, stolárske 
a nábytkové polotovary

Cech čalouníků
a dekoratérů

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

www.volny.cz/cech_cal

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

Tilia s.r.o.
Mírové náměstí 720

468 02 Rychnov u Jablonce 
nad Nisou

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

www:kovani.cz

prodej materiálů a potřeb
 pro truhláře a výrobce

 nábytku

 U Pily, České Budějovice
tel.: 387 410 745

mob.: 724 138 278
 

Teplice – Krupka
tel.: 417 539 395

mob.: 724 352 848
 

Sivice u Brna
tel.: 544 251 230

mob.: 725 710 840

prodej vysušeného 
truhlářského řeziva,
spárovek, palubek

Ing. SEDLECKÝ Pavel
Jiřího ze Vtelna

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

mob.: 602 359 838
dubbuk@volny.cz

www.susenerezivo.cz
 

Nepomucká 208, Plzeň
tel.: 377 440 945

mob.: 606 333 118

INTEA SERVICE s.r.o.
Samostatnost 1348

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

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

prodej materiálů, kování 
a elektrospotřebičů pro 

výrobce nábytku

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

okr. Spišská Nová Ves
tel.: 0918 480 888

e-mail: tomifaplus@rup.sk

predaj sušeného reziva, 
výroba priebežnej škárovky, 

široká ponuka materiálov 
a služieb pre stolárov 

a nábytkárov

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

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

e-mail: obchod@kili.cz

Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

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

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

e-mail: humpolec@kili.cz

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
fax: 387 687 154

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
fax: 384 361 185

e-mail: jhradec@kili.cz

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

e-mail: plzen@kili.cz

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

e-mail: prostejov@kili.cz

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

e-mail: tabor@kili.cz

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
fax: 582 330 868 

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

e-mail: strakonice@kili.cz

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

e-mail: trebic@kili.cz

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

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

DM 9/2012



DM 9/2012

Ve dvou vydáních DM (7–8/2012 
a 9/2012) jsme se detailněji zaměřili 
na parametry, které jsou důležité pro 
výběr širokopásové brusky s ohledem 
na charakter výroby a využití stroje. 
Seriál zakončíme v Dřevařském ma-
gazínu 10/2012 krátkým pohledem na 
brusky určené pro broušení lakovaných 
povrchů.

Foto: archiv DM

Foto: archiv RENO DESIGN
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příště, redakční servis

Ne každý z dnešních současníků se 
může pochlubit tím, že jeho výrobky 
jsou vybaveny i památkové objekty za-
psané na Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Jednou z takových 
firem je společnost RENO DESIGN 
z Černé Hory, která se velkou měrou 
podílela na obnově interiérů nově zre-
konstruované brněnské vily Tugendhat. 
O jejich zkušenostech z restaurováním 
historického nábytku se dozvíte v příštím 
vydání Dřevařského magazínu.

Bezplatnou řádkovou inzerci (nekomerčního charakteru) v rubrice 

PRODEJ – NÁKUP si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Inzerce / Inzercia

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Zvýhodněné předplatné časopisu Dřevařský magazín si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Objednávka předplatného

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

Předplatné časopisu Dřevařský magazín 

@
web
fax

Bezplatná řádková inzerce – PRODEJ – NÁKUP 

Bezplatné zveřejnění Vašeho požadavku na volná pracovní místa v rub-

rice TRH PRÁCE si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Inzerce / Inzercia

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Nabídka a poptávka volných pracovních míst 
– TRH PRÁCE 

Odborný časopis pro podporu dřevařské
a nábytkářské výroby 

s vybranými recenzovanými články
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Ve volném prodeji rozšiřují
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prodejných míst nacházejícím se uvnitř čísla.
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Vychází desetkrát ročně.
Za odbornou úroveň příspěvků zodpovídají autoři.

Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál nevracíme.
Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Ceny 

uvedené v inzerátech platí pro tu republiku,
v které má inzerent sídlo.
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