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editorial

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Milé čtenářky, milí čtenáři,

představuji si a doufám, že při čtení Dřevařského magazínu sedíte pohodlně a přitom ergo-
nomicky správně, abyste si neničili zdraví na kvalitně navrženém a perfektně čalouněném 
křesle či pohovce, nebo ležíte na rovněž celkově skvělém polohovatelném lůžku. Z mnoha-
leté spolupráce oddělení čalounické technologie Výzkumného a vývojového ústavu ná-
bytkářského v Brně s pražskými a brněnskými lékaři z Institutu hygieny a epidemiologie 
Praha (dnes Státní zdravotní ústav), rehabilitačními specialisty z pražské Vinohradské 
nemocnice a z brněnských nemocnic Milosrdných bratří, Svaté Anny, Nemocnice Bohunice, 
zejména s doc. MUDr. Ivanem Müllerem, CSc., který je stálým spolupracovníkem cechu, 
jsem získala poznatky o tom, že čalouněný sedací a lehací nábytek má přímý vliv nejen 
na komfort, ale i na zdraví svého uživatele. Nejnovější lékařské poznatky o člověku a jeho 
potřebách kvalitního čalouněného nábytku k práci i odpočinku potvrzují, že záleží na tom, 
jak je tento nábytek navržen tvarem, materiály, zpracovatelskými technologiemi a zhotoven 
od nosné kostry až po potah. Každý materiál hlavní i pomocný – a že jich je! má svůj 
význam a je nutné přesně vědět, jak jej do výrobku zapracovat. Zjev sice prodává, ale 
kvalita a komfort sezení a ležení se skrývají uvnitř čalouněného výrobku. 
V devadesátých letech se nesmírně zrychlil, a to i díky kosmickému výzkumu a rozvoji automobilové výroby, vývoj nových čalounických 
materiálů, zpracovatelských technologií, strojů a zařízení. Orientace ve všech těch novinkách a jejich uplatnění či využití ku prospěchu 
uživatelů byla (a je) náročná pro fyzické i právnické osoby v oboru. Proto, a pro pomoc nejen novým čalounickým firmám, ale i jejich 
dodavatelům materiálů a technologií, architektům, designérům, školám všech stupňů a v neposlední řadě prodejcům čalouněného 
nábytku, byl před dvaceti lety založen Cech čalouníků a dekoratérů, nyní z. s. (což znamená zapsaný spolek). Náročných prvních 
dvacet let uplynulo, sluší se poděkovat všem členům a sympatizantům za nezištnou pomoc, za vše, čím odbornému společenstvu 
přispěli – moc děkuji! 
Ale náročnost na výrobu čalounění se zvyšuje a potřebnost předávání kvalitních informací pokračuje. Souběžně je třeba získat nové 
zájemce o obor, aby čalouněný nábytek pro spotřebitele ať klasickou či soudobou technologií měl kdo vyrábět. Jedním z cílů je vrátit 
vysokou prestiž nábytkářským řemeslům. Snahou je vyučeným truhlářům a čalouníkům-dekoratérům umožnit připravit se a skládat po 
pěti letech odborné praxe mistrovskou zkoušku a stát se Mistrem svého oboru. Připravují se pilotní mistrovské zkoušky, jejichž náklady 
ponese stát. Tato jedinečná příležitost se již nikdy nemusí naskytnout. Samozřejmě, že se jedná o zkoušku náročnou, přesto doporučuji 
tuto možnost využít, všem, kdo se s dotazem na mně obrátí, ráda poskytnu detailní informace. 

Ing. Helena Prokopová
cechmistr Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s.

http://www.ohra.cz
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Jedinečná kombinace odolnosti proti vodě a elasticity vám zajistí tu nejlepší odolnost před povětrnostními vlivy. 
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Volba vhodného izolačního zasklení 
pro moderní okna III.

Kvalitní a dobře izolující trojskla se mohou na vnější straně rosit či 
dokonce namrzat. Je to běžný, i když nepříjemný jev. Ale pomocí 
moderní technologie odstranitelný. Stejně tak je pomocí moderní 
technologie možné docílit toho, aby nám vnitřní skla vytápěla interiér 
bez toho, že by na ně svítilo slunce. Obě tyto moderní technologie 
jsou však známé spíše v teoretické rovině. Jak je to ale s jejich 
praktickým využitím? I s touto otázkou jsme se obrátili na Michala 
Bílka z brněnské společnosti Energy IN s.r.o.

Autor: Radomír Čapka s využitím technických 
informací Energy IN s.r.o.

Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv autora a Energy IN

Proč se rosí a namrzá 
venkovní plocha skla?

Častým jevem na dobře izolujících sklech 
je ranní kondenzát a v zimě námraza. 
Negativní reakce uživatelů, kteří u pro-
dejců tento jev reklamují, protože chtějí 
přes okna vidět, jsou odbývány konstato-
váním, že je to právě důkaz o velmi dobré 
izolační schopnosti, protože na hůře izo-
lujících sklech se kondenzát na vnějším 
povrchu netvoří, jelikož je ohříván z in-
teriéru. Bohužel však již nevysvětlí, proč 
se to děje a hlavně jak tvorbě konden-
zátu zabránit. Většinou proto, že to neví. 
Pojďme si o této problematice říct více.
Venkovní (exteriérová) skla si díky své 
velké emisivitě (schopnosti sálat tep-
lo) vyměňují teplo s okolními předměty 
(stromy, zábradlím, protějšími fasádami 
i s oblohou). Teplejší povrchy odevzdá-
vají sáláním své teplo těm studenějším, 
které se jeho absorpcí ohřívají. Čím je 
rozdíl teplot větší, tím více energie se 

sáláním přenáší. Přenos tepla je velmi 
intenzivní a s každým stupněm rozdílu 
teplot roste násobně více.
V zimě jsou okna vždy teplejší než stro-
my, zábradlí, silnice, či fasády okolních 
domů, tedy předávají svému okolí více 
tepla, než kolik ho samy přijímají.
Pokud je teplota povrchu vnějšího skla 
+5 °C a teplota okolních předmětů je 
0 °C, vyzáří se z 1m2 okna až 20 W!
Teplotu povrchů samozřejmě ovlivňuje 
i proudící vzduch. Teplejší předměty 
ochlazuje, studenější ohřívá, takže do-
chází k určitému srovnání všech povr-
chových teplot a vliv sálání se při silněj-
ším větru logicky snižuje.
Avšak za jasných zimních nocí je po-
vrch všech sálavých předmětů na zemi 
i přes proudění větru zcela zásadně 
ovlivněno teplotou oblohy, protože ta 
je velice studená (v zimě až -60 °C) 
a vítr u povrchu země ji nijak neohřívá. 
Sálavé povrchy s teplotou okolo 0 °C 
vyzáří do studené troposféry i více jak 

100 W/m2 ať si fouká vítr, jak chce silně. 
Protože skla mají velmi velkou schopnost 
sálat teplo, klesá na jejich povrchu tep-
lota nejrychleji. Jakmile se dostane pod 
rosný bod vzduchu, objeví se kondenzát.
U dvojskel tento jev nastává jen velmi 
zřídka (při opravdu silných mrazech), 
protože díky špatnému izolačnímu účin-
ku uniká z interiéru tolik tepla, které ven-
kovní sklo ohřívá, že povrch venkovní 
tabule pod rosný bod neklesne. Ale za 
tento komfort ranního výhledu bohužel 
musíme zaplatit. A to mnohem více, než 
jsme si sami ochotni přiznat.
Během jasné zimní noci se od studeněj-
ších povrchů ochlazuje i vzduch a díky 
tomu chládnou více i povrchy (studenější 
vzduch má menší schopnost „ohřívat“ 
a studená troposféra přijímá zářením 
předmětů na Zemi stále velké množství 
tepla). Po několika desítkách minut je 
teplota venkovních tabulí u trojskel už 
pod bodem mrazu a kondenzát na skle 
zmrzne. 
Jenže i led má velkou schopnost sálat, 
takže i jeho teplota vlivem záření noč-
ní oblohy stále klesá. Od půlky noci je 
venkovní povrch skla běžně o 10 a více 
stupňů studenější, než přes den, takže 
z denních výpočtových (∆t) 20 K je v noci 
i více jak 30 K, takže únik tepla okny za 
jasných nocí je běžně o více jak 50 % 
vyšší než přes den (a to platí nejen pro 
zimu, ale i na jaře a na podzim, kdy má 
noční jasná obloha teplotu hluboko pod 
bodem mrazu).

Kondenzát na vnějším skle
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Řešením je nejen velmi dobře izolující 
zasklení (s nízkým koeficientem U skla), 
ale především nesálavý povrch na ven-
kovním skle, díky němuž se:

 kondenzát na venkovním skle nevy-
tvoří (tím, že vnější sklo nebude své 
teplo schopno zářit, teplota jeho po-
vrchu se nikdy nedostane pod rosný 
bod vzduchu), 

 velmi výrazně sníží únik tepla, a to 
i přes den (sklo s nízkoemisivní vrstvou 
přes den vysálá méně než 1 W/m2, 
tedy 20x méně než sklo bez této vrs-
tvy, v noci pak je rozdíl ještě výraznější) 

 díky faktu, že se nebude sáláním 
ochlazovat venkovní sklo, bude i vnitřní 
sklo výrazně teplejší, což podstatně 
zvýší tepelnou pohodu v místnosti a vý-
znamně klesne riziko tvorby konden-
zátu na interiérovém skle (i u dvojskel)

Jak ale získat nesálavý povrch na vněj-
ším skle?
Tak jako se dnes v magnetronu nanáší 
nízkoemisivní nanovrstva na stranu skla 
otočenou do komory – tzv. měkký po-
kov, lze stejně nanést na druhou stranu 
skla speciální tzv. tvrdé pokovení, které 
je pro viditelné světlo průhledné, ale pro 
tepelné sálání odrazivé, resp. nízkoemi-
sivní (s velmi malou schopností sálat tep-
lo) a tvořené materiály, které jsou odolné 
vůči atmosférickým vlivům. Tato obou-
stranně pokovená sklovina není bohužel 
běžně dostupná, protože výrobci izolač-
ních skel o této možnosti příliš nevědí 
a netlačí dodavatele tabulových skel do 
jejich výroby. Na vině jsou špatné normy, 
díky nimž se vliv studeného sálání noční 
oblohy do výpočtů nezahrnuje. Přesto 
jsou na trhu k dostání výjimečně izolující 
zasklení i včetně funkce „bez kondenzá-
tu na vnějším i vnitřním skle“:
Pro ty, kdo mají relativně nová okna a je-
jich výměna proto nepřichází do úvahy, 
existují i nalepovací folie s nízkoemisiv-
ním (nesálavým) povrchem. Ale toto ře-
šení je vždy až na druhém místě, pokud 
není možné objednat vrstvu přímo na 
skle a je potřeba řešit tento problém až 
dodatečně. Nevýhodou je totiž menší 
životnost folie (pomalu ji rozkládá UV 
světlo), a také její vyšší cena než vrstva 
na skle a samozřejmě i komplikovanost 
její aplikace.

Topná skla jako velmi účinný 
zdroj sálavého vytápění

Pokov na skle je elektricky vodivý a má 
svůj odpor. Po připojení k elektrickému 
napětí se zahřívá a může fungovat jako 
topné těleso. Této skutečnosti lze využít 
pro vytápění interiéru.

Běžná sálavá topení netopí v ploše 
stejno měrně. V místě, kde se pod kry-
cí vrstvou přímo nacházejí trubky (nebo 
topné kabely či odporové pásky) je 
povrchová teplota o malinko vyšší, než 
v místech, kde tyto liniové zdroje tep-
la chybí. Rozdíl teplot může být velmi 
malý, ale přesto má velký vliv na účinek 
topení. 
Představme si např. podlahové topení 
s trubkami vzdálenými od sebe 10 cm, 
zalité betonem. Přímo nad trubkou 
bude mít povrch betonu třeba 25 °C, 
ale o 1 cm vedle už 24,9 °C. O další 
1 cm už jen 24,8 °C a o další 1 cm dál 

už jen 24,7 °C. Je to proto, že i beton 
má určitou izolační schopnost, která 
se projevuje teplotním spádem. Vlnové 
délky i amplitudy jednotlivých teplotních 
vln tedy nebudou stejné, budou se ne-
patrně lišit.
Pokud si průběh těchto 4 mírně rozdíl-
ných vln zobrazíme (ilustračně) v gra-
fu 1, vidíme, že po několika sinuso-
idách jsou vlny již částečně od sebe 
posunuté. A pokud graf protáhneme 
ještě dále, zjistíme, že místy se ampli-
tudy nachází dokonce i naproti sobě, 
takže se jejich energie navzájem ruší 
(viz graf 2).

Trojsklo, 4 komory
Ug = 0,17 W/m2K

Trojsklo, 3 komory
U = 0 ,23 W /m Kg

2

Dvojsklo, 3 komory
Ug  = 0,3 W/m2K

Dvojsklo, 2 komory
Ug  =  0,4  W/m2K

s tloušťkou od 60 mm s tloušťkou od 54 mm

s tloušťkou od 44 mm s tloušťkou od 33 mm

Grafy 1, 2
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Sečteme-li všechny 4 vlny dohromady, 
bude výsledný průběh zářivé energie 
vypadat takto (viz graf 3). Je to pouze 
ilustrační příklad, ale pro pochopení 
následujících řádků je dobře použitelný.
Topná skla představují plochu, která sálá 
v celé ploše identickou teplotou, protože 
pokov, který se připojuje na elektrické 
napětí, má všude stejný odpor a prochá-
zející proud zahřívá pokovené sklo doko-
nale rovnoměrně. Když tedy zobrazíme 
v grafu 4 stejné sinusoidy a sečteme-li 
tyto vlny stejně, jako v minulém grafu, 
vypadá výsledný průběh zářivé energie 
docela jinak (viz graf 5).

A pokud porovnáme oba výsledné gra-
fy, vidíme, s jak rozdílným efektem obě 
plochy topí (viz graf 6).
Další velkou výhodou topných skel je 
fakt, že pokov na interiérovém skle, kte-
rý se ohřívá, je současně nízkoemisivní, 
takže sklo své teplo směrem do komory 
nesálá. Téměř veškeré teplo se tak vy-
září pouze do interiéru (97 až 99 %).
Účinnost topných skel je natolik vysoká, 
že je lze srovnávat snad jen s tepelnými 
čerpadly, jejichž energetickou bilanci 
neurčuje jen COP (poměr topného vý-
konu vůči příkonu), ale i ztráty na potru-
bí, čerpadlech, třícestných ventilech, 

výměnících a také ztráty při předávání 
tepla do vzduchu i jeho limitní vliv na 
tepelnou pohodu člověka. 
U tepelných čerpadel je dále třeba za-
počítat i vyšší ztrátu při větrání, protože 
pokud ohříváme vzduch, který pak vy-
měňujeme za čerstvý, tak spotřebujeme 
na jeho ohřev více, než když topíme sá-
lavě. A také je třeba připočíst i náklady 
na servis a samozřejmě amortizaci velmi 
vysoké pořizovací ceny.
Když tuto celkovou bilanci tepelného 
čerpadla postavíme proti bezeztráto-
vému sálavému teplu od topných skel, 
které působí na člověka přímo ze zdroje 
bez mezičlánků a navíc u velkých ploch 
s velmi nízkou povrchovou teplotou 
(≈ 21°C), která znamená minimální te-
pelné ztráty, vyjde nám bilance topných 
skel téměř vždy lepší, nemluvě o tom, 
že sálavé topení je mnohem příjemnější 
než jakékoliv jiné, ať už od radiátorů či 
od podlahového topení. 

Graf 3

Ohřívaný pokov na interiérovém skle je 
současně nízkoemisivní, takže téměř 
veškeré teplo se vyzáří do interiéru

Grafy 4, 5, 6
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Pořizovací cena topných skel a hlavně 
jejich instalace ve srovnání s jakýmkoliv 
jiným topným systémem je až legrační – 
skla s nízkoemisivním pokovem se dnes 
používají v každém zasklení, je třeba tedy 
jen najít výrobce, který je dokáže vyrobit 
jako topná. Vytápění je ovládáno buď ruč-
ně pomocí nastavení tepelné pohody, kte-
ré řídí povrchovou teplotu skel v závislosti 
na aktuální teplotě vzduchu v místnosti, 
nebo od regulace zónového topení.
S regulací zónového topení získávají 
topná skla další velkou výhodu. Lze díky 
němu snížit spotřebu energie na vytápě-
ní naprosto zásadně, kdy i standardně 
zateplený dům dosahuje spotřeb téměř 
jako pasivní a pasivní jako nulový, protože 
se v místnostech topí pouze pokud se 
v nich obyvatelé právě nacházejí. Pro ten-
to účel jsou nejvhodnější trojskla s jednou 
fólií (U

g ≈ 0,25 W/m2K + vynikající akusti-
ka), kde statiku zajišťuje prostřední tlusté 
sklo, aby to topné, interiérové mohlo být 
co nejtenčí. Sklovina s tloušťkou 3 mm 
se totiž rozehřeje z 5 °C na 30 °C bě-
hem několika sekund, čímž zajistí téměř 
okamžitou tepelnou pohodu.
Než se tedy obyvatelé po návratu domů 
stačí svléci z kabátů a vyzout z bot, je 
díky rychlosti sálání ≈ 300.000 km/s 
v denních zónách (obývací hale, ku-
chyni, koupelně a dalších nastavených 
místnostech) příjemně.
Jak se sáláním skel ohřívají i ostatní 
předměty a stěny, a od nich i vzduch, 
snižuje se postupně povrchová teplota 
skel ze startovních 30 °C na udržovacích 
20–21 °C, což u velké plochy skel boha-
tě stačí, ale především takto nízká povr-
chová teplota znamená oproti radiátorům 
s teplotou 40–50 °C nebo podlahovému 
topení s teplotou cca. 30 °C podstatně 
menší tepelný spád a tedy i mnohem 
menší únik tepla.
Rychlejšímu prohřátí prostoru a tedy i sní-
žení celkové spotřeby tepla velmi účinně 
napomáhají termo-izolační stěrky na stě-
nách a stropu a na podlaze korek, tedy 
„teplé“ a sálavé materiály, jejichž hlavní 

funkcí je, že vyzáří absorbované teplo 
rychleji, než jej stačí vedením odvést do 
zimy (viz graf 8). Bohužel s tímto jevem 
dnes žádné tepelně technické výpočty 
nepočítají, izolační vlastnosti materiálů 
se měří pouze v ustáleném stavu (který 
nikdy reálně nenastane), takže i když tyto 
materiály uspoří hodně energie, tak jsou 
odbornou veřejností odmítány.
Všechny předměty, které se od skel bě-
hem jejich sálání prohřívaly (zdi, náby-
tek...), po jejich vypnutí své nabité teplo 
postupně vyzařují. Tedy náběh tepelné 
pohody může být díky rychle rozehřáté 
velké ploše skel okamžitý, ale ochlazení 
je velmi pozvolné. I tohoto jevu topný 
systém využívá (spínací hysterezí), aby 
co nejefektivněji využil již naakumulo-
vanou energii.
V nočních zónách (ložnice) se s přícho-
dem obyvatel domů skla na tak vysokou 
teplotu nerozehřívají, ale jen např. na 
15 °C, později i na 18 °C, aby místnost 
postupně do večera rozehřály.
Odchodem obyvatel z domu se pak celý 
dům přepne na temperování (např. 5 °C) 
a čeká na jejich příchod, aby se opět 
bleskově nastartoval. 
Nastavení zónového topení lze samo-
zřejmě libovolně přeprogramovat podle 
vlastních představ pro každou místnost 
zvlášť (webová aplikace, tedy i vzdálené 
ovládání) nebo lze řídit topení pouze ma-
nuálně – k tomu je na každém reguláto-

ru teploty skel přepínač (MAN – AUT).
Důležitá je tedy co největší plocha top-
ných skel, aby mohl být jejich povrch 
ohříván na co nejnižší teplotu – tím je za-
jištěn maximální komfort i nejnižší spotře-
ba. Pokud by ale plocha skel byla malá, 
je třeba ji pro docílení stejného topného 
výkonu ohřívat na vyšší teplotu, kdy již 
vzniká riziko, že začne proudit v komo-
rách plyn, který přenese mnohem více 
tepla ven do zimy (hnacím motorem pro 
proudění plynu v komoře je právě rozdíl 
teplot na stěnách). Proto i vícekomorové 
řešení (ekvivalent čtyřskla nebo pětiskla) 
má zde velké opodstatnění, protože roz-
děluje komory na více přepážek s men-
ším teplotním rozdílem, takže proudění 
plynu uvnitř komor nevzniká ani při ně-
kolikaminutové náběhové fázi topení 
(30 °C) než dojde k postupnému vyhřátí 
vzduchu na teplotu 21 °C.

Trojsklo s jednou fólií, kde statiku zajiš-
ťuje prostřední tlusté sklo, aby topné, 
interiérové mohlo být co nejtenčí
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Topné sklo s Ug = 0,2 W/m2k

Teploměr měří povrchovou teplotu top-
ného skla
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Bezpečnostní uzávěr oken s alarmem

Odolnost takzvaných „bezpečných“ oken proti násilnému vniknutí je limitována jejich konstrukcí, 
použitými materiály a instalací. Obecně ale platí, že stoprocentně bezpečná okna neexistují – pouze 
okna s nižší či vyšší odolností (bezpečnostní třídy definují příslušné normy). Odborníci proto pro 
zabezpečení objektů doporučují používat více bezpečnostních prvků. To znamená např. kombinaci 
mechanických překážek a elektronických systémů. Nejčastěji jsou v tomto směru využívány zvukové 
systémy – alarmy.

K nejrozšířenějším patří bezpečnostní 
systémy s čidly reagujícími na pohyb 
v místnosti, napojenými na řídicí cen-
trálu. Ty jsou určeny především pro za-
bezpečení domu či bytu v době nepří-
tomnosti majitelů. Je však prokázáno, 
že velké procento vloupání se odehrává 
v nočních hodinách, v době, kdy maji-
telé pokojně spí. Proto jsou používána 
i čidla, která se připevňují přímo na okna 
a fungují na principu rozpojení kontaktu 
nebo magnetického pole. Takové systé-
my, jak známo, ale představují nemalou 
investici a relativně náročnou instalaci. 
Na trhu proto existují i méně náročné 

alternativy, a to jak z hlediska ceny, tak 
z hlediska instalace.

Jedním z takových příkladů je ruční 
bezpečnostní uzávěr s integrovaným 
alarmem, který se instaluje přímo na 
okno. Uzávěr funguje jako samostatná 
funkční jednotka nezávislá na síťovém 
připojení k řídicí jednotce (jako je tomu 
u sofistikovaných bezpečnostních sys-
témů). Plní zároveň roli čidla i alarmu 
a k tomu ještě mechanického uzávěru. 
Pro zabezpečení každého otvíravého 
křídla (okna i dveří) je zapotřebí je-
den uzávěr, který funguje na principu 
obrtlíku. Skládá se z robustní kovové 
základny oválného tvaru, k níž je pros-
třednictvím otočného čepu připojena 
masivní kovová klička. V tělese kličky 
je zabudován elektronický alarm s tla-
čítkovým spínačem. Zdrojem elektrické 

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Okno s bezpečnostním uzávěrem s in-
tegrovaným alarmem

Uzávěr se instaluje na vnitřní stranu okenního či dveřního rámu
Otočením o 90° uzávěrem uzamkneme okno proti otevření 
a zároveň nastavíme alarm do pohotovostní polohy
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energie pro napájení alarmu je integ-
rovaná baterie, takže není potřeba ani 
připojení k elektrické síti. I přes svoji 
„mini velikost“ alarm vydává pronikavý 
zvuk s intenzitou 110 dB.

Instalace uzávěru, stejně jako jeho ob-
sluha, je velice jednoduchá. Pomocí 
dvou vrutů nebo šroubů se přišroubuje 
na vnitřní stranu rámu okna či dveří. Lze 
ho použít pro okna a dveře v provedení 
dřevo, plast i hliník. Otočením kličky 
o 90° přes otvíravé křídlo nastavíme 
uzávěr do pozice uzamčeno a záro-
veň alarm do pohotovostní polohy. 
Tlačítkový spínač alarmu má podobu 
válcového čípku, který prochází celým 
tělesem kličky a slouží zároveň jako spí-
nač i vypínač. Pokud vystupuje na zadní 
straně kličky (k oknu), je alarm vypnutý, 
resp. nastavený v pohotovostní poloze. 
Při otevření okna narazí křídlo na spí-
nač, čímž ho zatlačí do tělesa kličky 
a spustí alarm. Klička zároveň slou-
ží jako mechanická zábrana otevření 
křídla. Ke spuštění alarmu tedy stačí jen 
několikamilimetrový pohyb křídla, k ně-
muž dojde např. při vypáčení z vnější 
strany. Alarm vypneme zatlačením vy-
stouplého tlačítka spínače na přední 
straně kličky.

Podle dodavatelů bezpečnostních sys-
témů představují alarmy pro zloděje nej-
větší překážku. Spící obyvatele domu či 
bytu totiž spolehlivě vzbudí.
Uzávěr s alarmem ale není jen bez-

pečnostním prvkem chránícím dům či 
byt proti vloupání. Slouží zároveň jako 
dětská pojistka, když jednak brání dítěti 
v otevření okna a zároveň každý takový 
pokus hlásí zvukovým signálem.

Uzávěry s alarmem jsou nabízeny v různých barevných provedeních, aby mohly být 
přizpůsobeny různým povrchovým úpravám oken a dveří

www.primeboard.pfleiderer.com

Pfleiderer PrimeBoard spojuje vysoce kvalitní 

lakovanou optiku, optimalní zpracovatelnost a dobrou 

zatížitelnost plochy. Jestli XTreme Matt nebo XTreme 

vysoký lesk: nová inovativní více vrstvá technologie laku 

zabezpečuje vysokou barevnou stálost a bezproblémové 

zpracování. Mnohostraně použitelná skrze optimální 

barevné spojení.

INSPIRATIONS 
CLOSE TO YOU

PFLEIDERER PRIMEBOARD
VYSOCE KVALITNÍ LAKOVANÁ DESKA 
V LESKU A MATU

http://www.primeboard.pfleiderer.com
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Elegance v kuchyni a obývacím pokoji
Kombinace přírodního vzhledu a matné černé barvy vytváří exklusivní dojem

V moderním designu kuchyně se prolínají přírodní prvky s decentní-
mi barvami. Elegantní vzhled této kuchyně tvoří kombinace dekoru 
H3309 ST28 Dub Gladstone pískový s moderním dekorem U999 PM 
Černá s povrchem PerfectSense Matt. Sladěné ABS hrany celkový 

dojem výborně doplňují. Stylovou alternativou k obkladům stěn jsou zádové desky, které nevyžadují 
kotvení vrtáním do zdi a jsou ideální pro ty, kteří upřednostňují bezúdržbové řešení. Pro perfektní 
sladění jsou zádové desky ve stejném dekoru jako pracovní deska. Design kuchyně přechází také 
do obytného prostoru a vytváří tak příjemný harmonický vzhled celého prostoru.

Použité produkty
 Eurodekor
 Pracovní desky
 Plastové hrany ABS
 Zádové desky ke kuchyňským des-
kám

Použité dekory
 H3309 ST28 Dub Gladstone pískový
 U999 PM/ST2 Černá

Realizace

 Investor: 
 UNDERWOOD Meble Sp. z o. o., 

Poznan (PL), www.underwood.pl
 Architekti: 

 Zalewska/UNDERWOOD, Poznan 
(PL), www.underwood.pl

Moderní design kuchyně s dekory H3309 ST28 Dub Gladstone pískový a U999 PM 
Černá s povrchem PerfectSense Matt. Foto: © Underwood

http://www.egger.com
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Podobný styl jako v kuchyni se objevuje také v obývacím pokoji. Foto: Monika Piecha Ziółkowska

Dekor U999 PM Černá s povrchem PerfectSense Matt je v harmonii s přirozeností dekoru H3309 ST28 Dub Gladstone pískový. 
Foto: © Underwood

Dekory v synchronizovaných strukturách Feelwood vytváří pocit skutečného dřeva 
díky přesně sladěné struktuře s kresbou dekoru. Kvalitní, přirozená a realistická 
povrchová úprava Feelwood je ve srovnání s povrchem přírodního dřeva velmi odolná 
a snadno se čistí. K dispozici v různých variantách desek, laminátech a originálních 
ABS hran, včetně čelních. Zobrazený dekor: H3309 ST28 Dub Gladstone pískový.

» Objevte více www.egger.com/feelwood

Feelwood:
Dekory nikdy nevypadaly opravdověji.
Egger kolekce dekorativních materiálů 2017 – 2019

http://www.egger.com/feelwood
http://www.egger.com
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Pneumatické ruční nářadí již dávno není záležitostí pouze dílenského použití (z důvodu nutného 
rozvodu stlačeného vzduchu), ale své uplatnění nachází i na stavbách. Využívají ho jak truhláři, tak 
podlaháři, sádrokartonáři, tesaři či pokrývači. Jisté omezení ale představuje kompresor, a to jak z dů-
vodu potřeby elektřiny, tak kvůli připojení nářadí dostatečně dlouhou flexibilní hadicí. Proto podobně, 
jako výrobci elektrického nářadí nabídli pro montážní práce bezkabelové akumulátorové nářadí, tak 
německý výrobce pneumatického nářadí vyšel svým klientům vstříc, když jim jako alternativu pře-
nosného kompresoru nabídl ke svému nářadí mobilní tlakové láhve. Tlaková láhev zavěšená u pasu 
a pomocí flexibilní hadice připojená k nářadí ale také nemusí být řešení vyhovující každému. Firma 
proto nedávno přišla s vylepšenou variantou.

Adaptér pro univerzální použití 
pneumatického nářadí

Se speciálním adaptérem je nyní mož-
né používat tlakové láhve se stlačeným 
vzduchem bez dalšího přídavného pří-
slušenství. Navíc připojit lze veškeré 
pneumatické nářadí do 10 bar bez 
ohledu na značku.
Adaptér o hmotnosti 750 g (pracovní 
tlak 6 – 7 bar) se jedním koncem na-
šroubuje přímo na hrdlo tlakové láhve 
a druhým koncem se pomocí rychlo-
spojky připojí k ručnímu nářadí. Láhev 
je tak prostřednictvím adaptéru pevně 
spojena s nářadím a tvoří jeho součást. 
To znamená, že nářadí můžeme při prá-
ci odložit a vzdálit se od něj bez rizika, 
že ho strhneme s sebou, jako v případě 
láhve zavěšené u pasu a připojení po-
mocí hadice.
Přímo v adaptéru je zabudován i nepo-
stradatelný tlakoměr pro kontrolu tlaku 
vzduchu v láhvi.
Práce s adaptérem je velice jadnodu-
chá a rychlá. Jeho montáž nevyžadu-
je ani tolik času, jako přečtení tohoto 
článku.

Speciální adaptér

Pomocí adaptéru lze tlakovou láhev 
připojit k jakémukoliv pneumatickému 
nářadí do 10 bar

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor
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Zákazník standardně od dodavatele 
nábytku nebo interiérů počítá se zpra-
cováním nabídky na úrovni fotorealis-
tického výstupu. Srozumitelná forma 
vizualizací pomáhá zpřehlednit navrho-
vanou investici a tím urychlit rozhodo-
vací proces. Proto v řadě významných 
výběrových řízeních na dodávku inte-
riérů je vizualizace podmínkou. Navíc 
správně navržené a zavedené progra-
mové technologie posouvají efektivitu 

a kvalitu grafického návrhu do vyšší ro-
viny využitelnosti například směrem ke 
zpracování cenových kalkulací, potřeb 
výrobních podkladů nebo přípravy dat 
pro strojní vybavení. Rutinní části výpoč-
tů je možné přenechat programům a ná-
vrhář tím získá větší prostor pro kreativní 
část své práce.
Zavádění nových technologií stojí něja-
ký čas, energii a finance. Požádali jsme 
některé naše uživatele, aby se s námi 
podělili o své zkušenosti s využíváním 
a zaváděním technologií, které dodává 
firma ŠPINAR – software. Děkujeme za 
příspěvek panu Ing. Josefovi Urbanovi 
z firmy URBAN atelier, řediteli firmy 
BRADOP Leškovi Brancovi, panu 
Vladimíru Kačmárovi a slečně Markétě 

Satinské z firmy Stolařství Hodoňovice 
s.r.o. a panu Jakubovi Vojtěškovi za ve-
dení rozhovorů.

Ing. Josef Urban 
z firmy URBAN atelier

Jakub Vojtěšek: Můžete nám před-
stavit Vaši firmu a náplň Vaší návr-
hářské práce?
Ing. Lukáš Urban: Naše firma URBAN 
atelier se zabývá návrhy a dodávkou 
atypických interiérů rodinných domů 
a bytů. Pro zákazníky poskytujeme 
kompletní servis od návrhu dispozice 
místností, zpracování přesných vizua-
lizací celkových pohledů i detailů aty-
pického nábytku, abychom byli schopni 
svým klientům co nejnázorněji vysvětlit 
myšlenku vloženou do našich návrhů, 
až po přípravu výkresové dokumentace 
a kompletní realizaci na klíč. V oboru 
pracuji přes 10 let.

J. V.: Jaké máte zkušenosti s grafic-
kými programy a proč jste si vybral 
pro svoji práci programy od firmy 
ŠPINAR – software? Jaký je Váš pří-
běh?
L. U.: V grafických návrzích nejvíce 
potřebuji docílit kvalitní vizualizace 
a následně výrobní výkresovou doku-
mentaci. V minulosti jsem pracoval 
v řadě grafických programů od těch 
velmi drahých až po ty bezplatné. 
S programem TurboCAD jsem se po-
prvé setkat na škole před cca 13 lety. 

Vizualizace interiérů a nábytku

Vývoj technologií se nezastavuje a jde si svým vlastním životem, 
i když někdy utíkáme do přírody od všech vymožeností lidské 
společnosti, abychom si odpočinuli a možná lépe uvědomili co je 
a není v životě lidském podstatné. Každý z nás má volbu cesty 
do jaké míry a jakým způsobem začneme technologie využívat. 

Dřevařskému průmyslu se digitálně propojený svět nevyhýbá a roste význam využívání jeho výhod. 
Návrhář nebo technik znající svůj dřevařský obor, dokáže pomocí srozumitelného náčrtku a krátkého 
komentáře předat svoji myšlenku rychle a přesně. V tomto článku se ale detailněji zaměříme na 
prezentace návrhu ještě nevyrobeného nábytku nebo interiéru pomocí vizualizací.

Autor: Ing. Milan Špinar
ŠPINAR – software s.r.o. Brno
Kontakt: info@spinar.cz
Foto: archiv ŠPINAR – software

Vytvořeno v TurboCADu – autor Marian Jurčák

http://www.spinar.cz


DM 10/2018 17

technologie – inzerce

V té době to byl dobrý kreslící a modelo-
vací program, ale vizualizace nebyly na 
úrovni nejlepších programů. Za roky se 
ale situace hodně změnila, TurboCAD 
přešel na reálná fyzikální světla, zlepšil 
možnosti nastavení materiálů a rendru 
a konkurenci dotáhl. Před 5 lety jsem 
potřeboval software pro své podnikání, 
a právě TurboCAD mi vyšel jako nejlepší 
řešení. Hlavní výhodu vidím v jeho kom-
plexnosti. Dokážu v něm nakreslit sta-
vební výkresy, pohodlně je převedu do 
3D, následně vymodeluju celý interiér, 
uložím perfektně vypadající vizualizace 
a připravím výrobní výkresy nábytku. Za 
cenu, kterou program stojí, jsem lepší 
řešení nenašel.
Po prezentaci programu jsem si nako-
nec jednu licenci DAEX IS Standard 
s TurboCADem zakoupil (stála mně 
přibližně stejně jako upgrade u konku-
rence) a na ní jsem začal zkoušet ná-
stroje, na které jsem byl při zpracování 
projektu zvyklí. Práce ve 2D a 3D včet-
ně základních vizualizací šla zvládnout 
i po prvním zaškolení. Díky předchozím 
znalostem práce v CAD, nebylo složité 
si najít potřebné nástroje a prostředí 
TurboCADu si nastavit dle svých po-
třeb. Do grafické části programu jsem 
se dostal poměrně brzy.

J. V.: Bylo zavedení jednoduché?
L. U.: Pro mě osobně díky znalostem 
jiných CAD programů nebyl přechod 
na programy firmy ŠPINAR – software 
náročný. Když jsem po prvních zkuše-
nostech do firmy nakoupil další licence 
pro své kolegy, využil jsem možnosti je-
jich zaškolení. 

J. V.: Co byste doporučil novým 
uživatelům při zavádění DAEX IS 
a TurboCADu? Na co se mají připra-
vit?
L. U.: Určitě bych nepodcenil zaškolení. 
Asi každý z nás bude mít jiné zkuše-
nosti s grafikou a nedá se očekávat, že 

špičkové vizualizace se uživatel naučí 
okamžitě. Práce s prostředím, nastave-
ním vlastních materiálů, světel, drsnosti, 
odlesku, radiosity, luminance… vyža-
duje alespoň základní znalosti, pokud 
nechcete pracovat pouze z přednasta-
venými šablonami.
S kolegy jsme si specializované školení 
na vizualizace naplánovali dle doporu-
čení až po zvládnutí základního ovládání 
programu. Toto naplánování bych mohl 
doporučit. Nelze se věnovat vyšší gra-
fice bez základní grafické gramotnosti.

J. V.: Jak byste zhodnotil přínos 
programu DAEX a TurboCAD pro 
Vaši praxi?
L. U.: Jak jsem se již zmínil. Pro naši fir-
mu, která si zakládá na kvalitní prezentaci 
svých návrhů, mohu vyzdvihnout mož-
nosti, které mi grafická část programu od 
firmy ŠPINAR – software nabízí. Našel 
jsem zde veškerá potřebná nastavení pro 
své nejnáročnější vizualizace a navíc mě 
těší, že pracuji v integrovaném prostředí, 
kde lehce přejdu z vizualizací do tvorby 
konstrukční výkresové dokumentace.

Vytvořeno v TurboCADu – autor Ing. Josef Urban

Vytvořeno v TurboCADu – autor Ing. Josef Urban
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Lešek Branc, ředitel firmy 
BRADOP nábytek s. r. o.

Jakub Vojtěšek: Můžete nám pane 
Branci říci pár slov o Vaší firmě 
Bradop?
Lešek Branc: Firma BRADOP nábytek 
s. r. o. působí na trhu od roku 1998. 
Původně společnost začínala jako velko-
sklad obrazů. Postupně jsme se začali 
zaměřovat na nábytek, a to hlavně na 
přání našich zákazníků. Za tuto dobu 
jsme toho díky nim a schopným obchod-
ním partnerům hodně dokázali. Stále 
rozšiřujeme, modernizujeme a zdo-
konalujeme vlastní výrobu. Dovážíme 
nábytek i z jiných zemí. Neustále pra-
cujeme na zdokonalování péče o zákaz-
níka. Snažíme se jim nabídnout nejlep-
ší servis od objednání až po následné 
doručení. Svým klientům poskytujeme 
bezplatně mnoho propagačních mate-
riálu, slevy, dovoz zdarma apod. Dnes 
můžeme říci, že díky tomuto přístupu 
máme přes 700 aktivních odběratelů 
nábytku BRADOP v ČR a SR a kolem 
50 v Polsku. Abychom si ale svoji pozi-

ci na trhu udrželi, neustále investujeme 
do inovací. Snažíme se zdokonalovat 
výrobní proces a logistiku, nabízený 
sortiment, IT technologie a kvalitu za-
městnanců. Inovace jsou sice velmi ná-
kladným procesem, ale věříme, že jen 
tak udržíme krok s dobou a konkurencí.

J. V.: Jak jste DAEX s TurboCADem 
začali využívat ve Vaší společnosti?
L. B.: My jsme vstoupili do spolupráce 
s firmou ŠPINAR – software asi před 14 
lety, ale využívali jsme jejich programy 
pouze pro základní kreslení výrobní do-
kumentace a ve výrobě na nářezové plá-
ny. V posledních letech jsme se začali 
více zaměřovat na kvalitnější vizualizační 
výstupy návrhu interiérů a prezentaci 
jednotlivých kusů nábytku interaktivní 
formou na našem internetu. V nepo-
slední řadě bylo naší prioritou zvýšit 
efektivitu naší výroby a připravit propo-
jení dat z obchodu do výroby a strojním 
vybavením. Dohodli jsme se s firmou 
ŠPINAR – software na dodávce celého 
propojení a celou dodávku jsme rozděli-
li na jednotlivé etapy.

J. V.: Jak probíhala vlastní imple-
mentace, aby čtenáři měli představu 
o náročnosti celého procesu?
L. B.: Jak jsem naznačil, rozdělili jsem 
dodávku implementace programů na 
jednotlivé etapy. Aby fungoval celek 
propojení a začaly přinášet první efekti-
vitu a kvalitu ty části projektu, které jsme 
přednostně potřebovali řešit. Dohodli 
jsme se na prioritách jednotlivých etap. 
V první části jsme vyškolili naše pra-
covníky na základní ovládání programu 
DAEX a TurboCAD. Pak jsme začali ře-
šit specializované dodávky a nadstavby 
systému. Bylo zapotřebí vyškolit naše 
grafické oddělení na vizualizace interié-
ru pro tvorbu podkladů do katalogů a na 
speciální nadstavbu pro web prezenta-
ce. Pro naši firmu, která nabízí velkou 
šíři nábytku a sestav, byla interaktivní 
prezentace na internetu jednou z klíčo-
vých požadavků na dodávku programů 
do naší firmy. Náš zákazník potřebuje 
mít jednu z možností, kterou mu digitální 
svět přináší, v klidu domova si prohléd-
nout nabízený nábytek v různých náhle-
dech a barevných variantách.

Vytvořeno v TurboCADu – autor Bradop

Vytvořeno v TurboCADu – autor Bradop

http://www.spinar.cz


DM 10/2018 19

technologie – inzerce
J. V.: Takže prezentace nábytku na 
internetu byla Vaše prioritní imple-
mentace dodávky programu?
L. B.: Původně jsme plánovali propojení 
grafiky se strojním vybavením, ale ob-
chodní prezentace bylo nakonec nutné 
řešit prioritně. Naše nabídka nábytku je 
velmi široká a bylo nutné najít nejvhod-
nější cestu jak z 3D modelu nebo na-
skenováním hotového nábytku dostat 
prezentaci k zákazníkovi na internetu. 
Podklady pro tyto prezentace jsme byli 
schopni dosáhnout přes programy firmy 
ŠPINAR – software.

J. V.: Dodávka propojení na strojní 
zařízení se řešila až po této etapě?
L. B.: Paralelně s touto etapou jsme 
postupně vyřešili exporty dat do pily 
s tiskem štítků, propojení s CNC je na-
plánováno po ukončení této etapy.

J. V.: Co byste vyzdvihl na progra-
mech a dodávce od firmy ŠPINAR 
– software?
L. B.: Pro nás je nejdůležitější kom-
plexnost nabídky a služeb, kterou firma 
ŠPINAR – software nabízí. Víme, že nelze 
vše realizovat naráz, líbí se nám přístup, 
kdy se obě strany snaží doladit termíny 
jednotlivých etap podle situace a potřeb 
v naší společnosti. Nákup programu je 
pouze první etapa, ale na implementaci 
je zapotřebí si najít čas a toho při realizaci 
zakázek není vždy tolik, kolik bychom si 
všichni ideálně představovali. K článku 
připojujeme několik našich výstupů.

Návrhář Vladimír Kačmár 

Jakub Vojtěšek: Pane Kačmáre, vy 
využíváte programu DAEX s grafic-
kým programem TurboCAD pro ná-
vrh atypického i sériového nábytku 
a interiérů. Představte nám prosím 
Vaši firmu a návrhářskou práci.
Vladimír Kačmár: Přes 28 let pracuji 
v nábytkářském oboru, 20 let jako kon-
struktér a přípravář výroby. V současné 
době se zaměřuji na zpracování pod-
kladů návrhu nábytku někdy i celých 
interiérů, kde zajišťuji zpracování vizu-
alizací, podkladů pro výrobu s montáž-
ními návody nových nábytkových řad 
firmy Lamivex, která je jedna z předních 
výrobců nábytku pro většinu obchodních 
řetězců v České republice i v zahraničí. 
Tyto podklady jsou využívány jako výcho-
zí podklad k sestavení výrobků.

J. V.: Jaký je Váš příběh využívání 
programů dodávaných firmou 
ŠPINAR – software ve Vaší praxi?

V. K.: S grafickou částí programu Turbo-
CAD jsem začal pracovat před 15 lety, ale 
tento nástroj jsem využíval především pro 
výrobní dokumentaci. Později vzešel po-
žadavek na zefektivnění práce. Šlo o to, 

aby z původního vizualizačního návrhu, 
který měl zapůsobit v co nejvyšší kvalitě 
na zákazníka, jsme co nejrychleji dostali 
potřebné podklady do výroby. Následně 
jsem řešil požadavek na vytvoření finál- 

Vytvořeno v TurboCADu – autor Vladimír Kačmár

Vytvořeno v TurboCADu – autor Vladimír Kačmár
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ního montážního návodu. DAEX s gra-
fikou TurboCAD mě umožnil přecházet 
s modelem a kresbou jednou pro potřeby 
obchodu, podruhé pro potřeby výroby, 
a nakonec finální vizualizací.

J. V.: Kdy a co vás vedlo začít použí-
vat vizualizační nástroje?
V. K.: Na vizualizace kladou zákazníci 
velký důraz. Při přípravě podkladů do 
výroby nebylo moc času se tvorbě kva-
litnějších vizualizací věnovat. Když bylo 
zapotřebí tuto část projektu řešit, obrá-
tili jsme se na specializovanou externí 
firmu. To nás časem začalo omezovat. 
Při jednáních s klientem bylo zapotřebí 
provést řadu změn a v krátkém čase za-
slat nový návrh (a každý návrh a změna 
něco stojí). Jednoduše bylo nutné, aby 
důležitá část projektu, jakou je vizua-

lizace, byla v našich rukou i pro další 
použití ve výrobě.

J. V.: Bylo složité se naučit vyšší úro-
veň vizualizací?
V. K.: Ukázky programu nástrojů DAEX 
a TurboCAD mě utvrdily, že jdu správ-
ným směrem a protože samostudium 
není právě nejefektivnější z hlediska ča-
sové náročnosti, domluvilo se školení. 
Čas věnovaný na získávání know-how 
se začal záhy vracet v prudkém zlepšení 
efektivity celé mé práce. Hlavně moje 
návrhy pro důležité obchodní partnery 
jsem mohl dodat ve vyšší kvalitě a bez 
nutnosti spolupráce s externím grafic-
kým studiem. Fotorealistické výstupy 
se, ačkoliv nejsem vystudovaný grafik, 
dostaly na velmi slušnou kvalitu, což 
zákazníci hodnotí velmi pozitivně.

J. V.: Jaké další podklady zpracovává-
te pomocí nástrojů DAEX a TurboCAD 
ve své praxi a co nejvíce oceňujete?
V. K.: Je to zejména výrobní dokumen-
tace a podklady do výroby. Často také 
vytvářím montážní návody. Zákazník 
schválí grafický návrh a já poté využiji 
3D model k rozkladu pro montážní ná-
vod. V této souvislosti mi nejvíce po-
máhají nástroje pro automatické gene-
rování spojů nebo vytvořených pomocí 
3D modelů stažených z internetu nebo 
si některé připravím v TurboCADu sám.
Oceňuji možnost přípravy celého ob-
chodního a technologického postupu 
výroby atypického i sériově vyráběného 
výrobku. Tato kombinace mi umožňuje 
vytvářet kompletní cenové nabídky, vý-
robní postupy zařazením k jednotlivým 
strojům, montážní návody doplněné 
obrázky nástrojů a piktogramů, až k zá-
věrečné vizualizaci. A to důležité … vše 
vytvářím v jednom prostředí.

Markéta Satinská z firmy 
Stolařství Hodoňovice s.r.o.

Jakub Vojtěšek: Můžete nám slečno 
Satinská sdělit pár slov o Vaší náplni 
práce pro firmu SVOBODA Stolařství 
Hodoňovice s.r.o, kde pracujete jako 
návrhářka interiérů?
Markéta Satinská: Designerskou pra-
cí se zabývám již od roku 2014. Nyní 
pracuji ve firmě SVOBODA Stolařství 
Hodoňovice s.r.o., kde je mojí náplní 
práce vypracování vizualizací pro zákaz-
níka a předvýrobní výkresové dokumen-
tace pro potřeby výroby. Klientům nabí-
zíme nejen návrhy, ale i výrobu nábytku 
a celých interiérů na míru, což vyžaduje 
hodně kreativity a nutnost své návrhy 
prezentovat ve srozumitelné fotorealis-
tické kvalitě.
Od zákazníka dostaneme základní za-
dání jeho představy o vybavení napří-
klad kuchyně, kterou si zaměříme. Mým 
úkolem je snažit se vyhovět představám 
klienta, vložit do návrhu profesionální 
rozměr s ohledem na design, ergono-
mii a technické normy, vše skloubit tak, 
aby návrh vypadal pěkně a byl realizo-
vatelný. 

J. V.: Delší dobu pracujete s progra-
my DAEX s grafickým motorem 
TurboCAD. Jaké jsou Vaše zkuše-
nosti?
M. S.: Ve své práci využívám programo-
vé vybavení od firmy ŠPINAR – softwa-
re. S tímto programem jsem spokoje-
na pro jeho universální využití a hlavně 
možností získat kvalitní vizualizace pro 

Vytvořeno v TurboCADu – autor Markéta Satinská 
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naše zákazníky. Ze začátku jsem vy-
tvářela vizualizace na základní úrovni. 
V grafické části TurboCAD se dá využít 
předefinovaných šablon s nastavený-
mi světly, prostředím a materiály. Naši 
klienti oceňují výstupy ve fotorealistické 
kvalitě. Abychom se dostali na vyšší úro-
veň vizualizací, absolvovali jsme speciál-
ní školení. 

J. V.: Pomohlo Vám školení na vizu-
alizace?
M. S.: Grafická část DAEXu TurboCAD 
má možnosti, které při běžném využívání 
programu zobrazí pouze standardní úro-
veň vizualizací. Pro rychlý návrh jsou 
dostatečně kvalitní, ale nevyužijete ma-
xima možného. V TurboCADu můžete 
využít zobrazení pomocí renderovacích 
programů LightWorks a RedSDK, napří-
klad nastavení světelných zdrojů pomocí 
předdefinovaných formátů definujících 
intenzitu a rozptyl světla konkrétního sví-
tidla, nastavení textur HDRI (zohledňu-
jící odraz prostředí), drsnosti, pohlcení 
a rozptyl světla dopadajícího na materiál, 
včetně efektu lomu a odlesku. To všech-
no ve výsledku vytváří dokonalejší a rea-
lističtější obraz, který při náročnějších 
zakázkách lépe prodává celý nabízený 
projekt. Naší firmě jde o kvalitu, určitou 

prestiž a prezentace návrhů na úrovni 
fotorealistické kvality k tomu patří.

J. V.: Můžete doporučit program 
DAEX s TurboCADem čtenářům DM?
M. S.: Ano. Navrhování je zajímavá tvůrčí 
práce a fotorealistický výstup budoucího 
interiérů přibližuje celý návrh zákazníko-
vi. Zvládnout program však chvíli trvá. 
Doporučuji nepodcenit školení. Před 
školením na vizualizace je vhodné mít 
praktické zkušenosti především s grafic-
kou částí TurboCAD. Chce to všechno 
čas a praxi na zdokonalování .

Kontakt:

ŠPINAR – software s.r.o.
Lipová 11, CZ-602 00 Brno
tel.: +420 543 236 223
fax: +420 543 215 531
e-mail: info@spinar.cz
www.spinar.cz

Vytvořeno v TurboCADu – autor Markéta Satinská 

V závodě firmy ROJEK, na 
základě požadavku trhu, 
vznikly dvě nové průmyslové 
formátovací pily. 
ROJEK PF 400 S – CNC 

CONTROL 3 AXIS s programovatelným elektromotorickým 
vysouváním a naklápěním pilového kotouče a programova-
telným elektro motorickým posuvem a odměřováním podél-
ného pravítka. Pila je řízena systémem horního ovládání přes 
dotykový LCD panel od německého dodavatele KEB (techn. 
parametry viz. NOVINKY). Pro vysokou přesnost a kvalitu řezu 
je na pile použit nový posuvný stůl CV 400T na ocelových 
kalených tyčích šíře 400mm. 
Druhou novou průmyslovou formátovací pilou je ROJEK PF 
350 CONTROL 2 AXIS, která má programově ovládané osy 
zvedání a naklápění pilového kotouče (tech. parametry viz. 
NOVINKY).
Tyto pily a všechny ostatní profesionální dřevoobráběcí stroje 
ROJEK řad EURO 9 a INDUSTRY 9 jsou vyráběny ve výrob-
ním závodě ROJEK v Kostelci nad Orlicí. V tomto závodě na 
stejné lince jsou také vyráběny formátovací pily ALTENDORF 
START 45 pro německého odběratele ALTENDORF. Díky 

kvalitní české výrobě, historii firmy ROJEK, dostupnosti ná-
hradních dílů a zkušenosti stabilního servisního týmu, má 
zákazník jistotu, že mu vynaložená investice bude sloužit bez 
problémů dle jeho představ. Proto je také možné nahlédnout 
přímo do výrobního procesu strojů ROJEK. Novinky a další 
zástupce strojů ROJEK bude možné si prohlédnout na výsta-
vě PRAGOLIGNA na expozici společnosti ROJEK ve dnech 
11.–13. října 2018.

Nové formátovací pily ROJEK z Kostelce

http://www.spinar.cz
http://www.rojek.cz
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Další novinkou v sortimentu firmy 
ROJEK je nová verze profesionální for-
mátovací pily PF 350 ze série 
INDUSTRY 9. Jedná 
se o pilu s elek-
tromotorickým 
v y s o u v á n í m 
a naklápěním 
pilového kotouče, které je řízeno 
systémem ELGO. Ovládací panel 
je umístěn v základovém stojanu. 
Maximální průměr kotouče je 350 
mm a šíře řezu 1050 až 1500 mm. 
Do standardního vybavení dále patří:

 rukojeť formátovacího stolu
 upínač na CV – sámovací patka
 prodloužení litinového stolu zadní
 horní odsávání – paralelogram CPS
 formátovací stůl CV 400 / 3,2 m na 
tyčích

 krátké úhlovací pravítko 800 mm 
s dorazem

 upínač formátovacího stolu – jedno-
sloupkový excentr

Stroj je možné dále vybavit příčným 
a podélným digitálním odměřováním 
šíře řezu.

Firma ROJEK dřevoobráběcí stroje 
připravila pro rok 2018 nový typ pro-
fesionální formátovací pily PF 400S 
CNC CONTROL 3 AXIS, 
série INDUSTRY 9. 
Elektromotorické vy-
souvání a naklápění pi-
lového kotouče a elek-
tromotorický posuv podélného pravítka 
je nově ovládáno přes 7“ dotykovou ob-
razovku řídícího systému KEB, který je 
přehledně umístěn v horním ovládacím 
panelu. Maximální průměr kotouče je 
400 mm a šíře řezu 1500 mm. Do stan-
dardního vybavení dále patří:

 rukojeť formátovacího stolu
 upínač na CV – sámovací patka
 prodloužení litinového stolu zadní
 horní odsávání – paralelogram CPS
 formátovací stůl CV 400T / 3,2 m 
na tyčích

 krátké úhlovací pravítko 800 mm 
s dorazem

 příčné pravítko s dvěma dorazy a vý-
suvem až 3500 mm

 upínač formátovacího stolu – jedno-
sloupkový excentr

Příčné pravítko je možné dále 
vybavit dorazem s digitálním od-

měřováním šíře řezu.

Výrobce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r. o.

Formátovací pila PF 400S - CNC CONTROL 3 AXIS

Formátovací pila PF 350 CONTROL 2 AXIS

dardního vybavení dále patří: měřováním šíře řezu.

Firma ROJEK dřevoobráběcí stroje 
připravila pro rok 2018 nový typ pro
fesionální formátovací pily 
CNC CONTROL 3 AXIS

tromotorický posuv podélného pravítka 
je nově ovládáno přes 7“ dotykovou ob
razovku řídícího systému KEB, který je 
přehledně umístěn v horním ovládacím 
panelu. Maximální průměr kotouče je 
400 mm a šíře řezu 1500 mm. Do stan
dardního vybavení dále patří:

Formátovací pila PF 400S - CNC CONTROL 3 AXIS

Firma ROJEK dřevoobráběcí stroje 
připravila pro rok 2018 nový typ pro-
fesionální formátovací pily PF 400S 
CNC CONTROL 3 AXIS, 

tromotorický posuv podélného pravítka 
je nově ovládáno přes 7“ dotykovou ob-
razovku řídícího systému KEB, který je 
přehledně umístěn v horním ovládacím 
panelu. Maximální průměr kotouče je 
400 mm a šíře řezu 1500 mm. Do stan-
dardního vybavení dále patří:

Příčné pravítko je možné dále 
vybavit dorazem s digitálním od-

měřováním šíře řezu.

Formátovací pila PF 400S - CNC CONTROL 3 AXIS

Další novinkou v sortimentu firmy 
ROJEK je nová verze profesionální for

PF 350
. Jedná 

naklápěním 
pilového kotouče, které je řízeno 
systémem ELGO. Ovládací panel 
je umístěn v základovém stojanu. 
Maximální průměr kotouče je 350 
mm a šíře řezu 1050 až 1500 mm. 
Do standardního vybavení dále patří:

rukojeť formátovacího stolu

Formátovací pila PF 350 CONTROL 2 AXIS

Další novinkou v sortimentu firmy 
ROJEK je nová verze profesionální for-ROJEK je nová verze profesionální for-ROJEK je nová verze profesionální for

PF 350 ze série 
. Jedná 

pilového kotouče, které je řízeno 
systémem ELGO. Ovládací panel 
je umístěn v základovém stojanu. 
Maximální průměr kotouče je 350 
mm a šíře řezu 1050 až 1500 mm. 
Do standardního vybavení dále patří:

rukojeť formátovacího stolu

Výrobce: ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r. o.

http://www.rojek.cz
http://www.rojek.cz
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Olepovačka z výrobní série FAST s mo-
delovým označením F650-23 Plus je 
jednostranná olepovačka hran pro ole-
pování a opracování dílců s rovnými hra-
nami s použitím různých hranovacích 
materiálů, jako PVC, ABS, melaminu, 
dýhy a nákližků v pásech nebo kotou-
čích. Vyznačuje se „plným“ technickým 
vybavením nabízeným v olepovačkách 
hran na celosvětovém trhu a může být 
vybavena různým stupněm automatiza-
ce od manuálního až po úplné automa-
tické ovládání pomocí servomotorů, 
který umožňuje zákazníkovi vybrat si 
stroj podle vlastních výrobních potřeb. 
Pevná ocelová konstrukce činí z tohoto 
zařízení kompaktní robustní stroj, kte-
rý zajišťuje perfektní opracování hrany 
v součinnosti s jednotlivými jednotkami 
stroje ovládanými přes ovládací panel 
umístěný ve velmi vhodné a funkč-
ní poloze s barevnou 12“ dotykovou 
obrazovkou. Olepovačka je ideální 
pro průmyslové nebo řemeslné vyu-
žití. Nastavitelná rychlost olepovačky 
je 12–16 m/min. Stroj rovněž vyniká 
rychlým startem 6–8 minut. Kapacita 

vyměnitelného lepidlového zásobní-
ku činí 1 kg. Velké průzory s vnitřním 
osvětlením umožňují vynikající pohled 
do pracovního prostoru stroje. Pro do-
sažení nejvyššího stupně opracování 
stroj obsahuje technologická vybave-
ní, jako jsou zcela nový držák hrany, 
systém separační směsi, předfrézy 
s rozdílným směrem otáčení pro doko-
nalejší opracování, infračervený ohřev, 
přítlačná jednotka, nůžky, úhlově na-
stavitelná kapovací jednotka, hrubá 

fréza, jemná fréza, rondomat, profi-
lové cidliny, antiadhezivní jednotka, 
škrabka lepidla, kartáče, fén a různé 
další doplňky podle výběru zákazníka. 
Jednou z dalších možností je vybavení 
stroje v kombinaci klasického olepo-
vání se systémem Fusion na bezespá-
rové olepování hran pomocí horkého 
vzduchu.

Výrobce: Fravol
Prodejce: Braz technologie, s.r.o.

Olepovačka hran Fravol FAST F650-23 Plus

Nebývalý rozmach CNC horních ob-
ráběcích center v dřevozpracujícím 
průmyslu silně ovlivňuje i neustále se 
rozšiřující nabídku specializovaných 
nástrojů pro tyto stroje. CNC obrá-
běcí centra už dávno neslouží jen pro 
frézování a vrtání. Jejich uživatelé po-
třebují z důvodu zefektivnění své výro-
by, aby z upnutého obrobku se vyrobil 
kompletně hotový dílec. K tomu je 
zapotřebí základní výrobní operace – 
řezání pilovým kotoučem. LEITZ již na 
výstavě LIGNA 2017 úspěšně předsta-
vil a uvedl do prodeje specializované 
pilové kotouče CNC Katana s břity ze 
slinutých karbidů a v tomto roce tuto 
nabídku rozšířil o pilové kotouče CNC 
WhisperCut s DP-břity. Tvary jednot-
livých zubů vytvářejí skupinové ozubení 
HZFA/WZFA, které garantuje univerzál-
nost použití pilového kotouče. Kromě 
dřevo třísky (surové i laminované), MDF 
i OSB desek lze kvalitně řezat i překliž-
ku, spárovku nebo zakracovat masivní 
hranolek. Formátování plošných ma-
teriálů s dekorem probíhá nadvakrát. 
Při prvním souběžném pohybu CNC 

agregátu dojde k předřezání do hloub-
ky 1–2 mm a v druhém protiběžném 
pohybu se deska formátuje s absolut-
ně čistou hranou. Pilové kotouče CNC 
WhisperCut s DP-břity jsou každý je-
den na konci výrobního procesu indi-
viduálně vyvážené, aby šetřily ložiska 
CNC stroje a dosahovaly co největší 
přesnost řezu. Pilové kotouče CNC 
WhisperCut se vyrábějí od průměru 
180 mm do 350 mm pro všechny typy 
významných výrobců CNC horních ob-
ráběcích center a v tělese kotouče jsou 
již obsažené příslušné unášecí otvory, 
potřebné k jejich upnutí.

Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o.

LEITZ pilové kotouče CNC WhisperCut s DP-břity

http://www.braz.cz
http://www.leitz.cz
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Nový středněvrstvý systém Aquawood Fineline spojuje 
všechny přednosti tenkovrstvých a silnovrstvých nátěrů. 
Garantuje optimální difúzní vlastnosti, nízkou propustnost 
vody, vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a mini-
mální čištění a údržbu. Elasticita lakového filmu chrání před 
řeznými a mechanickými poškozeními. Aquawood Fineline 
doporučujeme použít například na okna do zimních zahrad 
vyrobená z jehličnatých dřevin či historická špaletová okna.
Speciální vlastnosti:

 vysoká difúzní schopnost,
 velmi nízká prostupnost vody,
 vynikající elasticita,
 ideální pro průmyslovou výrobu.

Typové číslo:
Aquawood Fineline D W10 5019000010
Aquawood Fineline D W30 5019000030
Aquawood Fineline L W40 5193000040
Balení:
Tónovací báze: 4 kg, 22 kg; Barevné odstíny RAL: 4 kg, 
22 kg; Lazurovací barevné tóny: 22 kg.

Výrobce: ADLER-Werk Lackfabrik Schwaz, Rakousko
Prodejce: ADLER Česko s.r.o. a ADLER Slovensko s.r.o.

AQUAWOOD FINELINE – středněvrstvý systém na dřevěná okna

REDOCOL, vlastní značka firmy Ostermann, se již od roku 
2009 těší velké oblibě. Od té doby nese tuto značku již více 
než 500 produktů počínaje potřebami do dílny přes vlastní 
kolekci nábytkových úchytek až po nespočet osvědčených 
klihů a lepidel. V sortimentu značky jsou všechna důležitá 
lepidla, která truhlář/stolař potřebuje ve své dílně. A pro-
tože k lepení neodmyslitelně patří také čištění, dostávají 
řemeslníci od značky REDOCOL samozřejmě i vhodné čis-
ticí prostředky. Jako příklad tu můžeme uvést přímo firmou 
Ostermann vyvinutý čistič povrchů a strojů Teclinex One 
For All anebo čisticí přípravek Finish-Reiniger 61.
Pro snadnou aplikaci všech čističů a čisticích přípravků nabízí 
nyní firma Ostermann REDOCOL plastovou tlakovou láhev 
s rozprašovačem. Lehká, mimořádně odolná a univerzálně 
použitelná láhev s rozprašovačem se velice příjemně drží 
v ruce a postará se o perfektní dávkování při postřiku. Použít 
ji lze pro většinu tekutin s obsahem rozpouštědel.

Výrobce: Rudolf Ostermann GmbH
Prodejce: Ostermann Česko spol. s r. o.

REDOCOL tlakový rozprašovač

Na základě požadavků památkových úřadů nebo předlohy 
historického pantu zákazníkem vyrobí společnost TKZ Polná 
repliky k nerozeznání od originálů. Nové závěsy (panty) může-
te mít naprosto stejné – k zadlabání nebo dle zadlabávacích 
vyrobí moderní seřizovací. Ty pak – po zakování – vyhoví 
moderním potřebám na seřízení ve třech směrech, jsou 
vhodné pro dřevěné europrofily, okna a dveře s těsněním 
atd. Zároveň vizuálně „zapadnou“ a nenaruší celkový vzhled 
historických oken a dveří. Ukázka na foto – závěsy na okna 
Národního muzea Praha, realizace zakázky 2017–18.

Výroba a prodej: TKZ Polná spol. s r.o.

Zakázková výroba replik historických pantů

DM 10/2018DM 10/2018

http://www.adlercesko.cz
http://www.ostermann.eu
http://www.tkz.cz
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Skupina WEINIG:
Stroj a zařízení pro obrábění       
masivu a dřevěných materiálů  

Inovativní špičková technologie, komplexní 
služby a systémová řešení až po výrobní 
zařízení na klíč: skupina WEINIG a její partneři 
vždy tam, když se jedná o ziskové obrábění 
masivu a dřevěných materiálů. Kvalita a 
hospodárnost fi rmy WEINIG vám poskytují 
rozhodující náskok v celosvětové konkurenci, 
jedno jestli se to týká živnosti nebo průmyslu.

WEINIG NABÍZÍ VÍCEwww.weinig.com
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Okna, dveře 
Technologie CNC

Zhotovování klínových 
ozubů, formátování, 
profi lování hran

e

http://www.weinig.com
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Řešení ale existují. Konkrétně u postelí, 
kde je spoj mezi nohou/čelem a po-
stranicí (bočnicí) vystaven značnému 
mechanickému namáhání, je možné 
použít (a mnozí výrobci ho i používají) 
celokrytý a zároveň celodřevěný roze-
bíratelný spoj využívající princip rybiny. 
Jeho výhodou je to, že si ho může kaž-
dý truhlář vyrobit sám. Tam, kde jsou 
takové spoje používány ve velké míře 
a jejich výroba by byla neefektivní, lze 
využít na trhu nabízené standardizova-
né komponenty. Zejména pro malé za- 

Celodřevěný rozebíratelný 
postelový spoj

Historicky osvědčené rozebíratelné celodřevěné spoje, známé např. z lidového nábytku, byly po-
stupně vytlačeny modernějšími skrytými spoji kovovými, které nabídly větší variabilitu z hlediska 
designové tvorby. Avšak rostoucí obliba přírodních materiálů v nábytkářské výrobě v poslední době 
vytváří nový trend, který je někdy označován jako „doba dřevěná“. Výrobci nábytku jsou stále 
více konfrontování s požadavky zákazníků, kteří např. u celodřevěného nábytku vyžadují absolutní 
absenci nejen chemické povrchové úpravy, ale i jakýchkoliv kovových či plastových prvků včetně 
spojovacího kování. A to z konstrukčního hlediska např. u postelí, které většinou vyžadují možnost 
demontáže, není úplně jednoduché.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv autora
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Celodřevěný skrytý postelový spoj

Základem spojovacího systému jsou dřevěné kolíky s kónickým koncem a protikusy s kotevními otvory
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kázkové firmy je toto dřevěné spojovací 
„kování“ nabízeno v kombinaci s příprav-
ky a pomůckami pro usnadnění práce, 
jako jsou např. šablony pro přesné fré-
zování zapouštěcích otvorů při použití 
ruční frézky.
Spojovací systém, označený výrobcem 
jako „zelená linka“, se skládá z kónic-
kých kolíků a protikusů s rybinovou 
drážkou. Komponenty jsou vyrobeny 
z tvrdého dřeva (buk).
Kolíky s celkovou délkou 45 mm mají 
válcové tělo o průměru 10 mm a jsou za-
končeny rozšiřujícím se kuželem s od-
sazením. Kolíky se napevno vlepují do 
jednoho ze spojovaných dílců, zpravidla 

do úzké boční plochy (hrany), a to tak, 
že venku zůstává jen rozšířený kónický 
konec. Odsazení slouží k přesnému vy-
mezení hloubky zaražení kolíku.
Protikusy jsou nabízeny v několika pro-
vedeních: pro jeden anebo více kolíků, 
pro svislý nebo pro vodorovný spoj, pro 
verikální nebo pro horizontálně-vertikál-
ní pohyb při ukotvení. Spojovací funkci 
u protikusů plní kotevní otvory s rybino-
vou drážku vytvořené kónickou stop-
kovou frézou tak, že se fréza nejdříve 
zanoří do materiálu, čímž vznikne otvor 
pro zasunutí kolíku, a poté se posunutím 
ve směru kolmém na osu frézy vytvoří 
krátká rybinová drážka. Svislé protikusy  

Protikusy jsou nabízeny pro různě namáhané spoje se 2 až 7 kotevními otvory

LEITZ
ProfilCut Q Premium -
nástrojový systém
s nejvyšší řeznou
rychlostí až 120 m/s

Více hospodárnosti a efektivity se 
systémem ProfilCut Q Premium

www.leitz.org
CZ: leitz@leitz.cz, SK: leitz@leitz.sk

LEITZ-nástroje

 s.r.o.

        Servisní pobočky

Česko:

P               
   Prachatice

Slovensko:Bratislava,Prešov

Prodej - Servis - Poradenství

 Praha, Brno, Hr.Králové,

http://www.leitz.org
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mají oválný tvar, šířku 24 mm, tloušť-
ku 16 mm a délku od 108 do 236 mm 
podle počtu kotevních otvorů od 2 do 
7. Tyto segmenty jsou určeny pro spoj 
mezi nohou/čelem a postranicí resp. 
mezi čelem a střednicí (nosnou střední 
deskou manželské postele). Pro připo-
jení podpěrných latí/roštu jsou určeny 
vodorovné oválné protikusy se třemi ko-
tevními otvory o rozměru 108x35x16 
mm. Pro další možné aplikace, např. 
pro připevnění odkládací desky/noč-
ního stolku do rohového prostoru mezi 
zadním čelem a postranicí, je určen jed-
noduchý kruhový element o průměru 
35 mm a tloušťce 16 mm s jedním 
kotevním otvorem a vodorovný oválný 
element o rozměru 108x35x16 mm rov-
něž s jedním kotevním otvorem. Tento 
otvor je ale ve vodorovném směru na 
obě strany prodloužen a slouží k za-
sunutí a vodorovnému posunutí kolíku 
s následným svislým ukotvením do ry-
binové drážky.

Protikusy se vsazují a lepí do vyfrézova-
ných oválných resp. kruhových otvorů 
(lůžek) o rozměrech odpovídajících 
rozměrům segmentů. Tyto otvory se 
mohou frézovat buď na CNC obrábě-
cích centrech, anebo ruční frézkou za 
pomoci šablony, kterou výrobce dodá-
vá jako součást systému. Stejně tak 
i přípravek pro vrtání otvorů o průměru 
10 mm pro kolíky. Obě pomůcky jsou 
vybaveny nastavitelnými dorazy, které 
umožňují přizpůsobit přípravky dílcům 
různých rozměrů.

vá jako součást systému. Stejně tak 

jení podpěrných latí/roštu jsou určeny 
vodorovné oválné protikusy se třemi ko

Součástí systému jsou i elementy pro uchycení podpěrných latí, odkládacích stolků apod.

Přípravek pro ruční vrtání otvorů pro kolíky

Šablona pro ruční frézování lůžek pro 
vlepení protikusů

28
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Jídelní stůl dánského výrobce splňuje 
dvě základní kritéria současného život-
ního stylu:

 jde o nábytek ve skandinávském stylu 
ve světlých přátelských barvách a pří-
rodním provedení

 svojí velikostí dostatečně naplňuje po-
žadavky pro trávení více času s přáteli 
a s rodinou u dobrého jídla v duchu 
stylu označovaného jako „hygge“ 
(slovo pochází z dánštiny a vyjadřuje 
pohodu, pohodlí, dobrou náladu)

Zajímavý je na výrobku nejen jeho design 
s typickým „dánským detailem“, jehož 
autorem je Ditlev Karsten, ale především 
jeho konstrukce.
Stůl tvoří téměř celodřevěná samonos-
ná roztahovací podnož, dvojdílná stolová 
deska z bílého nebo černého matného 
laminátu o celkovém rozměru 95x220 
cm a 4 přídavné desky, pomocí nichž lze 
užitnou plochu stolu zvětšit až na rozměr 
95x420 cm – tedy téměř na dvojnáso-
bek. Neroztahuje se ale pouze stolová 
deska, nýbrž podnož, k níž jsou obě po-
loviny desky pevně připojeny.
Podnož se skládá z nohou a lubů z pří-
rodního nebo olejovaného dubu a z roz-
tažného mechanismu. Za pozornost 
zde stojí skutečnost, že výrobce, resp. 
designér nepodlehl moderním trendům 
a jako roztahovací systém zde nepoužil 
oblíbený několikadílný stolový výsuv, ale 
zůstal věren klasice, tedy dřevěnému 
roztažnému mechanismu. I když, aby 
vyhověl současným požadavkům trhu 
z hlediska komfortu, musel přistoupit 
k dílčí „inovaci“.
Roztažný mechanismus tvoří pár dřevě-
ných „výsuvů“, z nichž každý se skládá 
ze tří stejně dlouhých třívrstvých latí, je-
jichž délka odpovídá zhruba délce pod-
nože. Latě jsou slepené ze tří hranolků 
ze dvou tvrdých dřevin. Středem každé 
latě je vedena podélná T-drážka (na dvou 
krajních latích jednostranně, na středo-
vé lati oboustranně). V T-drážkách jsou 
zasunuty kluzné H-elementy z odolného 
plastu, pomocí nichž jsou latě vzájemně 
spojeny, a které zároveň umožňují jejich 
podélné posouvání vůči sobě. Při plném 
roztažení podnože na dvojnásobnou dél-
ku se vždy dvě sousední latě posunou 
vůči sobě pouze o polovinu svojí délky, 
díky čemuž si výsuvy zachovávají vyso-
kou ohybovou tuhost, důležitou pro za-
tížení stolu ve svislém směru.

Roztahovací stůl s dřevěným výsuvem

Skandinávští výrobci nábytku jsou známí svým silným vztahem k přírodním materiálům. Jejich tvor-
ba v duchu myšlenky „Green Living“ (zelené bydlení) je na světových veletrzích nepřehlédnutelná. 
V tomto duchu např. dánská společnost Andersen Furniture A/S jako svoji novinku představila rozta-
hovací jídelní stůl pro 6–12 osob, v katalogu označený jednoduše pořadovým číslem jako T7 TABLE.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Jídelní stůl T7 TABLE dánské společnosti Andersen Furniture pro 6 osob lze roz-
táhnout téměř na dvojnásobek svojí délky a zvýšit počet stolujících osob až na 12

Roztažnost stolu umožňuje jednoduchý dřevěný roztažný mechanismus s plasto-
vými kluzáky
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Společnost IKTUS si koncem letošního 
roku připomene 25 let svého působení 
na trhu, během kterých se z původně 
malé truhlářské provozovny místního 
významu, vyrábějící masivní nábytkové 
díly, stala významným výrobcem jídelního 
a sedacího nábytku. Na její současné 
produkci, kterou kromě majoritní výroby 
jídelních setů (více jak 1500 setů měsíč-

ně) tvoří také ložnicové postele, komody 
či vestavěné skříně, určené pouze pro 
domácí trh, se podílí 125 zaměstnanců. 
Jídelní sety, tvořící 95 % ročního obratu, 
naopak z 85 % směřují na export. Z toho 
více jak 40 % k významnému obchod-
nímu partnerovi do Rakouska a zbytek 
(necelých 45 %) k několika velkoob-
chodním partnerům v Německu, kteří 
pak tento sortiment dodávají k přímému 
prodeji do zásilkových domů a obchod-
ních řetězců Otto, Neckermann, Bader, 
Baur, Leiner Kika, XXXLutz a dalších 
s působností po celé střední Evropě.
„Zažili jsme dobré i špatné časy. Období 

konjunktury i hospodářskou krizi. Zrody 
dlouhodobých obchodních partnerství, 
ale také úpadky významných obchod-
ních partnerů a v letech 1996 a 1997 
třeba také povodeň. Ze všeho jsme se 
snažili nejen dostat, ale hlavně se pou-
čit,“ shrnul dosavadní turbulentní vývoj 
společnosti jednatel a ředitel Zdislav 
Janča.

Od velkých sérií k menším, 
ale v různých variantách

Na výrobu jídelního nábytku pro zahra-
niční zásilkové katalogové prodejce a ob-

IKTUS si ke svým pětadvacetinám nadělila 
inovativní technologii ohýbání LTD

Nábytkářská firma IKTUS, s.r.o. ze Zátoru – Louček na Bruntálsku, výrobně zaměřená především 
na jídelní sety do kuchyní a jídelen, představila na loňském mezinárodním veletrhu nábytku, designu 
a interiérových dekorací M.O.W. v německém Bad Salzuflenu nový model jídelního setu z produktové 
řady Eclipse. Pro jeho výrobu použila inovativní technologii ohýbání laminovaných dřevotřískových 
desek, vyvinutou ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, která 
je aktuálně v patentovém řízení. Využití této technologie pro společností dnes aplikovanou tzv. 
sériově-zakázkovou výrobu si vyžádalo pořízení nových strojů se speciálními funkcionalitami, které 
firma financovala z prostředků operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

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

„Na počátku kolekce Eclipse a s ní spojeném vývoji inovativní technologie ohýbání LTD stál 15 let starý pult v naší recepci,“ 
říká jednatel Zdislav Janča
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chodní řetězce se společnost zaměřila 
před více jak 20 lety, přičemž zpočátku 
její produkce meziročně rostla až do roku 
2002, kdy dosáhla svého vrcholu. Poté 
ji stále silnější konkurenční tlak ze strany 
asijských výrobců přiměl k hledání mož-
ných změn v orientaci její tehdejší ryze 
velkosériové výroby. Firma začala vyvíjet 
nové tzv. systémové produkty a spojovat 
produktivitu sériové výroby s variabilitou 
zakázkové produkce. Nabídla tak zá-
kazníkům velké množství rozměrových 
a optických variant za dostupnou cenu. 
„Naše současná produkce je na trhu 
rozpoznatelná především díky kombi-
naci moderních a přírodních materiálů, 
kvalitou zpracování a dlouhou životností 
konstrukce. V nabídce tak máme jak kla-
sické, nadčasové výrobky, tak i moderní 
a trendové varianty,“ pochlubil se jedna-
tel s tím, že nejnovějším počinem v tren-
dové oblasti je v úvodu zmíněná produk-
tová řada Eclipse. Její design vznikl ve 
studiu ART-IKL ostravského designéra  

Jednostranně pohledové ohnuté prvky z LTD byly pro firmu již známou věcí, oboustranně pohledové a samonosné kompozitní 
materiály používá od loňského podzimu

…vznikal ještě takříkajíc v polních podmínkách za pomoci starého více či méně upraveného strojního vybavení

Prototypový model jídelního setu Eclipse, vystavený loni na veletrhu M.O.W. v ně-
meckém Bad Salzuflenu…
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MgA. Petra Neničky, který s vývojovým 
oddělením společnosti IKTUS spolupra-
cuje od roku 2011. 
„Na počátku vývoje této kolekce byla 
fascinace unikátní technologií plošného 
tvarování laminovaných dřevotřískových 
desek. Výsledkem je elegantně tvarova-
ný válcový segment, který je uplatněn jak 
v konstrukci lavice, tak v konstrukci stolu. 
V případě lavice vytváří takto tvarovaný díl 
přirozený prostor pro čalouněný sedák 
a opěradlo s optimální ergonomií seze-
ní. V kombinaci se skleněnou deskou 
v případě stolu pak prostor, kde si mů-
žeme věci odložit, aniž bychom je ztratili 
z očí. Pro design kolekce Eclipse jsou 
charakteristické především organické 
formy, které odkazují nejen na nábytek 
50. a 60. let 20. století, ale sémanticky 
i k podstatě nábytkářství, a tou je kmen 
stromu,“ říká MgA. Petr Nenička na ad-
resu svého díla, jehož originální design 
si společnost proti plagiátorství chrání 
průmyslovým vzorem u evropského úřa-
du EUIPO pro duševní vlastnictví, který 
spravuje práva k ochranným známkám 
a průmyslovým vzorům. 
První prototypové kusy této řady, vyrobe-
né po několikaměsíčním vývoji koncem 
loňského léta ještě za pomoci běžného 
strojního vybavení, byly vystaveny na zá-
řiovém veletrhu německých prodejních 
svazů M.O.W. v Bad Salzuflenu (17.–21. 
9. 2017), kde podle jednatele byly v po-
rovnání s ostatními konzumními výrobky 
nepřehlédnutelné. Podobně tomu bylo 
i při oficiálním uvedení nového modelu 
na trh, které proběhlo letos v březnu 
na výstavě Wohnen & Interieur ve Vídni 
(10.–18. 3. 2018), přičemž o jeho trž-
ním potenciálu pak asi nejvíce vypovídá 
zájem významného německého zásilko-
vého obchodu Otto, kde je od letošního 
roku prodáván.

…nejprve vydrážkují na přestavěném CNC pomocí pětikotoučové pilové hlavice

V současní době se LTD pro ohýbané prvky kolekce Eclipse, rozšířené i o stoly s roztahovací stolovou deskou…
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Začalo to firemní recepcí 
před 15 lety

„V německy mluvících zemích, kam 
směřuje gró našich jídelních setů, je 
relativně dost výrobců podobného seg-
mentu, z toho 5–6 významných, a pro-
to přijít tam s něčím originálním není 
snadné. My jsme se v případě Eclipse 
inspirovali cca 15 let starým nábytkem 
na pracovišti naší firemní recepce, kde 
z důvodu malého prostoru nebylo možné 
umístit klasický rohový pult. Moji kolego-
vé z vývojového oddělení zde tehdy vyu-
žili technologii jednostranně drážkované 
a následně ohnuté laminované desky 
a vyrobili pult se zaoblením. Když jsme 
pak v roce 2016, při hledání neotřelých 
tvarů pro novou nábytkovou řadu, podro-
bili ohnutý dílec podrobnému zkoumání, 
nezjistili jsme žádné známky poškození 
povrchové laminované vrstvy či nosné 
dřevotřískové desky. A tak bylo rozhod-
nuto zařadit tento prvek do produkce,“ 
vysvětluje Z. Janča s tím, že samotné 
drážkování a tvarování velkoplošného 
materiálu do požadovaných poloměrů 
je mnoho let známá a i ve společnosti 
IKTUS používaná technologie, uplatňo-
vaná u některých jednostranně pohledo-
vých prvků u nohou stolů apod. V jejím 
vývojovém oddělení však přišli na to, jak 
plošně tvarované díly zesílit a stabilizo-
vat tak, aby byly z obou stran pohledové 
a v případě stolového lubu a jednolitého 
sedáku a opěráku lavice jídelního setu 
Eclipse tvořily samonosné dílce. A to vzá-
jemným slepením dvou z rubových stran 
nařezaných (vydrážkovaných) laminova-
ných desek (o stejných i různých tlou-
šťkách), mezi které začali vkládat více 
či méně silná jádra z různých materiálů 
podle toho, jakých mechanických vlast-

ností má budoucí konstrukce dosahovat. 
„Materiál jader vkládaných do tohoto 
souboru a použitá lepidla nebudu kon-
kretizovat. Co uvést mohu, je to, že jde 
v podstatě o kompozitní materiály, jejichž 
technologie výroby je aktuálně v paten-
tovém řízení,“ doplňuje jednatel a dodá-
vá, že laminované desky se nařezávají 
do takové hloubky, aby na lícové straně 
zůstaly cca 3–4 mm podle toho, jakého 
rádiusu je třeba dosáhnout. Mimo to je 
důležité zvolit i patřičnou hustotu vede-
ných řezů. „Zatím nejmenší rádius, který 
jsme dosáhli, je nějakých 70 cm, což 
pro naše výrobky ani nepotřebujeme,“ 
pochlubil se jednatel s tím, že techno-
logii je možné využít i pro jednostranně 
pohledovou desku, na kterou se po 
nařezání zezadu nalepí nějaký protita-
hový materiál.

Ve spolupráci nejen 
s akademiky

Na vývoji technologie se podle Zdislava 
Janči spolu s vývojovým oddělením 
společnosti významnou měrou podíleli 
také zástupci Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava, Ing. Jiří 
Mlčoch a Ing. Lukáš Kudrna z Katedry 
výrobních strojů a konstruování Fakulty 
strojní, kteří pod vedením doc. Ing. 
Jiřího Friese, Ph.D., proděkana pro 
vědu, výzkum a spolupráci s praxí, 
navrhli přestavbu firmou využívaného 
starého obráběcího centra na speciál-
ní prořezávací stroj používaný právě při 
výrobě zmíněných plošně tvarovaných 
dílů z LTD. Součástí této přestavby bude 
mimo jiné osazení stroje speciální pilo-
vou hlavicí s pěti pilovými kotouči, která 

Po nanesení lepidla na rubové strany desek a složení souboru se středovým stabilizačním jádrem následuje lisování a tvarování 
ve speciálních formách

Po vytvarování se dílce přesouvají na 5osé CNC, kde se po celém obvodu opracují 
a opatří potřebnými montážními otvory
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umožňuje nastavení jak hloubky proře-
zu, tak vzdálenosti vedených řezů od 
sebe respektive rozteče jednotlivých 
nástrojů. Spolu s akademiky firma vy-
řešila i zpočátku se jevící velký problém, 
jak v případě prohnutých bočních ploch 
(hran) ohnout ABS hranovací pásku ve 
směru šířky a aplikovat ji na prohnutý 
dílec. To se jim nakonec podařilo díky 
správně zvolenému typu ABS hrany 
a nové olepovačce se speciální úpra-
vou pro zajištění patřičné polohy ohra-
ňovaného dílce. 

Kromě již zmíněné technologie společ-
nost v souvislosti s modelovou řadou 
Eclipse investovala ještě do pořízení 
nové vrtačky s narážením kolíků, no-
vého obráběcího CNC centra, vysoko-
frekvenčního lisu pro slisování kompo-
zitního souboru a jeho současné ohnutí 
(vytvarování) v připravené formě do po-
žadovaných parametrů respektive tvaru 
nábytkového dílce a v neposlední řadě 
i CNC na stříhání látky pro čalounění 
lavic. 

„Pro spolufinancování provedených 
úprav stávajícího technologického vy-
bavení a nákupu nových strojů jsme 
z 35 % využili prostředky Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci ope-
račního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost. A to pros-
třednictvím projektu Inovace strojního 
vybavení firmy IKTUS, s.r.o., jehož cílem 
bylo rozšíření naší výroby o nové tech-
nologické postupy a technická řešení, 
nabízející nové designové variace, ‚od-
startované‘ právě kolekcí Eclipse,“ uvedl 
závěrem pro úplnost informací jednatel 
společnosti Zdislav Janča.

Po ohranění prohnutých bočních ploch (hran), jehož technologii si firma pečlivě 
střeží, následuje ruční ofrézování hran…

…a nakonec rovněž ručně prováděná montáž

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: IKTUS, s.r.o.
Místo: Zátor – Loučky
Rok založení: 1993
Počet zaměstnanců: 125
Obrat: 110 mil. Kč
Web: www.iktus.cz

Zátor – Loučky ●
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Pyrolytické kotle
na dřevo a hnědé uhlí

Zplynovací kotle
na tuhá paliva

Automatické kotle
na hnědé uhlí a pelety

Na výstavě PRAGOLIGNA 2018
výstaviště PRAHA Holešovice

Přijďte se na ni od 11. do 13. října podívat na náš stánek.  
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Zatímco dříve se nejen na Valašsku pro-
fese zpravidla dědila z otce na syny, kteří 
ji pak provozovali celý život, dnes ji lidé 
často mění, neboť tu pravou mnohdy 
najdou až v průběhu zaměstnání, a to 
za nejrůznějších okolností. Takříkajíc 
své o tom ví mezi jinými i výše zmíněný 
dnes již čtyřiačtyřicetiletý Lukáš Bubela, 
který se po ukončení základní školy vy-
učil strojním zámečníkem pro železniční 
opravny a strojírny v Ostravě, kde praco-

val i po absolvování základní vojenské 
služby. Od roku 1994 se na základě 
získaného živnostenského oprávnění za-
čal spolu se zaměstnáním věnovat také 
drobnému obchodu s výrobky ze dřeva, 
korku a proutí. Po odchodu z ostrav-
ských strojíren se v roce 1997 vydal na 
šestiletý turisticko-pracovní pobyt do 
Spojených států amerických, kde spo-
lu s kamarádem, který zde měl jisté ro-
dinné vazby, pobývali hlavně v horských 
oblastech a absolvovali několik různých 
zaměstnání. Jemu pak nejvíce učarovalo 
právě to poslední, kdy pracoval u malé 
dřevozpracující firmy zaměřené na tzv. 
„log furniture“ neboli rustikální nábytek 
zhotovený ze slabších kmenů nebo vě-

tví a určený pro horské srubové domy 
vybavované v ryze přírodním stylu s ma-
joritním zaměřením na přírodní materiály 
– dřevo, kámen, kůže a další. 
„V případě mého zaměstnavatele šlo 
o nábytek vyráběný v kombinaci tenkých 
odkorněných kmenů stromů a omítaných 
hoblovaných prken, který je v případě 
sedacího často opatřen jednoduchým 
odnímatelným čalouněním. V době 
mého pobytu byl produkován v horských 
oblastech po celých Spojených státech 
amerických a na jeho výrobu se zaměřo-
valy kromě jednotlivců i malé a střední 
firmy, které ho realizovaly v podstatě stej-
ným způsobem jako první přistěhovalci 
z Evropy,“ vysvětluje nám Lukáš Bubela 

Ručně vyráběný nábytek do srubů 
podle amerického způsobu z Valašska

Před 13 lety mě oslovil tehdy jedenatřicetiletý Lukáš Bubela z Růžďky na Vsetínsku, jestli bych 
v rámci reportáže v někdejších Truhlářských listech nepředstavil jeho v roce 2005 započatou výrobu 
rustikálního srubového nábytku z ručně opracované tenké kulatiny. A to ve snaze získat pro tento 
sortiment první zákazníky, čehož posléze na čas litoval, neboť publikované informace iniciovaly ke 
stejné činnosti i jednoho z jeho současných konkurentů. Letos v červenci jsem jej, po předchozím 
náhodném objevení jeho reklamní vitríny v interiéru horského hotelu Radegast na Radhošti, s na-
bídkou reportáže oslovil sám. K mému překvapení mě neodmítnul, ale naopak pozval do své nové 
dílny v Halenkově. Poznal totiž, že konkurence je zapotřebí, neboť nutí člověka k tomu, aby ve své 
činnosti neustrnul, ale stále ji rozvíjel.

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

Srubový nábytek amerického typu z produkce Lukáše Bubely z Krásna nad Bečvou u Valašského Meziříčí se v současné době 
již druhým rokem rodí v jeho zrekonstruované dílně v Halenkově
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původ svého výrobního sortimentu a do-
dává, že po svém návratu do vlasti v roce 
2003 se proto začal zabývat myšlenkou 
zúročit v zámoří nabyté zkušenosti také 
ve prospěch domácích majitelů srubo-
vých domů a horských chat.

Počáteční výroba, stejná 
jako v USA…

Tuto myšlenku začal realizovat v roce 
2005 nejprve v pronajatém objektu bý-
valé kovárny ve svém tehdejším bydlišti 
v Růžďce na Vsetínsku a v současné 
době v ní již druhým rokem pokračuje 
ve vlastní provozovně v Halenkově. Zprvu 
se zaměřil výhradně na výrobu rustikál-
ního nábytku do interiéru (později i do 
exteriéru), kterou realizoval stejně jako 
v Americe z větší části za pomoci ruční-
ho klasického nebo elektrického nářadí. 
Základem každého kusu jeho nábytku 
byla (u většiny typů je i dnes) masivní 
nosná kostra zhotovená z již zmíněných 

odkorněných kmenů mladých stromů 
z dřevin, jako je osika a borovice (později 
nahrazená břízou), které postupem času 
ještě doplnil o jasan, smrk a další dřeviny. 
„Ve státech se k tomuto účelu využívají 
výhradně lokální dřeviny z oblastí, kde ta 
či ona firma sídlí, neboť většina výrobců 
si stejně jako já zajišťuje tento materiál 
sama. Firma, u níž jsem pracoval, použí-
vala osiku a borovici, a tak moje první kro-
ky coby nevyučeného truhláře pochopi-
telně směřovaly týmž směrem. Borovice 
však v našem kraji moc neroste, a tak 
jsem ji posléze nahradil u nás všudypří-
tomnou náletovou břízou. S postupným 
rozšiřováním výrobkového portfolia o po-
stele, barové pulty, kuchyně atd. jsem 
tento konstrukční materiál rozšířil ještě 
o olši, jasan, javor, dub a v případě po-
stelí, kde minimálně boky musí být rovné, 
také o smrk,“ upřesňuje výrobce a dodá-
vá, že pro „výplňové“ dílce nosné kostry, 
jako jsou sedáky a opěradla u židlí, sto-
lové desky, boky skříněk apod. používá 

opět po vzoru Američanů prkna a fošny 
z výrazněji zbarvených dřevin, jako je 
borovice, třešeň, švestka a ořech, kte-
ré si po přirozeném předsušení nechává 
uměle dosušit na cca 10 % vlhkosti.

…je v řadě případů 
uplatňována i dnes

„Tyčovinu po odkornění suším jen přiro-
zeným způsobem, a to v poloze nastojato 
pod přístřeškem vedle dílny umístěným 
na její osluněné straně. Z tohoto důvodu 
proto nevyhledávám jen dřevo čerstvé, 
ale i mrtvé z padlých stromů s pro mé 
výrobky zajímavou barvou, různými sto-
pami po podkorních škůdcích apod.,“ 
přibližuje nám L. Bubela svůj výrobní po-
stup s tím, že jednotlivé prvky konstruk-
ce jsou spojeny na válcový čep, který 
je u některých obzvlášť namáhaných 
spojů zajištěn šikmo uloženým kolíkem 
zatlučeným ze spodní strany. Tyto čepy 
zhotovuje pomocí speciální cylindrické  

Sortiment, sestávající zpočátku hlavně ze sedacího a stolového nábytku, je určen především pro vybavení srubů, horských 
chat či hotelů, ale po rozšíření o skříňový a kuchyňský nábytek nachází uplatnění i v jiných interiérech

Pro srubové interiéry má výrobce dnes v nabídce spolu s kuchyněmi, jídelnami a obývacími pokoji…
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frézy dovezené z USA, která se upíná do 
ruční elektrické vrtačky. „Lze u ní nasta-
vit délku čepu a poté funguje jako oře-
závátko. Na obvodovém plášti na dvou 
protilehlých místech má zabudovanou li-
belu umožňující nastavit vodorovný směr 
nástroje před soustružením,“ pochvaluje 

si výrobce a dodává, že výplňové dílce 
zprvu zhotovoval stejně jako v USA jen 
z omítaných vzájemně nespojených výše 
zmíněných prken či fošen, které jsou ke 
kostře upevněny pomocí dřevěných kolí-
ků, v některých případech jsou do kostry 
zadlabány. 

Postupem času se, jak sám říká, posunul 
ve své činnosti více do truhlařiny a dnes 
v případě výplňových dílců pracuje i s ne-
omítaným řezivem a také se spárovkou, 
kterou si s ohledem na kombinaci kresby 
a barvy dřeva, vyhovující jeho předsta-
vám, nejraději zhotovuje sám. U skříňo-
vého a kuchyňského nábytku spárovku 
využívá také pro zhotovení nosných 
korpusů, kde ji pro dosažení přírodního 
vzhledu kombinuje s tyčovinou apliko-
vanou v rozích a na viditelných hranách 
nábytku ve formě zdobného (v případě 
svislých prvků i funkčního) „olištování“ 
z půlených respektive podélně rozříznu-
tých kmínků. 
„Za mého působení v USA měl každý 
výrobce tohoto nábytku svůj osobitý styl. 
Někdo používal spíš rovný mate riál, jiný 
zase extrémně pokřivený, někteří jej opra-
covávali vyloženě nahrubo, jiní si s ním 
více pohrávali. Já jsem si s ohledem na 
naše podmínky zvolil určitou kombinaci 
uvedených způsobů, neboť nábytek by 
člověku měl spolu s plněním své funkce 
a nabídky patřičného pohodlí sloužit i tak, 
aby se o něj neporanil nebo si nepoškodil 
oděv apod. To ostatně platí i pro schodiš-
ťová nebo balkónová zábradlí srubových 
staveb, které rovněž zhotovuji. Před vlast-
ní kompletací proto jednotlivé prvky pod-
robím důslednému vyhlazení všech suků 
a celkovému vybroušení povrchu do hlad-
ka,“ dodává výrobce ke svému nábytku, 
směřujícímu na trh s povrchem ošetřeným 
přírodním olejem nebo voskem.

Od zakázkové výroby 
k vlastní vzorkovně

K nezbytnému představení před 13 lety 
na českém trhu tehdy ještě takřka nezná-
mého srubového nábytku se L. Bubela 

…také vybavení ložnic a dětských pokojů

Materiál pro výrobu tvoří březové, osikové, olšové, javorové, 
jasanové či smrkové tyče a omítané i neomítané řezivo z vý-
razněji zbarvených dřevin

Kromě vlastního opracování řeziva a krácení tyčí v potřebných 
délkách se veškeré výrobní operace provádí ručně
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v první fázi rozhodl využít v úvodu zmíně-
nou reportáž. Ačkoliv tento počin zprvu 
hodnotil negativně, neboť spolu s oje-
dinělými zájemci o nábytek si jeho výro-
bu přijel okouknout i jeden z jeho sou-
časných konkurentů, posléze mu tato 
reportáž otevřela cestu k přímé a dodnes 
trvající spolupráci s rodinnou firmou 
Sruby Pacák s.r.o. Kromě zakázek od ní 
začal realizovat a stále realizuje i zakázky 
získané s pomocí vlastních webových 
stránek a především pak díky kladným 
referencím od dřívějších zákazníků. 
Mezi nimi jsou např. i majitelé srubu se 
stylově vybavenou tyrolskou hospůdkou 
a kavárnou na golfovém hřišti Adventure 
Golf u Horního Bezděkova na Kladensku 
nebo v úvodu vzpomenutého horského 
hotelu Radegast, v jehož vstupní chodbě 
dostal výrobce od provozovatele i prostor 
pro umístění své reklamní vitríny.
„Mimo výše uvedených obchodních 
‚kanálů‘ je pro mne velmi zajímavá také 
pravidelná aktivní účast na řemeslných 
trzích v regionu, kromě jiných i v rožnov-

ském Valašském muzeu. Zde v rámci 
předvádění některých dílčích výrobních 
operací úspěšně odbytuji jednoduché 
praktické stoličky za cca 1000 Kč, které 
jsou dříve či později pro řadu kupujících 
jakýmsi impulzem k tomu, aby mě opě-
tovně kontaktovali s požadavkem na další 
nábytek,“ pochlubil se výrobce s tím, že 
díky stálé poptávce se bude snažit od 
letošního roku změnit svůj stávající ob-
chodní model, postavený zatím výhrad-
ně na zakázkové výrobě, na prodej přes 
vlastní vzorkovnu budovanou v půdních 
prostorách nad dílnou. A to opět po vzoru 
svých amerických „učitelů“, kteří tento 
druh nábytku vyrábějí tzv. na sklad, neboť 
lidé jsou zvyklí vybírat si již z hotového sor-
timentu umístěného ve stylovém prostře-
dí vlastní vzorkové prodejny, kterou každý 
z výrobců disponuje. „Zakázkovou výrobu 
v USA tvořily pouze ojedinělé případy, 
kdy zákazník potřeboval vybraný model 
upravit rozměrově. Já počítám s tím, že 
do budoucna by zakázková výroba u mě 
neměla přesáhnout 30–40 % z celkové-

ho prodeje,“ zkonstatoval závěrem Lukáš 
Bubela v souvislosti se svým sortimen-
tem, jehož cena se např. v případě židlí 
pohybuje kolem 3 tis. Kč, u solitérních 
stolů cca 5 tis. Kč, u sedaček 12 tis. Kč 
v závislosti na typu.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Lukáš Bubela
Místo: Krásno nad Bečvou, 
provozovna Halenkov
Rok založení: 1994
Počet pracovníků: 1
Web: www.lukasbubela.cz

Halenkov ●

Základem u většiny druhů vyráběného nábytku je tyčová konstrukce spojená pomocí válcového čepu

Spojovací čep se zhotovuje prostřednictvím speciální cylindrické frézy upnuté ve vrtačce, která L. Bubelovi slouží již třináctým rokem



DM 10/201842

reportáž

Historie „hoblíkárny“ v Čisté

1918–1939
Speciální továrnu na výrobu nářadí pro 
dřevoprůmysl v Čisté u Plzně v roce 1918 
na pozemku za stodolou svého rodinné-
ho domku č. p. 13 založil a postupně 
vybudoval Emil Kauders (1874–1944). 

Firma nesla název S. Kauders a použí-
vala registrovanou ochrannou známku 
„ESKA“. Název i značka pravděpodob-
ně odkazovaly na Emilova otce Samuela 
Kauderse (1844–1916). Ve 30. letech 
v továrně pracovalo zhruba 50 lidí včet-
ně jediného syna Kaudersových Josefa 
(1910–1993). Firma své zboží úspěšně 
prodávala i na zahraničních trzích a zřej-
mě úzce spolupracovala i s některými 
zahraničními výrobci. Např. německý 
sběratel a majitel malého muzea histo-
rického truhlářského nářadí Wolfgang 
Jordan na svých webových stránkách 

uvádí: „Dosud dochované historické 
hoblíky ESKA jsou velmi podobné těm, 
které ve Vídni vyráběla firma Joh. Weiss 
& Sohn. Mají stejné číslování a ilustra-
ce hoblíků v katalogu firmy S. Kauders 
z roku 1924 jsou totožné s ilustracemi 
v katalogu firmy Weiss z té doby. Takže 
musela existovat úzká spolupráce mezi 
oběma společnostmi. Další podrobnosti 
nejsou známy.“ Zmiňovanou firmu Joh. 
Weiss & Sohn založil roku 1820 bavor-
ský tesař Johann Baptist Weiss, který 
emigroval do Vídně v roce 1809. V his-
torických pramenech lze dohledat infor-

PINIE Lubná: 100 let od založení 
továrny na výrobu dřevěných hoblíků

V letošním roce slavíme 100 let od založení prvního společného státu Čechů a Slováků. K tomuto 
výročí je pořádána řada kulturních akcí a výstav, vysíláno množství televizních či rozhlasových pořadů, 
které se snaží připomenout známé, ale také oživit mnohdy zapomenuté příběhy lidí, kteří naši historii 
psali. Řadu takových najdeme i v naší branži. Ve stejném roce, kdy vznikla Československá republika 
(a dost možná i v souvislosti s jejím vznikem), se např. začala psát historie výroby dřevěných hob-
líků a dalšího truhlářského nářadí v malé obci Čistá (okres Rakovník) – v současnosti provozované 
společností PINIE Lubná. Historie této výroby je dnes již z velké části zapomenuta, což pro nás byla 
velká výzva, abychom se pustili do vlastního pátrání.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv autora

Ceník nářadí pro dřevařský průmysl ESKA firmy S. Kauders z Čisté u Plzně z roku 1924
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mace o tom, že v roce 1914 společnost 
zaměstnávala zhruba 600 pracovníků, 
avšak v roce 1918 ztratila většinu své-
ho bývalého domácího trhu kvůli pádu 
rakousko-uherské říše – zejména na 
trzích v Československu, Maďarsku 
a Jugoslávii. Emil Kauders zřejmě využil 
nově vzniklé situace na trhu po rozpa-
du monarchie a převzal část sortimentu 
firmy Joh. Weiss & Sohn včetně kata-
logového značení do svého výrobního 
programu. Zda tak učinil na základě úzké 
spolupráce či jiného vztahu, se lze pouze 
dohadovat.

1939–1950
Po březnu 1939 byl majetek Židů na 
území tzv. protektorátu (včetně Sudet) 
nacisty konfiskován. Konfiskace zasáhla 
i všechny židovské „právnické osoby“, 
od drobných s. r. o. až po průmyslové 
giganty a bankovní domy. Konfiskace se 
nevyhnula ani rodině Kaudersů. V lednu 
1942 byli spolu s ostatními židovskými 
obyvateli obce deportováni do Terezína 
a odtud v roce 1944 do koncentrační-
ho tábora v Osvětimi. Odtud se v květnu 
1945 jako jediný přeživší člen rodiny vrá-
til pouze Emilův syn Josef Kauders, kte-
rý továrnu, jakožto dědictví po rodičích, 
opět převzal a obnovil výrobu. Rodinný 
podnik však vedl pouhé čtyři roky.

1950–1992
Po roce 1948 přišla další „konfiskace“ 
a 40letá éra socialismu. V březnu roku 
1950 převzaly nad firmou S. Kauders, 
továrna nástrojů zn. ESKA v Čisté národ-
ní správu Československé závody dře-
vozpracující, národní podnik a zatímním 
vedením závodu byl pověřen dosavadní 

mistr Antonín Ekl. Ještě téhož roku, k 1. 
říjnu 1950, byla firma znárodněna a za-
členěna do národního podniku ZADREV 
se sídlem v Olomouci s oficiálním ná-
zvem ZADREV, n.p., závod Čistá. Od 
ledna 1952 přešel závod do národního 
podniku Hamiro Příbram a od 1. ledna 
1953 byl přidělen do správy Okresního 
průmyslového kombinátu Plasy.
V padesátých letech v továrně pracova-
lo na jednu směnu 30–40 lidí a hoblíky 
z Čisté se vyvážely takřka do celého svě-
ta. Zhruba od šedesátých let pak čistec-
ká „hoblíkárna“, jako jediná svého druhu 
v tehdejším Československu, působila 
pod hlavičkou Okresního průmyslového 
podniku (OPP) Rakovník. Josef Kauders 
v roce 1968 s celou rodinou emigroval 
do USA.

V roce 1989 se z OPP Rakovník v rám-
ci tehdejší socialistické „přestavby“ 
stal Podnik místního hospodářství, s.p. 
Rakovník. Po pádu socialismu resp. po 
roce 1991 byl jeho majetek postupně 
zprivatizován. O navrácení zabaveného 
majetku v Čisté požádal v roce 1991 
také Josef Kauders. Vzhledem ke své-
mu věku (81 let) a trvalému pobytu v USA 
však o provozování podniku již neměl zá-
jem a do celého restitučního procesu 
vstupoval se záměrem továrnu prodat. 
V roce 1992 ji za 15 mil. Kč koupila fir-
ma Pinie, spol. s r.o., se sídlem v Brně, 
jejímž vlastníkem byl Stanislav Veselý.
Rok nato, 18. července 1993, Josef 
Kauders, poslední majitel rodinné fir-
my S. Kauders, ve svém bydlišti v New 
Yorku umírá.

Fotografie zaměstnanců firmy S. Kauders z roku 1939. Uprostřed v první řadě sedí 
zakladatel firmy Emil Kauders, po jeho levici jeho syn Josef Kauders

Hoblík značky ESKA s názvem„zádový okrajník“ (německy „rückwandhobel“). Používal se pro hoblování (ztenčení) okrajů zad 
pro jejich zasunutí do drážky v korpusu. Hoblík konstrukčně vychází z římsovníku. Na rozdíl od něho má ale boční vodítko 
a šikmo uložené želízko. Oproti běžným okrajníkům není vybaven předkrajovačem pro hoblování příčného dřeva, místo toho 
má na želízku jeden roh zaoblený. Hoblík pochází ze sbírky německého sběratele a majitele malého muzea historického truh-
lářského nářadí Wolfganga Jordana, který nám fotografie poskytl
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1992–2001
Nový majitel továrny navázal na před-
chozí činnost a s původní technologií 
pokračoval ve výrobě hoblíků pod znač-
kou Pinie. Měsíční produkce se pohy-
bovala řádově v desetitisících kusů. 
V roce 1995 se Stanislav Veselý roz-
hodl odejít do důchodu a vedení firmy 
předal dceři Radce Klikové. V důsledku 
shody několika nepříznivých a vzájem-
ně působících okolností (ekonomická 
recese, zastaralé výrobní technologie 
a nekalá konkurence) ale začal odbyt 
firmy postupně klesat, až se na přelomu 
let 1998–1999 propadl téměř na nulu. 
Firma se z tohoto propadu nedokázala 
vzpamatovat, a přestože jí z původní-
ho úvěru 15 mil. Kč zbýval doplatit už 
jen poslední milion, byla nucena vý-

robu ukončit, propustit zaměstnance 
a v roce 1999 rozhodli spoluvlastníci 
o její likvidaci.
Areál firmy v roce 2001 získala společ-
nost Dynal, výrobce plastových oken. 
Strojní zařízení, zásoby dřeva včetně 
rozpracované výroby a značku Pinie® 
od správce konkurzní podstaty zako-
upila nově založená společnost KOVO 
Lubná, spol. s r.o. a stala se tak pokra-
čovatelem výroby hoblíků značky Pinie. 
V roce 2006 v souladu se značkou mění 
svůj název na PINIE Lubná, spol. s r.o.
Výroba dřevěného truhlářského nářadí 
v továrně založené Emilem Kaudersem, 
které v Čisté dodnes neřeknou jinak než 
„hoblíkárna“, tak po 80 letech definitiv-
ně skončila a svoji novou historii začala 
psát v asi 12 km vzdálené obci Lubná.

PINIE Lubná

Nová éra výroby dřevěných hoblíků znač-
ky Pinie v Lubné se tedy začíná psát ro-
kem 2001. Majitel společnosti KOVO 
Lubná Jindřich Pergler se v rámci svého 
podnikání v kovovýrobě již předtím věno-
val mj. výrobě nůžek na střihání plechu, 
které prostřednictvím velkoobchodů 
prodával do prodejen s nářadím, takže 
v rámci České republiky dokázal získat 
i zakázky na dřevěné hoblíky. Kromě 
toho si ve vlastní režii mohl vyrábět i něk-
teré kovové části hoblíků. Díky tomu a za 
pomoci některých bývalých zaměstnan-
ců firmy Pinie v Čisté se výroba opět po-
malu rozjela. Museli ale kompletně obno-
vit a modernizovat výrobní technologie, 
protože původní jednoúčelové speciální 
stroje, z nichž mnohé pocházely ještě 
z období první republiky, již nevyhovovaly 
nárokům současné produkce z hlediska 
konkurenceschopnosti. Byly to stroje ur-
čené často jen na jednu operaci, takže 
než byl hoblík obroben do konečné po-
doby, musel projít několika pracovišti. 
Postupně je proto vystřídala dvě 5osá 
CNC obráběcí centra a další moderní 
stroje. Hoblík je díky tomu kompletně 
opracován na jedno upnutí, což výraz-
ně šetří čas i mzdové náklady, redukuje 
nepřesnosti a eliminuje chybovost vlivem 
lidského faktoru. Firma má rovněž dvě 
robotická pracoviště. Současný strojní 
park tvoří povětšinou stroje pořízené po 
roce 2010.
Zhruba od roku 2003, kdy po ukončení 
studia do firmy nastoupil syn majitele Ing. 
Marcel Pergler, se firma začala aktivně 
účastnit zahraničních veletrhů, hlavně 
v Německu, Rusku, Itálii a USA. Díky 
tomu se značka začala prosazovat i na 
zahraničních trzích, kde má k dnešnímu 
dni cca 80 odběratelů (velkoobchodů 

Hoblík klopkař z produkce OPP Rakovník Hoblík klopkař řady PREMIUM ze současné produkce PINIE 
Lubná, spol. s r.o.

Současnou výrobu hoblíků v Lubné nám představil majitel společnosti PINIE Lubná 
Ing. Marcel Pergler
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a prodejních řetězců) v asi 25 zemích. 
Export dělá 90–93 % celkového pro-
deje a firma se stala největším výrob-
cem dřevěných truhlářských hoblíků na 
světě (200–250 tis. ks za rok). Nářadí 
ale nevyrábí pouze pod svojí značkou. 
Zhruba polovinu produkce dodává něko-
lika zahraničním odběratelům, kteří zboží 
distribuují pod svojí značkou. Jedná se 
např. o hoblíky pro řetězec OBI, který je 
prodává pod značkou Emil Lux, hoblíky 
pro značky Black&Decker nebo SUKI.

Posun do kategorie hobby 
a návrat k řemeslu

Klasické dřevěné hoblíky z truhlářských 
dílen vytlačuje moderní elektronářadí, 
a tak zatímco výrobní sortiment před 50 
a více lety tvořily desítky různých typů 
hoblíků v mnoha rozměrových a tvaro-
vých variantách, dnes má PINIE Lubná 
ve svém výrobním programu (vedle další-
ho sortimentu) 9 typů hoblíků v několika 
rozměrových variantách. Výrazný nárůst 
zájmu o ruční nářadí firma ale zazname-
nává v kategorii hobby. „Jsem v kontaktu 
s několika řemeslníky, kteří pro zájemce 
pořádají truhlářské kurzy. Tyto zájmové 
činnosti jsou ve světě hodně populární. 
Účastní se jich hlavně lidé, kteří jsou za-
městnaní v kancelářích a chtějí se od své 
práce odreagovat nějakou tvůrčí manu-
ální činností a práce se dřevem je v této 
oblasti velmi rozšířená. Tito lidé jsou 
pro nás velmi důležití, protože pokud 
ve svých kurzech používají naše nářadí, 
získávají nám tím další potenciální zákaz-
níky. A tím, že své kurzy propagují na in-
ternetu např. prostřednictvím výukových 
videí, dělají nám bezplatnou reklamu ne-
skutečné hodnoty,“ říká Marcel Pergler 
a dodává, že právě díky rozvoji hobby-
-truhlařiny se firma vrací např. i k výrobě 

hoblíku „kocoura“. „K ručnímu nářadí 
se ale pomalu začíná vracet i stále více 
profesionálních truhlářů – řemeslníků, 
kteří se zabývají individuální zakázkovou 
výrobou nábytku z masivního dřeva, 
u něhož je zákazníky stále více ceněn 
podíl ruční práce. A tomu samozřejmě 
odpovídá i cena takového výrobku. No 
a samozřejmě typickými uživateli ručního 
nářadí jsou restaurátoři a umělečtí truh-
láři,“ doplňuje.

Specifika výroby hoblíků

„Výroba hoblíků začíná jako každá dře-
vařská výroba od zpracování kulatiny, 
kterou si pro naši výrobu sám vybírám 
a nakupuji tak, aby byla co nejkvalitnější 
a s předpokladem co největší výtěžnos-
ti. Samozřejmě důležitým faktorem je 
i cena. Naší výhodou je to, že dokážeme 
využít i relativně velmi krátké kusy dřeva. 
Nejvíce používáme buk (na horní části) 
a habr (na spodní kluznou plochu), a to 
převážně z tuzemských lesů. Nemáme 
vlastní pořez, takže si ji necháváme řezat. 
Máme ale vlastní sušárny, takže sušení 
již probíhá u nás pod naším dohledem. 
Před zavezením do sušárny se řezivo 
nejdříve půl roku předsouší přirozeným 
způsobem. Sušárny pracují v plně auto-
matickém režimu a díky tomu, že máme 
i automatickou kotelnu (na spalování 
vlastního dřevního odpadu), tak celý pro-
ces sušení je od začátku do konce kon-
tinuální a tedy kvalitní. Vzhledem k tomu, 
že ve výrobě používáme až 15 dimenzí 
řeziva, od tl. 18 mm až po 85 mm, tak 
se doby jednotlivých sušicích cyklů dost 
liší. Ty nejsilnější fošny se v komorách 
vysouší až 3,5 měsíce. Řezivo sušíme 
na vlhkost 10 %, abychom mohli garan-
tovat u našich výrobků vlhkost do 12 %. 
Vysušené řezivo pak skladujeme ve vy-

tápěném skladu při teplotě 20–26 °C 
(podle ročního období). Stejné klimatic-
ké podmínky jsou i ve výrobních halách 
a v expedičním skladu, takže dřevo bě-
hem celého výrobního procesu jen mini-
málně pracuje,“ představuje nám Marcel 
Pergler hlavní specifika výroby hoblíků 
a na naši poslední otázku, zda vyvíjí i ně-
jaké nové výrobky, odpovídá, že dnešní 
doba není příliš nakloněna experimen-
tům. „Naše současná výrobní kapacita 
je plně vytížena a my nestíháme uspoko-
jovat požadavky zákazníků na standardní 
sortiment. Přesto ale různé specifické 
požadavky zákazníků vnímáme a děláme 
si na ně svůj názor. Jednou možná přijde 
doba, kdy se nám budou hodit,“ uzavírá 
s úsměvem náš rozhovor.

(Za pomoc při pátrání po historických 
faktech děkuji internetu, Státnímu okres-
nímu archivu v Rakovníku, Wolfgangu 
Jordanovi a Ing. Radce Klikové)

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: PINIE Lubná, spol. s r.o.
Místo: Lubná
Rok založení: 2000
Počet zaměstnanců: 35
Obrat: 43 mil. Kč
Web: www.pinie.cz

● Lubná

Výroba dřevěných hoblíků začíná, stejně jako v jiné dřevařské 
výrobě, nařezáním přířezů a jejich ohoblováním

Dřívější jednoúčelové stroje nahradily dvě 5osá CNC obráběcí 
centra
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Z dřívější kovařiny na 
dnešní zpracování dřeva

O výše uvedenou zajímavost se se mnou 
při mé prázdninové návštěvě Vsetínska 
podělil sedmačtyřicetiletý Vít Kašpařík 
z Velkých Karlovic, který se již téměř 
20 let věnuje výrobě lidových rustikál-
ních a historických hudebních nástrojů. 
Přestože není rodilým Valachem, tyto 
nástroje zhotovuje ze stejných materiá-
lů a nezřídka i stejným způsobem, jako 
v úvodu zmínění pastevci. Pochází z obce 
Blažovice, ležící východně od Brna, kde 
vystudoval slévárenskou průmyslovku 
a po ní absolvoval kovářský rekvalifikační 
kurz. Díky svému otci, hudebníkovi a vý-

robci historických hudebních nástrojů, 
měl již v dětství blízký vztah jak k muzice 
(hrál a stále hraje na několik hudebních 
nástrojů), tak i ke zmíněným nástrojům, 
mezi nimiž v podstatě vyrůstal. 
„Už v předškolním věku jsem si vyráběl 
píšťalky z pampeliškových stonků, do 
kterých jsem drátkem dělal dírky, aby 
měly více tónů. První flétny jsem se s ne-
příliš velkým úspěchem pokoušel dělat 
v dospívání, ale systematicky se této 
činnosti věnuji od svých jednadvaceti 
let,“ vzpomíná Vít Kašpařík na období, 
v němž se rodily počátky jeho současné 
profese, a kdy mu učarovala fujara. Ve 
snaze si ji vyrobit však narazil na prob-
lém, jak skrz naskrz provrtat tak dlouhý 
„klacek“. Rozhodl se proto využít své 
původní profese a zhotovil si speciální 
dlou hé lžícové výstružníky, nože a ne-
bozezy a zkoušel více či méně osvěd-
čené výrobní postupy, které takříkajíc 
odkoukal od otce. K dokonalosti tvaru 

Ačkoliv mají podobu palivových klacků, 
přitahují i profesionální hudebníky

Mezi typické dřevěné výrobky pro oblast Valašska v minulosti patřily také některé jednoduché hu-
dební nástroje, vyráběné doslova primitivním způsobem jen s pomocí nože a nebozezu. Zhotovovali 
je pastýři ovcí přímo na pastvě nebo na salaši, a to nejen proto, aby si tzv. ukrátili dlouhou chvíli, ale 
protože hra na tyto nástroje byla často jednou z jejich pracovních povinností. Když totiž pastýř hrál, 
pasoucí se ovce věděly, že jejich ochránce je jim stále nablízku, nemusely se proto za ním otáčet 
a mohly se klidně pást.

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

Základem sortimentu jsou jádrové a plátkové píšťaly všech 
velikostí a ladění, jako jsou koncovky, jednoručky, dvojačky…

Prvními lidovými rustikálními nástroji 
Víta Kašpaříka, na které kromě výroby 
také hraje, byly fujara...

... a pastýřská trouba ze smrkové rozsochy, omotaná surovou 
kůží
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a zvuku budoucích hudebních nástrojů 
se postupně vypracoval sám neustálým 
zkoušením a vylepšováním. 
„Během času jsem zjistil, že kvalita zvuku 
např. u flétny nezávisí ani tak na dřevině, 
jako na preciznosti provedení vnitřního 
otvoru, a hlavně pak na tom, aby nástroj 
byl patřičně napuštěn olejem, neboť 
bez napuštění je dřevo vzduchopro-
pustné a barva tónu je pak velice špat-
ná. Později se ukázalo, že ne všechno 
z toho platí u renesančních fléten pou-
žívaných profesionálními muzikanty na 
koncertech, kteří požadovali, aby nej-
nižší tóny byly pokud možno co nejhla-
sitější. Toho však nešlo docílit u mnou 
standardně používaného černého bezu, 
a tak jsem občas nucen vyzkoušet i něk-
teré exotické dřeviny, při jejichž použití 
se zvuk výrazně zlepšil. Tyto nástroje už 
ale vůbec nejsou lidové, neboť se jedná 
o soustružené flétny používané v pod-
statě jen při interpretaci vážné hudby,“ 
vysvětluje Vít Kašpařík, který byl za svoji 
činnost v roce 2009 ministrem kultury 
odměněn čestným titulem Nositel tradice 
lidových řemesel.

Od hudebních nástrojů 
dechových…

Základ jeho výrobní produkce totiž stále 
tvoří lidové neboli pastýřské hudební ná-
stroje. A to především jádrové a plátkové 

píšťaly všech velikostí a ladění, jako jsou 
například tzv. koncovky (píšťaly bez hma-
tových otvorů, kde se příslušný tón docílí 
různou intenzitou fouknutí a patřičným 
zakrytím či odkrytím koncového otvo-
ru), jednoručky (píšťaly určené pro hru 
jednou rukou), dvojačky (dvě vzájemně 
spojené píšťaly, z nichž jedna hraje me-
lodii a druhá pouze jeden tón), různé tří 

až devítidírkové flétny, dětské vícetónové 
píšťalky apod. 
„Jak už jsem naznačil výše, tyto nástroje, 
s výjimkou profesionálních renesančních 
fléten, vyrábím z různě silných kmínků 
a větví černého bezu,“ upřesňuje vý-
robce, do jehož produkce dechových 
nástrojů dále patří i např. pastýřské trou-
by. „Pro výrobu těchto trub používám  

…speciální dvojačky, tří až devítidírkové flétny, dětské jedno a vícetónové píšťalky ale i plátkové a basové klarinety

Pro koncertní účely k interpretaci vážné hudby jsou určeny „nelidové“ soustružené 
flétny z dřevin padouk, americká třešeň, ovangol, americký ořech, oliva a další
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dlouhé zahnuté větve černého bezu, 
jež po odstranění jádra po celé délce 
provrtám, nebo smrkové rozsochy, 
které se vytvoří na stromě po ulomení 
vršku jeho dalším růstem. Ty nejprve po 
délce rozštípnu nebo rozříznu, v obou 
částech vydlabu otvor a opětovně sle-

pím disperzním voděodolným lepidlem. 
Po slepení pak obě části na několika 
místech stáhnu drátem a obalím suro-
vou kůží,“ upřesňuje výrobce s tím, že 
bezové kmínky a větve pro výrobu píš-
ťal vyhledává v době vegetačního klidu. 
Vybrané klacky (ponechané v kůře) pak 

si 4 roky skladuje ve stodole, kde přiro-
zeně vysychají. Před použitím každý kus 
zpravidla po celé délce provrtává tenkým 
lžícovým výstružníkem, aby dřevo mohlo 
„dýchat“, a ukládá do chalupy pod strop, 
kde ho nechává při pokojové teplotě asi 
měsíc stabilizovat. Poté pak vybraný kus 
pro tu či onu píšťalu nejprve provrtá na 
konečný průměr, což provádí postupně 
výměnou slabších výstružníků za silnější, 
aby se tenká stěna budoucího nástroje 
neroztrhla. 
„V další fázi zhotovím nejdůležitější část 
nástroje tzv. horní labium (šikmo vydla-
baná část na horní straně píšťaly, o jejíž 
hranu se rozráží vzduch), které má nej-
větší vliv na barvu tónu. Pak následuje 
zobec s jádrem, pro které používám 
jasanové nebo cedrové dřevo, a nako-
nec hmatové otvory. Tyto operace, při 
kterých se neobejdu bez elektronické 
ladičky, provádím většinou jen pomocí 
nože a v případě hmatových otvorů také 
s použitím vrtačky,“ popisuje řemeslník 
výrobní postup dechových nástrojů, kte-
ré pro lepší zvukové vlastnosti napouští 
lněným olejem a povrchově upravuje 
šelakem, aby se nešpinily.

…až po nástroje strunné

Mimo dechových vyrábí také některé 
strunné středověké, renezanční a lidové 
nástroje, jako jsou např. dvou až čtyř-
strunné husle, fiduly či ochlebky. Mají 
dlabaný korpus, vyrobený kvůli pevnos-
ti z javorového dřeva, který je uzavřen 
ozvučnou smrkovou deskou, přibitou 
neboli tzv. „přišitou“ hřebíčky. Do ka-
tegorie těchto nástrojů, napouštěných 
kvůli zvuku speciální politurou tvořenou 
směsí lněného oleje se slivovicí a roze-
hřátou smrkovou smolou, patří i nástro-
je mandolínového typu (např. cistra) či 
kobzy, jejichž korpus, vydlabaný z jed-
noho kusu smrkového dřeva, připomíná 
dnem vzhůru obrácený truhlík. Při hře je 

Korpusy strunných nástrojů jsou vydlabány z jednoho kusu smrkového (husle) nebo javorového dřeva (cistra) a uzavřeny 
smrkovou ozvučnou deskou – tzv. „přišitou“ hřebíčky

Dřevo černého bezu pro dechové nástroje se dosušuje pod stropem obytné chalupy

Kobzy jsou vyráběny jak s dlabaným, tak i klíženým korpusem
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nástroj položen na stole, čímž se jeho 
dutina uzavře a zvuk vytvořený struna-
mi prochází dvěma horními kruhovými 
otvory. „V poslední době se kromě dla-
baných kobzí věnuji i kobzám s truhlářky 
klíženým a ze všech stran uzavřeným kor-
pusem, které se na rozdíl od dlabaných 
při hře již nemusí pokládat na stůl, ale 
sedící hudebník si je ukládá na stehna,“ 
doplňuje řemeslník.

U zákazníků nerozhoduje 
vzhled, ale zvuk

„Mnozí lidé o mých nástrojích říkají, aniž 
by si poslechli, jak hrají, že jakožto lido-
vé jsou tudíž primitivní a tím i zvukově 
špatné. Není to pravda, neboť mě i mým 
zákazníkům se už několikrát potvrdilo, že 
čím je nástroj jednodušší, tím lepší může 
mít zvuk,“ argumentuje V. Kašpařík, je-
hož zákazníky jsou nejen mnohé ama-
térské skupiny provozující historickou 
hudbu při různých akcích na hradech 
a zámcích, ale i někteří již zmínění pro-
fesionální hudebníci. Dále pak také růz-
ní sběratelé starých hudebních nástrojů 
z domova i ze zahraničí, pro které často 
vyrábí některé pro něj dosud neznámé 
typy jen na základě přiložené fotografie 
nebo nákresu. 
„Kromě těchto cenově dražších ná-
strojů vyrábím i jednoduché byť vícetó-
nové píšťalky za 50 Kč, abych měl co 
nabídnout také dětem, když se občas 
zúčastním nějakého hudebního festivalu 
či vybraného řemeslného trhu ve skan-
zenu v Rožnově pod Radhoštěm. To je 
v současné době totiž v podstatě jediný 
způsob mé prezentace, neboť prozatím 
mám tolik zákazníků, že jen stěží mohu 
uspokojit jejich požadavky v nějaké 
rozumné dodací lhůtě,“ vysvětluje ře-
meslník s tím, že za zásadní vliv na tuto 
pozitivní skutečnost považuje rok 2001, 
kdy se se svými nástroji představil hu-
debnímu světu (po vzoru svého otce) na 
evropském festivalu Etno muziky v ně-
meckém Rudolfstadtu. Zde a následně 

pak na domácím festivalu lidové hudby 
v Rožnově pod Radhoštěm se dostal 
do povědomí prvních zákazníků, na je-
jichž doporučení si jej sami vyhledávají ti 
sou časní. A to doslova, neboť kvůli pra-
covnímu vytížení nedisponuje webovými 
stránkami a záměrně nezveřejňuje ani 
svůj e-mail. „Na čtení a odpovídání na 
e-maily nemám čas, protože většinou 
každý den končím až večer. Se zákaz-
níky proto komunikuji pouze ústně přes 
mobilní telefon,“ vysvětluje Vít Kašpařík, 
jehož nástroje kromě domácích využívají 
také hudebníci na Slovensku, v Polsku, 
Německu, Rakousku, Anglii, Francii 
a dále pak ve Skandinávii, Izraeli, Indii, 
USA či na Altaji.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Vít Kašpařík
Místo: Velké Karlovice
Rok založení: 2002
Počet pracovníků: 1
Tel.: +420 604 444 398

Velké Karlovice ●

K výrobě dechových nástrojů stačí pilka, nůž, vrtačka a speciální dlouhé výstružníky 
vlastní výroby, které se při vrtání středového otvoru upínají do soustruhu

Nezbytným pomocníkem při ladění hu-
debních nástrojů je elektronická ladička
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predstavujeme – inzercia

Je málo pravdepodobné, aby nábytkový stolár nepoznal kovanie Blum. Ak by však hľadal celoročne 
otvorenú prezentačnú miestnosť s týmto kovaním, nepochodil by. Od júna firma Julius Blum, rakúsky vý-
robca nábytkového kovania, otvorila svoju reprezentáciu s výstavnou miestnosťou už aj na Slovensku. 

Nové reprezentačné priestory firmy 
Julius Blum GmbH na Slovensku

S kovaním Blum sa stolárska obec na Slovensku stretáva už 
celých dvadsaťdva rokov. Za toto obdobie vybudovali pre-
dajcovia vlastné vzorkové miestnosti s funkčnými zostavami. 
Zástupcovia firmy robili prezentácie a tréningy s prenosnými 
modelmi. V neposlednom rade mnoho výrobcov aplikovalo 
kovania Blum vo vlastných kuchynských štúdiách. Teraz vytvoril 
Blum nezávislý reprezentačný priestor. Ten garantuje pred-
stavenie vždy aktuálnych kovaní na trhu. Tým, že prezentačný 
priestor je pod hlavičkou a priamym vedením firmy Blum, je 
zaručená správna montáž a dokonalá funkčnosť. Tak, ako ko-
vanie pri dodržaní odporúčaní výrobcu skutočne fungovať má. 
Veľkorysý priestor s jasnou výstavnou koncepciou dáva veľmi 
dobrý predpoklad na prezentáciu širokého spektra kovania. 
Sú zastúpené všetky tri segmenty: výklopy, zásuvky a záve-
sy. Okrem toho sú vystavené vnútorné vybavenia zásuviek 
ORGA-LINE či AMBIA-LINE. V priehľadných modeloch sa dá 

jednoznačne rozpoznať činnosť zamykania CABLOXX, ale aj 
spôsob montáže vodiacich líšt v úzkych skrinkách. Sú pred-
stavené všetky známe modely a ich aplikácie. Návštevník uvidí 
dve kuchyne zostavené podľa zásad DYNAMIC SPACE. Všetky 
modely majú reálnu náplň a jedna z kuchýň je úplne funkč-
ná. Zastúpené sú všetky technológie pohybu: BLUMOTION,  
TIP-ON, TIP-ON BLUMOTION aj SERVO DRIVE. V každej ku-
chyni je potravinová skriňa SPACE TOWER a taktiež ukážky jej 
rôznych aplikácií. Okrem modelov je vo firemných priestoroch 
aj školiaca miestnosť a malá dielňa na predvádzanie šablón, 
prípravkov a niektorých vŕtacích strojov. 

Dohodnite si termín
Reprezentačné priestory firmy Blum nie sú verejným priesto-
rom – predajňou, a preto nemajú štandardné otváracie hodi-
ny. Vstup je možný po vopred dohodnutom termíne. Návšteva 
sa nedá zameniť s návštevou galérie. Preto je potrebné, aby 
koncový spotrebiteľ bol v sprievode svojho stolára a ten zas 
spoločne s predajcom kovania. Tak je zaručená zmysluplnosť 
a odbornosť návštevy. Na oboznámenie sa a predstavenie 
s novými priestormi firmy Blum bude zastúpenie na Slovensku 
robiť pre svojich predajcov sériu školení.

Julius Blum GmbH
zastúpenie pre Slovensko
Tuhovská 29, 831 06 Bratislava
Telefón: +421 2 33 418 607
E-mail: info.sk@blum.com
www.blum.com
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Kooplast, s.r.o.

Firma Kooplast, s.r.o. se sídlem v Boskovicích vznikla v únoru 
1997 jako česko-italská obchodní společnost. Od roku 2007 
působí na trhu jako ryze česká společnost.
Pro nábytkářský průmysl firma nabízí bohatý skladový sorti-
ment různých typů profilů ve standardních i nestandardních 
dekorech. Nabízený sortiment je neustále rozšiřován dle po-
třeb trhu. Inovativní postupy a neustálé investice do výrobních 
prostředků udržují vysoký standard a kvalitu produktů.
Hlavní činností firmy jsou dodávky plastových i hliníkových 
profilů a komponentů potřebných v nábytkářském sektoru. 
Základní skladový sortiment tvoří – nábytkové rolety, těsni-
cí profily, sokly, okopové plechy, úchytové a dekorativní profily
Prioritou společnosti je precizní zpracování, spolehlivost 
a užitná hodnota výrobků. Samozřejmostí je kvalita servisních 
i poradenských služeb
Mimo hotových produktů se vždy nabízí něco navíc…

 Rolety na míru – FIX SET (kompletní roletový set včetně 
unikátního zafixovaného roletového pancíře)

 Přípravy výseků do soklů a okopových plechů (designové 
řešení odvětrávání spotřebičů)

 Výřezy pod myčku (elegantní řešení úpravy soklu pod myč-
ku)

 Montáž rolet našim technikem

 Lakování
 Krácení na přesný rozměr
 On line konfigurátory (maximálně zjednodušený systém 
objednávek pro roletové systémy a úpravy soklů)

 Termín dodání 24 hodin 

Bližší informace na webu www.kooplast.cz.

www.soukup.cz

Kompletní řešení pro výrobu oken a dveří

www.soukup.cz

profil

http://www.kooplast.cz
http://www.soukup.cz
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Podle Ing. Františka Hlaváče, předsedy 
představenstva a generálního ředitele 
CFH Group, a.s., je primárním cílem 
systému MagniSmartech poskytnout 
uživateli maximální komfort pro odpo-
činek a kvalitní spánek. Systém ale není 
pouhou pasivní postelí. „Firma již 55 let 
zkoumá, co se děje v těle během spán-

ku, jaká je optimální ergonomická pod-
pora těla, která poloha je a není zdravá 
atd. Spolupracuje při tom s odborníky 
z několika oblastí zdravotnictví od ana-
tomie přes alergologii, kožní lékařství 
a ortopedii až po spánkové laboratoře. 
Matrace až dosud byly pasivní, tzn., že 
pouze pasivně podepíraly tělo během 
spánku podle různých předem nadefi-
novaných ergonomických, zdravotních 
a hygienických parametrů. Jenže občas 
potřebujeme vědět trochu víc o našem 
spánku. Proč spím špatně, proč se 
ráno vzbudím nevyspalý, proč v noci 
často vstávám atd. Je naprosto běžné, 
že si dnes pomocí chytrého telefonu, 
ve snaze nepřepínat své tělo např. při 
sportování, sledujeme frekvenci dechu, 
tep apod. Proto se i řada firem v našem 
oboru v poslední době snaží integrovat 
tento ‚smart‘ prvek, který by nám umož-
nil vyhodnotit, co se děje s naším tělem 
během spánku, do matrace,“ vysvětluje 
František Hlaváč základní myšlenku sys-
tému MagniSmartech, který je výsled-
kem šestiletého výzkumu.

Jak to funguje?

Základem systému je kvalitní postel, 
přesněji řečeno postel s kvalitní lehací 
plochou. To znamená motoricky polo-
hovatelný rošt a 30 cm vysoká luxusní 
matrace ve složení:

 Jádro ze studené pěny Eliosoft 
(11 cm) a Elioform (11 cm)

 Vrstva paměťové pěny Memoform 
(2 cm) prošitá do potahu

 Topper (6 cm), který je nabízen ve 
4 materiálových variantách poskytu-

jících různou úroveň komfortu podle 
individuálního požadavku uživatele:
– Patentovaná paměťová (visko-elas-

tická) pěna Memoform, která se 
přizpůsobí tvaru těla a působí jako 
prevence proti proleženinám

– Gelová pěna Magnigel na bázi ote-
vřené buněčné struktury, která zajiš-
ťuje příjemný chladivý efekt a 100% 
prodyšnost. Je vhodná pro osoby, 
které se více potí, mají problémy 
s termoregulací těla během spánku 
či trpí klimakterickými potížemi

– Přírodní latexová pěna
– Studená pěna Elioform pro milov-

níky tvrdšího lůžka, která je podle 
výrobce ideální rovněž pro děti

 Snímatelné pratelné potahy z Outlastu1

MagniSmartech 
– domácí spánková laboratoř

Začátkem letošního roku představila italská společnost Alessanderx S.p.a., výrobce matrací značky 
Magniflex, na veletrhu spotřební a výpočetní elektroniky CES 2018 v Las Vegas unikátní postelový 
systém MagniSmartech s patentovanou technologií pro monitorování a analyzování kvality spánku. 
Na jaře pak byl systém představen i u nás – na nábytkářských veletrzích v Praze a v Brně, kde 
vyvolal značný zájem návštěvníků, ale také řadu otázek v odborných kruzích. Požádali jsme proto 
distributora systému MagniSmartech na našem trhu společnost CFH Group o jeho bližší představení.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor a archiv výrobce

Systém MagniSmartech nám představil 
Ing. František Hlaváč, předseda předsta-
venstva a generální ředitel GFH Group, a.s.

1 Outlast® je materiál původně vyvinutý pro 
kosmonautiku, dnes však používaný především 
v oděvním průmyslu. Vlastníkem ochranné znám-
ky je americká firma Outlast Technologies, Inc. 
Outlast® vyniká především výbornými termoregu-
lačními vlastnostmi díky velmi vysoké kapacitě 
příjmu tepla. Principem dosažení těchto vlastností 
jsou speciální miniaturní mikrokapsle zapuštěné 
do látky, které obsahují tzv. PCM (phase change 
materials). Tato technologie spočívá v tom, že na 
základě teplotních změn organismu či ovzduší se 
mění skupenství materiálu PCM. Během změny 
skupenství totiž dochází ke značné absorpci či na-
opak uvolnění energie čili tepla, kterou tak PCM 
dodává/odebírá organismu. Vznik materiálu se 
datuje do roku 1988, kdy americká NASA spus-
tila program spolupráce se soukromými firmami 
ohledně vývoje teplotně adaptabilních materiálů 
pro své astronauty. Potahové materiály Outlast® 
lze uplatnit ve výrobcích tam, kde nemají přímý 
kontakt s pokožkou, jako jsou boty, matrace, 
povlečení, svrchní oděvy atd. V mnoha produk-
tech (např. v ložním prádle) se používají zejména 
v podobě rouna (netkané textilie).
Zdroje: Wikipedie, Outlast Technologies
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Přímo v matraci je integrovaná techno-
logie MagniSmartech, která monitoruje 
a analyzuje spánek a navrhuje, jak jej 
zlepšit, a tím zlepšit kvalitu života.
MagniSmartech obsahuje 160 různých 
senzorů, které zaznamenávají a měří čas 
usnutí a probuzení, délku spánku, fáze 
spánku, tlak a pohyb těla na matraci, de-
chovou frekvenci, srdeční tep, intenzitu 
světla a míru hluku v místnosti a mnoho 
dalšího. Touto sítí senzorů a čidel, na-
pájenou stejnosměrným proudem 12 V, 
je protkána především povrchová vrstva 
matrace. Jejich optimální hustota a roz-
místění v konkrétních zónách pro zajiště-
ní správného a přesného snímání všech 
parametrů je předmětem patentu a firma 
si tyto technické informace pečlivě stře-
ží. Veškerá nasnímaná data jsou v reál-
ném čase ukládána do centrální řídicí 
jednotky systému, kde jsou průběžně 
vyhodnocována. Tyto informace o kvali-
tě spánku mohou být online nahrávány 
a zobrazovány v chytrém telefonu, počí-

tači nebo jiném zařízení, anebo mohou 
být do zařízení nahrány dodatečně (např. 
ráno po probuzení). Online zobrazování 
průběžně ukládaných dat má výhodu 
především v situacích, kdy potřebujeme 
např.na dálku sledovat ležícího pacien-
ta anebo potřebujeme mít kontrolu nad 
spánkem svých dětí, jsme-li ve večerních 
a nočních hodinách mimo domov.

K čemu je to dobré?

Výhodám, které MagniSmartech nabízí 
např. při péči o nemocného upoutaného 
na lůžko, asi rozumí každý. Avšak k čemu 
nám může být dobrá např. informace 
o tom, kolikrát jsme se v noci pohnu-
li? Na otázku opět odpovídá František 
Hlaváč:
„To je pouze jeden z mnoha parametrů, 
které systém sleduje a vyhodnocuje a je 
třeba ho vnímat v kontextu s ostatními. 
Např. když se ráno probudím nevyspa-
ný a unavený, díky systému můžu zjistit  

Systém MagniSmartech tvoří motoricky polohovatelný rošt, kvalitní matrace s in-
tegrovanou sítí velkého množství senzorů a čidel…

Precizní nástroje  
na obrábění dřeva

Aigner TOOLS s.r.o.
Studentská 1655/1b
České Budějovice
CZ-370 05

Mobil: +420 731 110 764
E-Mail: t.vala@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

C860-1 
DP-stopková zarovnávací
fréza

• rozfrézování materiálu 
s čistým povrchem 

Kvalita v 
pravý čas

C860-3 
DP-profilová stopková 
zavrtávací fréza

• vrtání a profilování 
hrany jedním
nástrojem

Stopkové frézy na HPL

do CNC obráběcích strojů

C860-4 
DP-stavitelná stopková
fréza na profilování
hran

• srážení hran a  
zarovnávání jedním
stavitelným nástrojem 

http://www.aigner-werkzeuge.at
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důvody a přijmout různá opatření. To, 
že se během spánku příliš často otá-
čím, je důsledek nějakých nepříznivých 
podmínek a zároveň je to příčina nevy-
spání. Každý pohyb je iniciován signálem 
z mozku. Je např. prokázáno, že na běž-
né, ne příliš kvalitní matraci se člověk za 
noc otočí nebo pohne asi 80krát. Tzn. 
průměrně každých 6 minut 1 pohyb. 
Mozek tak celou noc pracuje místo toho, 
aby odpočíval a regeneroval. Je tedy roz-
díl, jestli se během spánku pohneme 
80krát nebo jen 20krát. Takže abychom 
odstranili příčinu nevyspání, tedy časté 
otáčení, musíme nejdříve zjistit a poté 
změnit nepříznivé podmínky na příznivé. 
Jednou z nejčastějších příčin častého 
otáčení během spánku bývá příliš tvr-

dá lehací plocha (matrace v kombinaci 
s podpěrným systémem), kdy mozek 
chrání tělo před vznikem dekubitů. Tato 
příčina je ale u systému MagniSmartech 
předem vyloučena, protože systém je 
nabízen pouze s vysoce kvalitními mat-
racemi s ověřenými parametry. I přesto 
ale lze kvalitu ležení v omezeném rozsa-
hu upravovat, a to výměnou topperu za 
jiný podle preferovaných vlastností, které 
jsou definovány výše.
Časté pohyby resp. probouzení během 
spánku ale mohou souviset s mnoha 
dalšími faktory, které systém dokáže 
monitorovat a vyhodnocovat. Ať už je 
to měření tělesné teploty, srdeční a de-
chové  frekvence, hluku, teploty, vlhkosti 
či světla v místnosti, a na základě toho 

můžeme přijmout různá opatření pro 
zlepšení spánku – např. odhlučnění, 
zatemnění, úpravu teploty aj. Můžeme 
sledovat i jiné ukazatele, např. srdeční 
arytmii. Třeba člověk, který se léčí se 
srdcem, může své srdce monitorovat 
během spánku a naměřené údaje pra-
videlně dodávat svému lékaři.
Monitoring dechu, tepu, teploty aj. 
má však smysl i pro zdravého člověka. 
Jakákoliv anomálie oproti běžnému nor-
málnímu stavu může totiž poukazovat na 
nějaký nastupující problém, který tak lze 
odhalit ještě v počáteční fázi. Prostě ji-
nými slovy: spánek nám může prozradit 
mnohé o našem zdravotním stavu, proto 
má smysl ho monitorovat a vyhodnoco-
vat.“

Co všechno to umí?

Systém MagniSmartech funguje jako 
celek, tedy polohovatelný rošt s matrací 
a řídicí jednotkou. K jeho zvýrazňovaným 
funkcím patří zejména:

 Tři přednastavené polohy roštu
 Rošt je možné ovládat standardně po-

mocí manuálního dálkového ovlada-
če pro jednotlivé části lehací plochy 
(nohy – záda – hlava). Kromě toho 
jsou v systému naprogramovány tři 
konkrétní polohy, které se automa-
ticky nastaví jediným kliknutím na tla-
čítko v aplikaci chytrého telefonu:

 Poloha „zero gravity“ neboli „stav 
beztíže“ optimalizuje svalové napětí 
a je určena pro rychlou regeneraci 
organismu a uvolnění svalů. Úkolem 
kvalitního lůžka je správná ergono-
mická podpora těla během odpočin-
ku. Podle názoru některých vědců 
ale není pravdou, že tělo nejrychleji 
regeneruje v rovné horizontální polo-

Systém MagniSmartech monitoruje a analyzuje kvalitu spánku a nabízí řadu programů pro relaxaci, jakou jsou např. Stav 
beztíže, Čtení, Masáž aj.

…a řídicí centrála, v níž jsou data v reálném čase ukládána a vyhodnocována a online 
přenášena do chytrého telefonu
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ze, nýbrž v poloze s mírně zvednutými 
a pokrčenými nohami a mírně zved-
nutou hlavou. V této poloze, která je 
podle vědců pro člověka nejpohodl-
nější, tělo nejrychleji zregeneruje a je 
proto vhodná pro rychlý odpočinek 
(např. po práci apod.). V programu 
lze nastavit spánkový program např. 
tak, že pro usínání se nastaví poloha 
„stav beztíže“ a třeba po 20 minutách 
se automaticky lůžko přepolohuje do 
vodorovného stavu.

 Zvýšená poloha nohou zlepšuje 
krevní oběh v nohou.

 Čtení je poloha vhodná pro čtení bez 
zbytečného namáhání krční páteře.

 Systém umožňuje naprogramovat 
více individuálních poloh, které pak 
lze ovládat jedním stisknutím tlačítka.

 Masáž

 V matraci je integrován také zónový 
masážní systém, který lze zapínat buď 
v celé ploše, nebo jen v některých 
zónách (nohy – záda). 

 Chromoterapie
 Chrometerapie je definována jako 

léčba barevným světlem a vychází 
z teorie, že světlo různé barvy půso-
bí různým způsobem na lidskou psy-
chiku. Postel je vybavena barevným 
světelným systémem pro podsvícení 
lůžka, které v místnosti vytvoří určitou 
náladu. Nejde o primární osvětlení 
místnosti. I v tomto případě lze využívat 
několik předem nastavených progra-
mů (např. chromoterapie pro probu-
zení, chromoterapie pro relaxaci aj.), 
ale možné je též individuální nastavení 
barev podle toho, při které se cítíme 
nejpříjemněji.

 Buzení
 Systém může sloužit jako budík 

a umožňuje nastavit různé možnosti 
buzení:
– jemným zvednutím hlavy
– podsvícením postele v rámci chro-

moterapie
– jemnou masáží

 Poloha proti chrápání
 V případě chrápání systém na základě 

zaznamenaných zvuků vyhodnotí, že 
se jedná o chrápání a pomocí poloho-
vatelného roštu spáče zvedne do po-
lohy, v níž chrápat přestane. Jakmile 
zjistí, že chrápání ustalo, vrátí se do 
původní polohy. Data o chrápání 
nejsou v systému ukládána a nelze 
si je tudíž stáhnout do mobilu. Je to 
z důvodu ochrany osobních dat podle 
evropského nařízení GDPR.

405-18_RIG_konference_DvP__inzerce_175x85mm_v1.indd   1 06.09.2018   14:13:56

http://www.DrevostavbyVpraxi.cz
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Do letošního 6. ročníku soutěže bylo 
přihlášeno celkem 51 soutěžních děl. 
Tato díla byla letos zařazena do dvou no-
vých kategorií – „Dřevěné stavby – malé“ 
(do 500 m3 obestavěného prostoru) 
a „Dřevěné stavby – velké“ (nad 500 m3 
obestavěného prostoru) a stejně jako 
v předchozím 5. ročníku soutěžila v kaž-
dé kategorii samostatně. Na jejich zpra-
cování se podílelo celkem 63 studentů 
bakalářských či magisterských studijních 
programů VŠ, kteří své dřevěné stavby 
propojovali s myšlenkou letošního téma-
tu „Dřevo je naše budoucnost“. U svých 
staveb zdůrazňovali, že dřevo je obnovi-

telný materiál, který je budoucností pro 
naše další generace. Využívání dřeva ve 
stavebnictví vnímali jako cestu k ochra-
ně přírodních zdrojů a jako způsob, jak 
přistupovat k architektuře s ohledem na 
udržitelný rozvoj. Dřevo bylo mnohými 
studenty popisováno jako léty prověře-
ný materiál, který v nich evokoval pocity 
tepla a domova. „Máme radost, že se 
soutěže už třetím rokem účastní přes 60 
studentů, kteří přihlašují stále zajímavěj-
ší a propracovanější návrhy. Věřím, že 
i díky těmto mladým talentům se u nás 
bude zájem o dřevostavby i nadále zvy-
šovat,“ okomentovala účast v soutěži její 
vedoucí Ing. Lenka Trandová.

Zaměstnavatele je dnes 
třeba něčím zaujmout

„Studenti, kteří se do naší soutěže hlásí, 

jsou cílevědomí a mají spoustu nápadů. 
Firmy z oboru ji proto bedlivě sledují 
a hledají si u nás své budoucí zaměst-
nance,“ doplnil Ing. Trandovou ředitel 
Nadace dřevo pro život Ing. Stanislav 
Polák s tím, že s ohledem na tuto sku-
tečnost dostává vyhlašovací ceremoniál 
v posledních letech samostatný celo-
denní prostor. Letos tomu bylo stejně 
jako loni v prostředí nádherných interiérů 
Uměleckoprůmyslového muzea v Brně, 
kde v dopoledních hodinách pořadatelé 
připravili pro všech 63 pozvaných soutě-
žících zajímavý doprovodný program, za-
měřený na jejich profesní a osobní rozvoj. 
O jeho úvod se postaral Ing. Jiří Groda 
z generálního ředitelství Lesů ČR s.p. 
(pověřený řízením Odboru lesního hos-
podářství a ochrany přírody) svojí před-
náškou na téma „Co se děje v českých 
lesích“. Během 45 minut stačil přítomné 
poinformovat nejen o průběhu restitucí 
po roce 1992 a současném nedostatku 
pracovních sil v lesním hospodářství, ale 
zejména pro lesní porosty katastrofálním 
dlouhodobém deficitu srážek. V souvis-
losti s nedostatkem vláhy pak o jeho 
důsledcích, které však nespočívají jen 
v masivním výskytu médii ve všech pá-
dech skloňovaného kůrovce severského 
(Ips duplicatus), který nastupuje až ve 
druhé fázi chřadnutí stromů, ale o jeho 
prvotní příčině – napadení porostů hou-
bovými patogeny rodu Armillaria sp. – 
václavky, které rostou saproparaziticky 
na širokém spektru jehličnatých i listna-
tých stromů.
Po pomyslném návratu z lesa následova-
la další 45minutová přednáška brněnské 

Stavby s vůní dřeva s novými kategoriemi 
a šesti oceněnými studentskými projekty

V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně proběhlo v úterý 11. září 2018 slavnostní vyhlášení vítězů 
6. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2018, pořádané jako jeden ze stálých projektů 
Nadace dřevo pro život. Do soutěže, vypsané na téma „Dřevo je naše budoucnost“ a probíhající 
pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 15 
českých a slovenských fakult, univerzit a VOŠ, se letos zapojilo 63 studentů z 10 fakult vysokých 
škol z České a Slovenské republiky. Slavnostní den nabídl všem soutěžícím bohatý doprovodný 
program zaměřený na jejich osobní a profesní růst. Jeho součástí byla i panelová diskuse se zástupci 
lesnicko-dřevařského sektoru, kteří se studenty hovořili o tom, jak nejlépe propojit studium a kariéru.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv Nadace dřevo pro život

Ocenění studenti 6. ročníku soutěže zleva Adam Tomaschek, Marcel Mottl, Denisa 
Boháčová, Veronika Dubinová, Zuzana Krčková, Kristína Valachovičová, Kateřina 
Vlková v zastoupení kamaráda Vojtěcha Rudorfera a Matúš Neusch
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HR konzultantky, profesionální koučky 
a konzultantky tzv. měkkých dovedností 
Mgr. Hany Vykoupilové, Ph.D. s názvem 
„Time management“. Více než o před-
nášku se ve skutečnosti jednalo o mini 
workshop, jehož účastníci si mohli 
osvojit několik základních pravidel, jak 
správně hospodařit s časem, seznámit 
se se základními technikami jeho pláno-
vání (co je důležité a co může počkat) 
nebo se dozvědět, jak v případě e-mai-
lové korespondence uplatnit tzv. pravidlo 
„jednoho“. To znamená během dvou se-
kund vyhodnotit e-maily na nedůležité 
(ty smazat) a důležité, a na ty pak hned 
odpovědět a už se k nim nevracet.
Nemalým přínosem pro studenty pak 
byla závěrečná panelová diskuze na 
téma „Studium versus pracovní život“. 
Mezi diskutujícími byli spolu s ředitelem 
Nadace Ing. Stanislavem Polákem ještě 
vrchní ministerský rada Sekce průmys-
lu, podnikání a stavebnictví Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR Ing. Jiří Koliba, 
Tomáš Tesař, jednatel společnosti 
DOMY D.N.E.S. z Třebíče a předloňská 
vítězka soutěže SsVD Ing. arch. Kristýna 
Ulrychová. Od této čtveřice měli studenti 
možnost dozvědět se mimo jiné i to, jak 
je v případě pracovního pohovoru při 
současné nízké nezaměstnanosti důle-
žité management firmy něčím zaujmout. 
Třeba i účastí ve zmíněné soutěži nebo 
nějakým svým pro zaměstnavatele speci-
fickým zájmem, zahraniční stáží v oboru 
či prací vykonávanou vedle studia apod.

Kdo letos hodnotil a co bylo 
v sázce?

Ve 14:00 hodin nadešel všemi očeká-
vaný okamžik vyhlášení nejlepších sou-
těžních děl a odměnění jejich tvůrců. 
Jeho začátek již tradičně patřil vedoucí 
soutěžního projektu Ing. Lence Trandové 
a její rekapitulaci letošního ročníku ta-
kříkajíc v číslech. „V kategorii ‚Dřevěné 
stavby – malé‘ soutěžilo 19 studentských 
návrhů a v kategorii ‚Dřevěné stavby – 
velké‘ zatím v historii soutěže rekord-
ních 32 studentských návrhů. Autoři 21 
přihlášených děl se mimo hlavní soutěže 
zapojili také do podkategorie o získání 
ceny STORA ENSO za použití (ve svém 
projektu) firmou vyráběných CLT panelů 
a dalších 18 o cenu KRONOSPAN za 
využití OSB desek,“ uvedla Ing. Trandová 
s tím, že jednotlivá díla byla v průběhu 
letních prázdnin hodnocena (ve dvou 
kolech) šestičlennou odbornou poro-
tou vedenou již výše zmíněným Ing. Jiřím 
Kolibou. Jejími dalšími členy byli generál-
ní ředitel Lesů České republiky, s.p. Ing. 

Josef Vojáček, jednatel pražského archi-
tektonického studia PRODESI/DOMESI 
Ing. arch. Pavel Horák, ředitel Pfeifer 
Holz s.r.o. Ing. Radek Pecka, jednatel 
BREAK POINT spol. s r.o. Praha Ing. 
arch. Tomáš Veselý a vedoucí projektu 
studentských soutěží Nadace Ing. Lenka 
Trandová. Kromě odborné poroty letos 
již podruhé v řadě rozhodovala o nejlep-
ším soutěžním díle v každé kategorii i hla-
sující veřejnost. Celkem tak bylo oceně-
no 6 studentských projektů, z nichž 3 
vytvořili studenti z České republiky a 3 ze 
Slovenské republiky. Nejlepší soutěžící 
z pohledu odborné poroty obdrželi vedle 
unikátního dřevěného diplomu a dalších 
hodnotných cen (věcných i zážitkových) 
také zajímavou finanční odměnu ve výši 
50 tis. Kč, věnovanou s.p. Lesy ČR. 
Vítězové veřejného hlasování v obou ka-
tegoriích získali spolu s dřevěným diplo-
mem finanční odměnu 10 tis. Kč. Autoři 
všech čtyř z hlediska poroty i veřejnosti 
nejlepších projektů získali navíc letos po-
prvé také roční předplatné odborných 
časopisů Dřevařský magazín, Dřevo 
& stavby a Stavebnictví.

Která díla byla tentokrát těmi 
nejlepšími?

Vyvrcholením vyhlašovacího ceremoni-
álu pak bylo samotné dekorování autorů 
a autorek nejlepších soutěžních děl.

Dřevěné stavby – malé
Vítězi kategorie „Dřevěné stavby – malé“ 
se rozhodnutím odborné poroty stali 
Adam Tomaschek, Patricie Štefíková 
a Marcel Mottl (VUT Brno – Fakulta ar-
chitektury) za soutěžní dílo Tree Office. 
Jde o dřevěnou strukturu prostorového 
rastru, obepínající vzrostlý kmen stromu 
a zároveň skrývající se pod jeho koru-
nou, která poskytuje sdílený kreativní 
prostor pro práci s připojením na síť. 
Kompozice vede dialog mezi stromem 
a dřevem, staví na kontrastech fáze for-
my a textury. Estetiku přírody doplňuje 
záměrně umělá estetika prostoru díla. 
„Uvědomujeme si, že strom je produk-
tem minulosti, dřevo jeho záznamem, 
naše budoucnost jeho zásluhou,“ říkají 
autoři v souvislosti s architektonickým 
návrhem své stavby, kterou situovali do 

Odbornou porotou vybrané vítězné dílo Tree Office Adama Tomascheka, Patricie 
Štefíkové a Marcela Mottla

Veřejností oceněná Rozhledna na Židenickém kopci Denisy Boháčové, Veroniky 
Dubinové a Zuzany Krčkové
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lokality parku Lužánky, tvořícího domi-
nantu města Brna.
Hlasující veřejnosti se nejvíce líbila 
Rozhledna na Židenickém kopci, na-
vržená Denisou Boháčovou, Veronikou 
Dubinovou a Zuzanou Krčkovou (VUT 
Brno – Fakulta stavební). Jimi navržená 
rozhledna má základnu tvaru trojúhelní-
ku, jenž na znaku městské části Brna-
Židenic symbolicky ztvárňuje Židenický 
kopec, na němž je umístěna. Estetika 
stavby se zakládá na konstrukčním řeše-
ní vytvářejícím optickou iluzi. Volba dře-
věných prvků umožňuje dosažení kvalitní 
nosné funkce a využívá proměnlivosti 
dřeva v čase, čímž prohlubuje genius loci 
místa. „Právě ve spolupůsobení dřeva, 
jakožto přírodního materiálu, s okolní 
krajinou vidíme cestu do budoucna, jak 
přistupovat k architektuře s ohledem na 
udržitelný rozvoj,“ konstatují autorky na 
adresu svého díla v kontextu se zadaným 
tématem.

Dřevěné stavby – velké
V kategorii „Dřevěné stavby – velké“ 
odbornou porotu nejvíce zaujal Jakub 
Kender (ČVUT Praha – Fakulta architektu-
ry) se soutěžním dílem Kontemplatívne 

centrum, situovaným do objektu něk-
dejšího cisterciáckého kláštera v loka-
litě Bélapátfalva v Maďarsku. J. Kender 
se vyhlašovacího ceremoniálu nemohl 
osobně zúčastnit, ale v okamžiku převze-
tí ceny pozdravil přítomné přes mobilní 
telefon. Svůj oceněný návrh, vytvořený 
s respektem k historickému kontextu 
místa a okolní přírodě, popsal takto: 
„Konštrukcia dreveného skeletu levituje 
na mikropilotách nad stenami pôvodné-
ho kamenného kláštora a tým zachováva 
jeho pozostatky. Miesto v objatí prírody 
a dychu histórie ponúka priestor pre po-
zastavenie a meditáciu. Materiál stavby 
umocňuje atmosféru pre hlboké zamys-
lenie a zosobňuje návrat človeka k príro-
de. Tento potrebný návrat je len jedným 
z mnohých dôvodov, prečo nazývať dre-
vo materiálom budúcnosti“.
Hlasující veřejnost pak poslala nejvíce 
hlasů Kristíne Valachovičovej (Slovenská 
technická univerzita v Bratislave, Staveb-
ná fakulta) a jejímu soutěžnímu dílu 
Materská škola. Stavbu charakterizu-
je svah, do něhož je začleněna, a který 
v zimě děti budou moci využívat k sáňko-
vání. „Najdôležitejším dôvodom, prečo 
je drevo naša budúcnosť a prečo som 

si ho zvolila ako konštrukčný materiál, je 
udržateľná architektúra. Drevo je obno-
viteľná surovina a dokážeme ho vypes-
tovať, spracovať, užívať a keď mu skončí 
životnosť, môžeme ho využiť ako zdroj 
energie. Ak ho však chceme využívať 
aj naďalej, mali by sme sa citlivo starať 
o naše lesy,“ dodává K. Valachovičová 
ke svému návrhu, při němž se inspirovala 
mateřskou školkou Fagargorg Kinder-
garten.

Ceny partnerů soutěže
Výše zmíněnou cennou KRONOSPAN 
byla odměněna studentka Fakulty ar-
chitektury na VUT Brno Kateřina Vlková 
za návrh celodřevěné výškové budovy 
Pukinkulma z kategorie velkých dřevě-
ných staveb. Její dřevostavba, působící 
jako socha budoucnosti, dominuje urba-
nizované krajině finského města Vaasa. 
Zásah do horizontálního panoramatu 
přináší nejen ukázku celodřevěné výš-
kové stavby, ale i centralizaci oživujících 
funkcí (vertical village). Je navržena se 
skeletovou CLT konstrukcí z tradičního 
lokálního materiálu – dřeva. Po exteriéro-
vém schodišti veřejně přístupná střecha 
poskytuje vizuální propojení přírodních 
vodních prvků, symbolizující pohled do 
budoucnosti, kdy lidé dokáží nenásilně 
souznít s přírodou.
V kategorii velkých dřevěných staveb 
soutěžil také návrh nového paviló-
nu nemocnice ve Zvolenu s názvem 
Nemocnica s drevenou NK, odmě-
něný cenou STORA ENSO, kterou si 
z Brna odvezl Matúš Neusch zo Staveb-
nej fakulty Slovenskej technickej univer-
zity v Bratislave. „Nosnú konštrukciu pa-
vilóna tvoria nosné steny a stropy z CLT 
panelov v kombinácii s nosníkmi z lepe-
ného lamelového dreva. Použitý materiál 
vytvára dojem zdravého, hygienického 
a prívetivého prostriedia. Na človeka pô-
sobí drevo prirodzene a upokojujúco, čo 
v objekte ako je nemocnica je priam žia-
dúce. Rovnako je drevo, ako obnoviteľ-
ný zdroj, naša budúcnosť,“ okomentoval 
autor své soutěžní dílo.
V rámci vyhlašovacího ceremoniálu byla 
spolu se soutěžícími studenty odměněna 
také nejúspěšnější účastnice veřejného 
hlasování, která se svým odhadem nejví-
ce přiblížila počtu hlasů, jež celkem za-
slali hlasující soutěžním dílům. Stala se jí 
paní Veronika Lednová, jejíž odměnou se 
stala originální sada dřevěných módních 
doplňků značky DESLES.
Oceněné návrhy malých i velkých 
„dřevostaveb“ podrobněji představíme 
v příštích vydáních Dřevařského ma-
gazínu.

Z pohledu veřejnosti nejlepší velká dřevostavba Materská škola Kristíny Valachovičovej

Vítězná velká dřevostavba Kontemplatívne centrum Jakuba Kendera v maďarském 
Bélapátfalva
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Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

  více informací na 
 www.drevoobchod.cz

 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 003
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov  - Oldřichov 227, tel. 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 602 233 371

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Tovární 5954, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda) , tel. 378 139 135

http://www.imaczech.cz
http://www.drevoobchod.cz
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Sedmdesátá léta byla dobou velkých 
zvratů. Ženy objevily svět práce a přesta-
ly být hospodyňkami na plný úvazek. To 
se odrazilo i ve sféře bydlení. Vznikly 
požadavky uvolněnějšího dispozičního 
řešení, které mělo být multifunkční. 
Nová doba nevynechala ani ložnici. Ta 
se stala dynamičtější. Přestala sloužit 
striktně jen spaní, opustila svoji tradiční 
bílou a začala se oblékat do barev.

Čalouněné dvojlůžko Natalie

Do tohoto konceptu dokonale zapadá 
firma Flou, která se v tuto dobu odváž-
ně rozhodla pro revoluční řešení. V roce 
1978 svým klientům představila čalouně-
né dvojlůžko Natalie navržené v té době 
již velmi slavným designérem Vicem 
Magistretti. Lůžko způsobilo na trhu ob-
rovský rozruch a stalo se ve své kategorii 
jakýmsi archetypem, a to nejen kvůli jed-

noduchému, nadčasového designu, ale 
zejména kvůli svým vlastnostem a funk-
cím. Celkem neobvyklý a příjemný byl 
čalouněný povrch konstrukce. Navozuje 
totiž pocit měkkosti a lehkosti a snižuje 
i riziko úrazů, kterých podle statistik v do-
mácnosti rozhodně není málo. 
Nic však není zadarmo. Textilní povrch, 
případně useň, jsou zase citlivější na 
ušpinění. Proto jsou všechny čalouně-
né součásti Nathlie upevněné pomocí 
suchých zipů a tedy odnímatelné. Lze je 
prát, případně vyměnit v průběhu užívání. 
V nabídce je cca 140 potahových látek 
různé struktury a barev. Volbě čalounění 
lůžka lze přizpůsobit i ložní prádlo, které 
firma nabízí v jednobarevném i vzorova-
ném provedení. Tím zajistí harmonii ba-
rev i dezénů, která je právě v místnosti 
určené ke spaní velmi důležitá. V případě 
požadavku na dokončení lůžka usní po-
užívá firma měkkou hovězinu v různých 

barvách a povrchových úpravách od 
věrohodných dodavatelů z Evropy.
Lůžko se objednává jako stavebnice. 
Kromě výše zmíněné volby čalouněných 
materiálů, případně usní, lze zvolit ma-
nuální mechanismus ovládající zvedání 
hlavové části roštu nebo elektrický rošt 
se zdvihem hlava-nohy. Skladba lehací 
plochy nabízí různé kombinace roštů 
a matrací včetně lamelových roštů s na-
stavitelnou tuhostí až po současný trend 
matrací typu boxspring. Kostra lůžka je 
k dispozici ve dvou výškách. Pozornost 
je věnována rovněž hygienickému uklá-
dání lůžkovin. Větraný úložný prostor je 
jednoduše přístupný pomocí vytahova-
cího popruhu.

Leader na trhu s lůžky

Aktuálně je v nabídce firmy Flou cca 50 
lůžek a dvojlůžek, rozkládací pohovky 
a doplňky jako rošty, matrace, polštáře, 
lůžkoviny i ložní prádlo. To existuje v čet-
ných barvách a vzorech, které se každý 
rok mění v duchu aktuálních trendů. 
Nechybějí ani další nábytkové prvky pro 
vybavení ložnic jako komody, noční stol-
ky, psací stoly, zrcadla, křesla, svítidla, 
knihovny, taburety. Nabídku obohacují 
i dokonalé šatny s četnými vnitřními do-
plňky. 
Všechny produkty Flou se vyznačují vy-
sokou estetikou a účelností, která drží 
krok s inovacemi v oblasti materiálů, 

Flou 
– pilíř italského nábytkářského průmyslu

Firma Flou patří k nepřehlédnutelným pilířům italského nábytkářské-
ho průmyslu. Velice si zakládá na kvalitě svého designu, proto ke 
spolupráci zve ty nejvýznamnější italské tvůrce. K nim bez pochyby 
patří Vico Magistretti. Právě ten byl letos v Miláně uveden jako 
autor lůžka Nathalie, které slaví 40. výročí své existence na trhu.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka a archiv Flou

Nathalie, první  výrobek firmy Flou, 1978, design Vico Magistretti. Nadčasový jedno-
duchý elegantní design s charakteristickou šňůrkou k uchycení polštářů ke konstrukci
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technologií a racionalizací výrobního 
procesu. Podniková filosofie se za léta 
nezměnila. Stále je cílem vyrábět exce-
lentní lůžka pro zlepšení komfortu, dob-
rého pocitu a kvality života zákazníků. 
Díky tomu dosáhla firma pozici leadera 
na trhu s lůžky a komplexním zařizováním 
ložnic. Výrobní kolekce je dispozici ve 
specializovaných studiích v Itálii i mimo, 
např. v New Yorku. Celkem putuje zboží 
Flou do 742 zemí světa a v České re-
publice je k vidění v pražském Pavilonu.

Rosario Messina

Lví podíl na tomto obrovském úspěchu 
má zakladatel firmy Rosario Messiny:
„Postel je místo, kde se rodí budouc-
nost, kde se odehrává manželský život, 
kde vzniká rodina a kde se kují plány 
zítřejšího dne. O tom přemýšlím dnes 
stejně jako dříve, když jsem zakládal 
společnost Flou.“ Tato věta otce-zakla-
datele, který předčasně zemřel v roce 
2011, obsahuje celou duši firmy Flou. 
Jeho mimořádný profesionální a privát-
ní život byl oceněn v roce 2008 vyzna-
menáním „Cavaliere del Lavoro“ (rytíř 
práce), které mu udělil italský prezident.
Narozen v roce 1942 v sicilském Aci 
Castello, převzal Messina po předčasné 
smrti svého otce zodpovědnost za rodi-
nu. Proto musel už jako velmi mladý začít 
pracovat. To mu ale nebránilo navště-
vovat večerní školu a získat výuční list. 
Přešel k firmě Zanussi-Rex, tehdejšímu 
leaderu v oblasti elektrických spotřebičů 
a z ní odešel do severní Itálie, kde fungo-
val u jedné designové firmy jako vedoucí 
prodeje. Pak řídil prodej dalšího význam-
ného podniku v průmyslově přesycené 
Brianze. Následně ho zkušenosti přived-
ly k Basseti, kde se podílel na novém 

konceptu použití textilií. V roce 1978 
došlo k rozhodujícímu kroku. Rosario 
Messina založil s dalšími společníky 
Flou, a tu později sám převzal.
Iniciativa, přehled, rozhodnost, inovativ-
ní duch jsou vlastnosti, které Siciliánovi 
Messinovi umožnily prosadit se v Lombar-
dii, v kolébce nejznámějších designo-
vých firem. Město Meda mu dokonce 
udělilo čestné občanství. Jeho kariéra 
je korunována množstvím cen a uznání. 
Za všechny lze zmínit “Compasso d’Oro 
ADI alla Carriera“ (ocenění celoživotní 
činnosti) a jmenování “Podnikatel roku”.
Vedle účasti na různých sympoziích 
a konferencích, kde Rosario Messina 

pokaždé prezentoval případ Flou jako 
ukázku inovace v oblasti zařizování inte-
riéru, je třeba uvést jeho angažovanost 
v různých spolcích, zejména ve funkci 
prezidenta Cosmit, organizačního výbo-
ru milánského Salone del Mobile. Miláno 
se totiž proměnilo v metropoli nábytko-
vého designu právě pod jeho vedením. 
Odtud byl už jenom krůček k pozici prezi-
denta instituce Federlegno-Arredo, což 
je spolek 2.300 podnikatelů 12 odvětví 
z oblasti nábytku a zařizování.
Úspěšnost firmy Flou je potvrzením toho, 
že spolupráce s designéry se vyplatí.

Zdroj: tiskové materiály Flou

Lůžko Grand Piano, design Mario Bellini, extravagantní tvar, 
maximální měkkost na první pohled, vodorovné plochy na se-
zení a odkládání

Lůžko Marylin, design Mario Bellini, extravagantní design, ob-
lost a rudá barva – inspirace herečkou z Hollywoodu, vhodné 
spíše pro mladší klienty

Essentia, design Thesia Progetti, elegantní soubor do ložnice, záda lůžka z elastické 
síťoviny, kostra je dokončena usní. Lůžko doplňuje toaletní/pracovní stolek, noční 
stolek a čalouněná sedačka
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výstavy – inzerce

PRAGOLIGNA – novinky i historie

Šestnáctý ročník mezinárodního veletrhu strojů, nástrojů, zařízení 
a materiálů pro dřevozpracující průmysl PRAGOLIGNA se uskuteční 
v termínu 11. – 13. října 2018 na Výstavišti v Praze Holešovicích.

Novinky vystavovatelů

Společnost EPIMEX, působící na trhu 
s dřevoobráběcími stroji již přes 25 let 
přiveze na veletrh vrtací centrum BHX 
050 (svými rozměry se perfektně hodí 
také do menších provozů) a skvělou 
olepovačku 1120FC od firmy HOMAG; 
tyto hi-tech stroje doplní technologií od 
belgické značky ROBLAND.

Firma Jiří Mynař-strojírenská výroba, 
která se v tomto roce stala výhradním 
dodavatelem PUR-nástaveb od značky 
FE-MA-TECH v ČR i SR, představí náv-
štěvníkům olepování ve špičkové kvalitě 
lepidly PUR - systém vhodný pro všech-
ny typy olepovaček (IMA, HOMAG, 
BRANDT, OTT, FRAVOL, SCM apod.) 
výrazně snižuje provozní náklady na 
olepování a dále také šetří čas a práci 
při čištění nanášecích jednotek olepo-
vaček.
Výše uvedená společnost bude na 
veletrhu prezentovat i formátovací pily 
FORMÁTKA na masiv i lamino – nové, 
robustní, perfektně zpracované, výkon-
né, za skvělé ceny a navíc s dlouhou 

životností bez jakýchkoliv provozních 
potíží.

Tradiční vystavovatel, firma FELDER 
GROUP CZ v Průmyslovém paláci 
předvede práci se strojem uplatňujícím 
ověřené a spolehlivé horizontální CNC 
obrábění na pouhých 5 m2; řešení vhod-
né pro malého truhláře i velkého produ-
centa – progresivní a kompaktní obrábě-
cí a vrtací centrum FORMAT4 creator 
950, vítěz ceny IWF Challengers Award® 
Atlanta 2018 za inovativní technologie 
byl rovněž oceněný na výstavě DREMA 
Poznaň 2018.

V expozici firmy Sanap Kostelec s.r.o. 
si budou moci návštěvníci ověřit a vy-
zkoušet kvalitu profesionálního nářadí 
značky Mafell a pneumatického nářa-
dí PREBENA, které bude předváděno 
v provozu.

CAD/CAM program CORPUS, vyvíjený 
firmou TRI D CORPUS (Chorvatsko) je 
určen pro tvorbu, prezentaci a podporu 
při výrobě nábytku; rychlý a jednoduše 
použitelný nástroj pro interiérový 3D de-

sign nábytku zkracuje čas potřebný pro 
návrh nábytku z několika dnů na minuty; 
je používán ve více než 5 000 firmách, 
od malých řemeslníků, stolařských dílen 
až po velké výrobce nábytku.

Ukázka historických 
truhlářských/tesařských 
strojů a nástrojů

Vzhledem ke skutečnosti, že letos uběh-
ne 100 let od vzniku Československa, 
připravil organizátor veletrhu ve spolu-
práci s vystavovateli (Epimex spol. s r.o., 
FELDER GROUP CZ, ROJEK dřevo-
obráběcí stroje a.s. a Virtuální muzeum 
živých tradic truhlářského řemesla a ná-
bytkářské výroby v Ledenicích od 19. 
století do současnosti) a Střední školou 
gastronomie a služeb v Nové Pace ukáz-
ku historických truhlářských/tesařských 
strojů a nástrojů.

Veletrh je otevřen denně od 9:00 hodin, 
první dva dny do 17:00 hodin a v sobotu 
do 16:00 hod.
Další aktuality a informace najdete na 
www.pragoligna.cz.

ACword, spol. s r. o. 
ADAMIK Company s. r. o.
BG Technik CS, a. s.
BRIKLIS, spol. s r. o.
CENTERSOFT s. r. o.
CORHA Jihlava s.r.o.
Dřevařský magazín
ELBH-CZ, s. r. o.
EPIMEX spol. s r. o.
EXCELLENT CD spol. s r.o.
FELDER Group CZ
HARSOLIYA EXIM PRIVATE
IGM Nástroje a stroje, s. r. o. 
Ing. Častulík s.r.o.

Jaromír Horský RH+
K3 ULTRA - Ing. Karel Keprt
LEDENICE - Truhlářské muzeum
Ledenice - Truhlářské učiliště
MAFELL A. G.
Mynař Jiří - Strojírenská výroba
NAREX Bystřice s. r. o.
NEXNET 
PANAS, spol. s r. o. 
Petr Růžička
PETROJET TRADE s. r. o. 
Pilana Market, s. r. o. 
Připrav to - Bc. Zdeněk Dlauhý
Rojek prodej, spol. s r. o.

SANAP Kostelec, s. r. o.
SEMA CZ
SEPID NIMA INTERNATIONAL TRADING 
CO
STM, s. r. o. 
Stolaři - Truhláři.cz
Svaz výrobců dřevozpracujících strojů 
a zařízení - SVDSZ
Šimek proficentrum, s. r. o.
Špinar - software, s. r. o. 
TERRAPOLIS, s. r. o. 
Tomáš Láska - Lisy Falach
VYDONA, s. r. o. 
WORKBENCH

Seznam firem prezentujících se na veletrhu PRAGOLIGNA 2018 Seznam vystavovatelů 
k 21. 9. 2018

http://www.pragoligna.cz
http://www.pragoligna.cz


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

PRAGOLIGNA

11. – 13. 10. 2018
Výstaviště Praha – Holešovice

www.pragoligna.cz

• novinky dřevařského průmyslu

• absolutní špičky fi rem z oboru

• samostatná expozice dřevařských 
a truhlářských strojů a nástrojů pod 
názvem „100 let truhlářského řemesla“

Pořádá:

ČESTNÁ VSTUPENKA  
Po předložení tohoto voucheru získáte na pokladně vstupenku zdarma. 

Čtvrtek, pátek 11. – 12. 10. 2018 9:00 – 17:00
Sobota 13. 10. 2018 9:00 – 16:00

www.pragoligna.cz

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

11. – 13. 10. 2018
 Výstaviště Praha – Holešovice

Držitel čestné vstupenky 
je na veletrhu hostem fi rmy:

http://www.pragoligna.cz
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Na profile absolventa spolupracovali 
zástupcovia firiem zo Sekcie drevosta-
vieb Zväzu spracovateľov dreva SR 
spolu s centrami odborného vzdeláva-
nia a prípravy pre drevospracujúci prie-
mysel v Spišskej Novej Vsi, vo Zvolene 
a v Topoľčanoch ešte v roku 2014.
Počas štvorročného štúdia majú štu-
denti spolu 1278 hodín praktického 
vyučovania. Odborný výcvik je realizo-
vaný v školských dielňach aj u zamest-
návateľov. Medzi teoretické odborné 
predmety patria konštrukčné cvičenia, 
programovanie CNC strojov, drevostav-
by, stavebné konštrukcie, technológia, 
materiály, logistika, ekonomika. Po 
skončení experimentu bude tento odbor 
môcť byť uplatnený v systéme duálneho 
vzdelávania. 
Vyvrcholením štúdia sú maturitné skúšky, 
okrem povinnej časti z materinského ja-
zyka a jedného cudzieho jazyka je pre 
uplatnenie v praxi dôležitá praktická 
skúška a skúška z teoretických vedo-
mostí z odborných predmetov. Časť 
študentov absolvovala praktickú časť 

Prví absolventi študijného odboru 3349 K 
technik drevostavieb sú pripravení do praxe

V školskom roku 2017/2018 ukončilo štúdium prvých 14 absolventov experi-
mentálneho odboru technik drevostavieb na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej 
Vsi. Absolvent odboru technik drevostavieb je podľa Školského vzdelávacieho 
programu kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má požadované schopnosti, 
vedomosti a zručnosti z oblasti princípov konštrukcie a výroby drevostavieb 
a drevených konštrukcií, z hľadiska stavebného i z hľadiska materiálov a tech-

nológie, vrátane právnych predpisov pri ich realizácii. Svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti vie 
aplikovať pri navrhovaní drevostavieb a drevených konštrukcií s využitím aplikačného softvéru vo 
výrobných podmienkach hlavne drevospracujúcich a stavebných firiem, podnikov a spoločností. 
Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri riešení úloh samostatne aj 
v tíme. Po štúdiu získava maturitné vysvedčenie a výučný list. 

Autori: Ing. Hana Čekovská
 PaedDr. Ing. Stanislav Šveda
SOŠ drevárska v Spišskej Novej Vsi
Kontakt: hanacekovska@gmail.com
  stanosveda@gmail.com
Foto: archív školy

Valbová strecha s podkrovím a stropom – realizácia (zmenšený model drevostavby 
– M 1:2)
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odbornej zložky maturitnej skúšky for-
mou A: praktická realizácia a predvede-
nie komplexnej úlohy. V tejto forme ab-
solventi aplikovali teoretické vedomosti 
a zručnosti získané praktickými zložkami 
výučby, čím realizovali praktickú činnosť, 
ktorej výsledkom bol výrobok. Jeho sú-
časťou bolo písomné, technologické 
riešenie v programe WoodWOP aj gra-
fické riešenie v programe AutoCAD, či 
iné vyhodnotenie úlohy. Ďalší študenti 
sa rozhodli praktickú časť odbornej 
zložky maturitnej skúšky absolvovať for-
mou B: obhajoba vlastného projektu. 
V prvej fáze prebiehalo schválenie témy 
a konzultantov vlastných projektov pod-
ľa vopred stanoveného harmonogramu. 
Nasledovalo odovzdanie osnovy maturit-
ného projektu, ktorá bola rozdelená na 
teoretickú a metodickú časť vlastného 
projektu s priloženým zoznamom pou-
žitej literatúry. Nasledovalo posúdenie 
úrovne rozpracovanej práce konzultant-
mi a predmetovou komisiou. Študenti 
odovzdali vlastný projekt v dvoch vyho-
toveniach v zviazanej podobe a vypraco-
vali prezentáciu vlastného projektu v MS 
Office PowerPoint. A nakoniec boli vy-
pracované posudky. Stanovené termíny 
boli pre absolventov záväzné. 
Študenti vyrobili počas maturitných 
prác plnohodnotné výrobky pre rôz-
nych zákazníkov – pergolu, hospo-
dársku drevostavbu (kôlničku), celo-
drevené vchodové dvere so zárubňou 
a ďalšie výrobky. K výrobkom pripravili 
samostatne výkresovú a technickú do-
kumentáciu v programe SEMA a práce 
realizovali v školských dielňach. Počas 
celých štyroch rokov štúdia profesijne 
rástli pod vedením majstrov odborného 
výcviku Antona Dulíka a Viliama Púčeka. 
Mnohí z nich absolvovali odborné stáže 
v zahraničí vo firmách pri výrobe dielcov 
pre drevostavby, pri produkcii stavebno-
-stolárskych výrobkov a inej stolárskej 
výrobe. 
Naši najlepší absolventi v odbore tech-
nik drevostavieb sú Viliam Púček ml., 
Matej Galdon, Patrik Čuhanič, Lukáš 
Kaščák. 
Viliam Púček ml. spolu s Martinom 
Dachom sú úspešnými účastníkmi čes-
koslovenského finále súťaže zručnosti 
SUSO 2016 a 2017 v odbore Stolár.
Prví absolventi sú životaschopní a pri-
pravení do praxe. Väčšina absolventov 
je zamestnaná v drevárskych firmách 
a niektorí ďalej študujú na Drevárskej 
fakulte TU vo Zvolene v odbore drevené 
stavby.
Prajeme im veľa profesijných úspechov 
a radosť z práce.

Drobná hospodárska drevostavba (kôlnička) – realizácia

Pergola a vchodové dvere

Absolventi pracovali na modeli multikonštrukčnej cvičnej drevostavby – záhradnej 
chatky, ktorá je umiestnená v átriu školy
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Odmítaný i velebený solitér 
Jože/Josip Plečnik

Výstava ze Slovinska Plečnikův dům. Architektovo pokusné pole 
ve výstavní síni Studijního a dokumentačního centra Norbertov 
se uskutečnila v rámci reciproční spolupráce pracovníků centra 
a Muzea a galerie města Ljubljaně (MGML), jež následuje po před-
chozí české výstavě Rothmayer a Plečnik v Ljubljani. Zásluhou 
pracovníků centra, zejména Marie Szadkowské, Ing. arch. Petra 
Krajčího a překladu do češtiny Elišky Oberhelové a dalších přibližuje 
i díky vystavené korespondenci Plečnikův osud a dílo. Autor: Doc. akad. arch. Ivana Čapková 

UMPRUM Praha a VOŠ Volyně
Kontakt: certhia@email.cz 

Foto: archiv autorky
Slovinský architekt, urbanista, designér, 
pedagog Jože Plečnik (1872–1957) pa-
tří k nejvýznamnějším architektům 20. 
století. Svým rukopisem vtiskl nezamě-
nitelný ráz řadě profánních, kultovních 
i církevních staveb, urbanistických po-
činů včetně zahradních úprav, interiérů, 
nábytku, užitkových předmětů, ale např. 
i bohoslužebného vybavení. Ovlivněn 
antickým dědictvím, středomořskou 
a středoevropskou kulturou, především 
však díky talentu a píli, přistupoval ke 
každému zamýšlenému dílu s citem pro 
genia loci, s pokorou, ale i s odvahou 
překonat nejen dobové nálady a dopo-
sud uznávané zásady – od prostých 
staveb téměř ze zbytkových materiálů 
(ve Slovinsku kostel sv. Michaela na 
Blatech) k monumentálním počinům 
(kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 

v Praze, zejména pak Pražský hrad) 
z materiálů vzácných a ušlechtilých. 
Ucelený obraz podává např. publikace 
Damjana Prelovšeka, Josip Plečnik, 
Šlapanice, ERA 2002.
Jože se narodil v rodině truhláře Andreje 
Plečnika, jenž si přál, aby syn dílnu v bu-
doucnu převzal. Po otcově úmrtí vzhle-
dem k Jožově mládí se tak nestalo. 
V tomto období, kdy získal státní stipen-
dium, již studoval truhlářství na průmys-
lové škole stavební v Grazu u profesora 
Leopolda Theyera (1888–1892); zaujetí 
pro stavitelství jej od práce kresliče přes 
nutnost dvouletého zaměstnání v továr-
ně na nábytek dovedlo až na Vídeňskou 
akademii (1894–1898) do ateliéru vý-
znamného secesního architekta Otto  

Josip Plečnik (*23. 1. 1872, Ljubljana – 
†7. 1. 1957, Ljubljana, Slovinsko)

Plečnikův dům v Ljubljaně
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Wagnera, kde se seznámil mimo jiné 
s Janem Kotěrou. A to je zárodek bu-
doucí symbiózy tří architektů Kotěry, 
Plečnika, Rothmayera a tím Plečnikovy 
cesty z Rakousko-uherské monarchie 
až na Pražský hrad, sídlo prvního prezi-
denta Československé republiky T. G. 
Masaryka a zpět do rodné Ljubljaně.
Z Plečnikovy tvorby namátkou připomeň-
me: 1898 Římská cena za školní projekt, 
za niž absolvoval studijní cestu do Itálie 
a Francie; ve Vídni po studiích Langerova 
vila a nájemný dům na Rechte Wienzeile, 
Zacherlův palác, kostel sv. Ducha…. 
Z politických důvodů nebyl jmenován 
nástupcem prof. Wagnera.
Naštěstí pro nás je z Vídně do Prahy ne-
daleko a tak na základě doporučení prof. 
Kotěry, jenž z Vysoké školy umělecko-
průmyslové (UMPRUM) přecházel na 
Akademii výtvarných umění (AVU), se 
stal Plečnik jeho nástupcem, profeso-
rem na UMPRUM v letech 1911–1914. 
K jeho žákům patří významní architek-
ti, např. F.L. Gahura, B. Feuerstein, 
J. Fuchs, L. Hilgert… J. Plečnik se 
v tomto období účastnil několika soutě-
ží, ale teprve vznik Československé re-
publiky znamenal zásadní přelom v jeho 
tvorbě. Zvítězil v konkurzu na úpravu již-
ních zahrad Pražského hradu a v květ-
nu roku 1920 byl jmenován architektem 
Pražského hradu. Přestože byl v roce 
1920 jmenován profesorem na tech-
nické univerzitě v Ljubljaně, tvorbě pro 
Hrad se intenzivně věnoval, přičemž 
stavební práce na Hradě vedl jeho asis-
tent Otto Rothmayer (rovněž původně 
truhlář a jeho žák). Souběžně s abdikací 
T. G. M. v r. 1935 odchází J. Plečnik de-
finitivně z Hradu a O. Rothmayer pokra-
čuje v jeho koncepci a samostatně pů-
sobí na Hradě až do 50. let. Architektem 
Pražského hradu se roku 1936 stává 
další významný architekt Pavel Janák, 
mimo jiné žák Oto Wagnera a Kotěrův 
spolupracovník, profesor na UMPRUM 
v letech 1921–1941. Plečnikovo přátel-
ství s prezidentem Masarykem a jeho 
dcerou Dr. Alicí Masarykovou, obdivo-
vatelkou mistrovy tvorby, přispělo k re-
alizacím v areálu i vnitřních prostorách 
Hradu či v Lánech, jež se staly architek-
tonickými klenoty (bohužel ne všechny 
se zachovaly). Zájemci o tuto oblast 
Plečnikova působení mohou např. vyhle-
dat: Josip Plečnik – architekt Pražského 
hradu, kolektiv autorů. Katalog k výstavě 
na Pražském hradě, Praha 1996; pub-
likaci Pražský hrad za T. G. Masaryka, 
vydanou správou Pražského hradu, kde 
se architektonickým proměnám z let 
1918–1935 věnuje Zdeněk Lukeš.

Výčet Plečnikových děl ve Slovinsku 
by si vyžádal samostatnou stať, např. 
urbanistické zásahy v Ljubljani a úpra-
va nábřeží s mosty, tržnicí, domem 
„Žehlička“ a řada církevních staveb ve 
Slovinsku (viz odkaz na literaturu, mimo 
jiné D. Prelovšek, J. Plečnik, Salzburg 
1992). V Ljubljaně byste však neměli 
pominout interiér univerzitní knihov-
ny a především jeho vlastní dům, jenž 
svým konceptem a provedením dokres-
luje osobnost autora a představuje tak 
pozoruhodné místo výjimečného tvůrce.
Po návratu do Ljubljaně se Plečnik roz-
hodl upravit skrovné bydlení a hlavně ate-
lier v domě staršího bratra Andreje, což 
u sestry nebylo možné. Zamýšlel také vy-
tvořit společný prostor pro bratry a sestru 
s rodinou; tomu upravil i koncept domu 
a přístavby. Sestra s rodinou se však do 
domu nikdy nenastěhovala, bohémský 
život mladšího bratra Janeze J. Plečnikovi 
nekonvenoval, starší bratr Andrej později 
sloužil v klášteře v Repnjích a tak nako-
nec zůstal mistr v domě sám až do svého 
skonu (jeho prostý náhrobek je ve smu-
tečním areálu Žale). 
Dědictví převzal Plečnikův synovec, 
duchovní Karel Matkovič, který se do 
domu přestěhoval a pečlivě uspořádal 
celou pozůstalost. Zemřel roku 1971 
a Matkovičovi dědicové vše prodali 
městu, které zde o rok později zřídilo 
muzeum architektury a pečovalo o místo 
do roku 2010, kdy vše přešlo do péče 
Muzea a galerie města Ljubljaně. Od 
pořízení dokumentace počínaje rokem 
2008, proběhla vlastní obnova domu 
až k otevření muzejní expozice v letech 

2013–2015. Sama jsem dům navštívi-
la v době ještě nedokončených úprav. 
Dokončené, ač věrny autenticitě místa, 
přesto svou čistotou mírně ubraly duchu 
jeho asketického uživatele. Naleznete 
zde kromě Plečnikova domova instalova-
ného jako muzejní expozice stálou výsta-
vu o Plečnikově díle a životě, výzkumné 
centrum, prostory pro občasné výstavy 
a vzdělávací programy pro děti i dospělé.
Postup proměn Plečnikova domu lze na 
výstavě v plánech i fotografiích vysledovat 
– od úprav části bratrova starého domu 
(kuchyň v přízemí a dvě místnosti v patře) 
přes válcovou přístavbu a přístavbu zimní 
zahrady, jež vznikla po koupi sousední-
ho domu se zahradou. Dům chápal jako 
„pokusné pole“. 
Naleznete zde i kreslicí náčiní, které mis-
tr používal. Zaujme jeho atelier i kuchy-
ně, kde kreslil a sedával vedle sporáku, 
na němž měl konvici s kávou. 
Návštěvu v Norbertově nám umožnili 
Marie Sadkowská a Petr Krajči, který nám 
kromě komentované prohlídky poskytl 
i potřebné podklady. Toto centrum pro-
paguje zejména moderní českou mezivá-
lečnou a poválečnou architekturu 20. sto-
letí včetně dvou nedalekých významných 
památek – Müllerovy a Rothmayerovy 
vily. Návštěva v badatelně po předcho-
zím objednání, podobně návštěva obou 
vil (e-mail: vila.studium@muzeumprahy.
cz, vila.muller@muzeumprahy.cz, vila.
rothmayer@muzeumprahy.cz).
Pokud navštívíte Slovinsko, adresa domu 
je: Plečnikova Hiša (Plečnik House), 
Karunova 4-6, Trnovo, Ljubljana, www.
mgml.si.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze (1932)
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Že dětské kolébky byly v Antice používá-
ny téměř před dvěma tisíci let, je dolo-
ženo zachovalým nábytkem z antického 
města Herculanea. Herculaneum, město 
patriciů a vyšší vrstvy obyvatel, zaniklo, 
stejně jako Pompeje, při výbuchu sopky 
Vesuv roku 79 n. l. Město bylo po výbu-
chu sopky zaplaveno proudem vařícího 
bahna a sutě do výšky 10 až 26 metrů. 
Vrstva bahna zakonzervovala dřevo, ná-
bytek, věci osobní potřeby i svitky papyru. 
Z vyobrazení na Trojánovu sloupu (111 let 
n. l.) je patrné, že dácké ženy (z dnešní-
ho Rumunska) nosily košíky s nemluv-
ňaty na hlavách.
Nejčastěji však novorozenci neměli samo-
statnou postýlku a spávali v lůžku s mat-
kou a jí byli často zalehnuti. O tom svědčí 
jak přísné zákony vydávané od synodu 

ve Wormsu r. 868, až po Pruský zemský 
soud r. 1817, tak citace z bible: „A syn 
této ženy zemřel v noci, protože ona jej ve 
spaní umačkala“. V Itálii proto zhotovovali 
zvláštní ochranné stojany, kterými matka 
kojence ve svém lůžku obestavěla.
Téměř u všech národů se (v Rusku a La-
ponsku ještě ve dvacátém století), od 
stropu pomocí provázků zavěšoval ko-
šík, bednička nebo plachetka s dítětem 
(viz DM 7-8/2018 str. 64–66). Dítě 
bylo chráněno před zemním chladem, 
dýchalo ve výšce lepší vzduch a součas-
ně mohlo být pohupováno.
Ukládání dětí vždy záviselo na podnebí 
a životních zvyklostech obyvatel. Údajně 
ještě dnes Kurdové pro své malé děti 
vyhrabávají dolíky v zemi, které plní tep-
lým vyhřátým pískem. Ten drží teplo a je 
hygienický. Z historie chladné Evropy 
je známé, že pro vzájemné zahřívání 
se a udržení tepla spalo více dětí nebo 
i s dospělými pohromadě v posteli, nej-
častěji zabudované do alkovny (výklen-
ku ve zdi). Rakouská panovnice a čes-
ká královna Marie Terezie v rámci svých 
osvícených reforem, mj. všeobecné 
vzdělávací povinnosti, požadovala, aby 
každé dítě mělo samostatné lůžko.

Kolébky

Od raného středověku jsou na obra-
zech malovány kolébky s bočním nebo 
rotačním pohupováním. Často se s nimi 
dalo pojíždět do stran. Kolébka se po-
hupovala buď na zemi, nebo v podstav-
ci. Materiálem pro výrobu bylo nejprve 
proutí, později dřevo. Zajímavé je, že již 
před rokem 1800 se lékaři hádali o to, 
zda je kolébka škodlivá. Jedni byli toho 
mínění, že je v kolébce dítě chráněno 
jako v mateřském těle, nebo jako by je 
houpala na rukou. Jejich odpůrci tvrdili, 
že ležením se dítě stává neklidným a ner-
vózním. Vědecké výzkumy v Německu 
v druhé polovině dvacátého století pro-

kázaly užitečnost kolébek: podporují 
psychiku, pohyblivost a regulaci dechu. 
Z teplotních a bezpečnostních důvodů, 
aby dítě z nehluboké kolébky nevypadlo 
a z představy, že by rostlo křivě, se děti 
dávaly do kolébek pevně zavinuté.  
Kolébky se, aby dítě bylo chráněno před 
hmyzem a světlem, překrývaly plátnem, 
později se doplnily speciální konstrukcí 
pro zavěšení textilních nebes z tylu nebo 
vyšívaných a krajkami zdobených tkanin.

Dětské postýlky

Také o dětských postýlkách není mno-
ho informací. Ze čtvrtého století n. l. 
z Řecka je vyobrazení dítěte ležícího na 
pohyblivém stole podobném lůžku. Tato 
dětská postel se dala přetahovat k pra-
covním místům. 
Z 12. století je známé vyobrazení po-
stýlky novorozeného Krista skládající se 
z podstavce se závěsnou sítí. Na obra-
zech z venkovského prostředí jsou po-
stýlky ve tvaru žlabu nebo truhly, která 
měla v noci odklopený sedadlový dílec. 
Dětská lůžka byla také výsuvná z podnoží 
rodičovské postele nebo z prádelníku. 
Postýlka v prádelníku nebo komodě 
se vytahovala jako zásuvka, nebo měla 
vpředu otevíraná prořezaná dvířka. 
V Alpských zemích od 16. do 19. století 
existovaly svinovací nebo zasunovací po-
stýlky. V malých domech bylo málo místa 
a tak se místní truhláři snažili, aby po-
stýlky zabíraly ve dne co nejméně místa.
Písemné zmínky o evidenci dětských 
postýlek jsou v inventárních soupisech 
majetků střední a vyšší třídy z první po-
loviny 16. století. 
Od roku 1715 jsou popisovány pokojo-
vé vozíky – košatiny s diskovými koleč-
ky a s ojkou a odklápěcí stříškou. Také 
prodlužovací lůžko není současný vyná-
lez. V Etnografickém muzeu ve Vídni je 
šestinohá postýlka z roku 1737. Ze zák-
ladního rámového čtyřnohého korpusu 

Z historie dětských kolébek a postýlek

Dětské kolébky a postýlky a to nejen domácí, ale i nemocniční, jsou v naší době naprostou samo-
zřejmostí, takže se zdá, že existují odjakživa. Ale o jejich vzniku není mnoho ověřitelných informací.

Dětská kolébka z období biedermaieru

Autor: Ing. Helena Prokopová
Cech čalouníků a dekoratérů
Kontakt: cech_cal@volny.cz
Foto: archiv autorky
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s vyšším zadním čelem spojeným s postranicemi se vysouvá 
spodní čelo s dvěma nohama spojené s užším rámem s po-
stranicemi. 
Již v 17. století se začaly zhotovovat dřevěné postýlky v několika 
velikostech, s vertikálně upevněnými soustruženými tyčkami 
nebo laťkami, podobné dnešním. Pro děti různých věkových 
skupin byly vyráběny postýlky rozdílných velikostí se zábranami 
proti pádu. Rodiče vždy chránili své děti před veškerým nebez-
pečenstvím a tak často na kolébkách a postýlkách byly malovány 
nebo vyřezány ochranné symboly před zlými mocnostmi: muří 
noha, křižující se trojúhelníky, křesťanská znamení, citáty z bible.
Na začátku 20. století z hygienických důvodů (omyvatelnost) 
vznikly kovové postele se sítí, často secesně zdobené. 

Hygiena

Problémem u malých dětí bylo noční pomočování ve spánku. 
Proto staré kolébky a postýlky měly často vespod ve dnu otvor, 
aby moč mohla odtékat. Malé děti tehdy nebyly přebalovány. 
Ležení v mokru měla zabránit speciální matrace z pryže vy-
nalezená p. Kleemanem a patentovaná v r. 1881 ve Francii, 
Německu, Belgii a Rakousku. Matrace pod potahem měla 
četné otvory, kterými moč mohla stékat do speciální matracové 
nádržky, pryžového sáčku, který stačilo ráno vylít.
Dalším vynálezem konce 19. století byla matrace plněná rašeli-
nou, kterou a spodním otvorem ve dně postýlky, moč protekla. 

Současné kolébky a postýlky

Bezpečnost dětí je ve vyspělých státech velmi sledována 
a technické normy jsou stále zpřesňovány. Tvůrci současných 
dětských kolébek a postýlek normy a nařízení musí znát a pro 
zajištění bezpečnosti dětí respektovat. Ve snaze výrobců zauj-
mout kupující začasté vznikne kýč. Velice nezdravá a riziková 
kolébka vznikne, když autor změní pohupování z bočního na 
předozadní. V takové kolébce u pohupovaného dítěte vznikne 
akutní riziko zadušení zvratky.
Ovšem riziko je i nemít nebo nepoužívat pro dítě postýlku se 
zábranami proti pádu nejméně do sedmi let. Lékaři varují před 
pády malých dětí, které z důvodů velké těžké hlavy na tuto padají. 
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. uvádí: „Každý úder do hlavy 
způsobí nepřiměřený pohyb mozku v lebce. Dochází k mikro-
traumatům, malým zraněním, která nemusí být vidět ani na mo-
derních zobrazovacích zařízeních. Nemusí se jednat o velký 
náraz a po něm může v mozku docházet k nevratným změnám, 
v dospělosti k degenerativním změnám, které se v mozku šíří.“

Bezpečnost proti pádu zajišťují zábrany na obou stranách a sou-
časně nebrání slézání bdělého dítěte

http://www.bras.sk
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výber aktualít

Vážení čitatelia,

s cieľom skvalitniť vašu informovanosť 
v odbore drevárskej a nábytkárskej 
výroby a podnikateľskej praxi vám 

prinášame službu vo forme výberu 
upútaviek na najdôležitejšie a naj-
zaujímavejšie aktuality z odborného 
informačno-spravodajského portálu 
www.drevmag.com, ktorý je den-

ne aktualizovaný kolektívom našich 
odborných redaktorov a prispievate-
ľov. Úplné znenie aktualít nájdete na 
portáli www.drevmag.com v sekcii 
INFORMAČNÝ SERVIS.

Lesy rokujú s dodávateľmi ťažobných prác
Uverejnené: streda, 26. september 2018
Po nedorozumeniach sa predstavitelia š.p. LESY SR stretli so zástupcami Združenia podnikateľov 
a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve SR. Združenie požadovalo zvýšenie platieb 
za ťažbu dreva. Následne niektorí členovia nenastúpili do práce v lese... Vedenie š.p. LESY SR 
nerozumie tomuto kroku a nevidí priestor pre rast miezd.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Vítězi 22. ročníku SUSO jsou mladí stolári zo Spišskej Novej Vsi
Uverejnené: utorok, 25. september 2018
Na výstavišti PVA EXPO v Praze Letňanech proběhl v pátek 21. září závěrečný den finálového 
kola 22. ročníku „mezinárodní“ soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO. Česko – Slovenské 
finálové klání vyneslo na stupně vítězů šestici nejlepších truhlářských adeptů z České a letos již 
podruhé za sebou také ze Slovenské republiky. Ti navíc tentokrát obsadili i post nejvyšší.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Otvorenie nových priestorov spoločnosti twd SK
Uverejnené: pondelok, 24. september 2018
Pozývame vás na oficiálne otvorenie nových priestorov spoločnosti twd SK, ktoré sa uskutoční 
vo štvrtok 4. októbra 2018 so začiatkom o 13:00 hod. Nájdete nás na Priemyselnej ulici 14 
v priemyselnom parku Šalková v Banskej Bystrici.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Přehled nových technických norem v ČR – říjen 2018
Uverejnené: pondelok, 24. september 2018
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční 
seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny 
a opravy norem stávajících (s platností od 1. 10. 2018) a informuje také o normách, které budou 
k uvedenému datu zrušené.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Nový profesor v oblasti spracovania dreva
Uverejnené: pondelok, 24. september 2018
Pre odbor Technológia spracovania dreva vymenoval prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 
za profesora Antona Gefferta. Vymenoval spolu 55 nových profesorov vo viacerých vedných 
odboroch (19. 9. 2018). Novovymenovaný prof. Ing. Anton Geffert, CSc. pôsobí na Drevárskej 
fakulte Technickej univerzity Zvolen.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Čestná vstupenka na veletrh FOR INTERIOR 2018
Uverejnené: piatok, 21. september 2018
Dřevařský magazín nabízí svým čtenářům čestnou vstupenku pro vstup zdarma na veletrh 
FOR INTERIOR, který se uskuteční v termínu 4. – 7. 10. 2018 na výstavišti PVA EXPO PRAHA 
v Letňanech.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Udelili Ceny veľtrhu LIGNUMEXPO + LES 2018 v Nitre
Uverejnené: piatok, 21. september 2018
Veľtrh LIGNUMEXPO + LES 2018 zavrel v piatok 21. 9. 2018 svoje brány. Predstavilo sa na ňom 
150 vystavovateľov na ploche 12 tisíc m2. Expozície boli umiestnené v halách A, B, F a na voľnej 
ploche E.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis
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DOVOZCI - VÍTE OPRAVDU CO DOVÁŽÍTE? 

Veškeré výrobky ze dřeva dovážené ze zemí mimo EU podléhají legisla�vě 
týkající se legální těžby dřeva, která musí být doložena patřičnými dokumenty.

Polínko....
Řezivo, MDF desky, 
překližky, papír.....

I pokud se nejedná jednoznačně o dřevěné výrobky a dřevo, 
může vaše zboží dřevo obsahovat, aniž tušíte. 

A může se jednat o výrobky z nelegální těžby dřeva. 
Informujte se včas o vašich legisla�vních povinnostech. 

Předejdete �m případným pos�hům při kontrole.

EU č. 995/2010 - Nařízení EU pro� obchodu s nezákonně vytěženým dřevem
 a s výrobky ze dřeva

www.uhul.cz

http://www.distrimo.cz
http://www.uhul.cz
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Výraznou novinkou medzinárodného 
drevárskeho veľtrhu Holzmesse 2018  
v Klagenfurte bolo posunutie využitia 
veľtrhového areálu – od stredy do 
soboty (29. august – 1. september 
2018), kým doteraz býval veľtrh prí-
stupný od štvrtka do nedele. Druhou 
prevratnou novinkou bola premiéra 
spolupráce výstavníctva s Japonskom 
podpísaním Memoranda o spolupráci.
Scenár slávnostného otvorenia naplnili 
príhovormi významných osobností, kto-
rých privítal viceprezident Klagenfurter 
Messe Jürgen Mandl. Príhovor o situ-
ácii v lesnom a piliarskom hospodár-
stve formou dialógu predniesli: Rudolf 
Rosenstatter – predseda kooperačnej 
platformy Forst – Holz - Papier a Mag. 
Herbert Jöbstl – predseda Zväzu piliar-
skeho priemyslu Rakúska. 
Spolková krajina Korutansko má 1350 
podnikov v odvetví a zamestnáva 26 
tisíc pracovníkov. Celkom v Rakúsku 
pracuje s drevom 300 tisíc ľudí. Po tu-
rizme je druhým odvetvím s najväčším 
prínosom do ekonomiky.

Klagenfurtský drevársky veľtrh Holz-
messe 2018 podrobnejšie zmapuje-
me v budúcom vydaní Drevárskeho 

magazínu 11/2018.

Autor: Dr. Anton Mrník

55. medzinárodný drevársky veľtrh Holzmesse 2018 v Klagenfurte

Produkčný a obchodný reťazec FHP 
„Forst – Holz – Papier“ tvorí výrazné 
plusové zhodnotenie dreva v každo-
ročnej bilancii rakúskeho zahraničné-
ho obchodu. Aj za rok 2017 zazna-
menal výrazný prebytok v obchodnej 
bilancii, keď výsledky sú lepšie ako 
je dlhodobý priemer. Lepšie boli len 
v roku 2007, keď bol prínos až 4,18 
mld. €. Plusový prebytok produktov 
FHP v roku 2017 predstavuje 4,08 
mld. €, keď vývoz tvorí 10,12 mld. € 
a dovoz 6,04 mld. €.
Produkcia podľa sortimentov:

 papier, kartón, viskóza: vývoz 5,03 
mld. €, dovoz 2,01 mld. €

 drevo a výrobky z dreva: vývoz 3,22 
mld. €, dovoz 2,23 mld. €

 aglomerované dosky – DTD a DVD: 
vývoz 0,94 mld. €, dovoz 0,25 mld. €

 nábytok: vývoz 0,59 mld. €, dovoz 
1,17 mld. €

 celulóza: vývoz 0,34 mld. €, dovoz 
0,38 mld. €

 spolu: vývoz 10,12 mld. €, dovoz 6,04 
mld. €, rozdiel +4,08 mld. €

Autor: Dr. Anton Mrník

Rakúske produkty z dreva dominujú exportným trhom

Otvorenie 55. ročníka Holzmesse 2018 v Klagenfurte (zľava): Jürgen Mandl, 
Rudolf Rosenstatter, Mag. Herbert Jöbstl. Foto: autor
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Martin Patřičný vydává další knihu 
o dřevě, již desátou v pořadí. Má ná-
zev Tajemství dřeva a podle autora je 
určena především ženám. A co o své 
nové knize říká sám autor?
„Tajemství dřeva je zároveň vždycky 
tajemství nás, lidí. A jsou to tajemství, 
která jsme tisíce a tisíce let objevovali, 
hledali – a zase zapomínali. To největší 
tajemství jsou pro mě kouzla ve dřevě 
ukrytá, kresby, textura. Jak víte – když 
se kouzlo prozradí, stane se z něj nuda. 
Ale dřevěné kouzlo můžete vysvětlit 
i popsat a přesto zůstane kouzelné, tak 
jako mraky, tekoucí voda, oheň.
Kniha o tajemstvích dřeva je moje jubi-
lejní, desátá. Jistě nejkrásnější. Už v ní 
nikoho nic neučím, vysvětluju jen málo. 
Prostě dřevo vybírám, ukazuju a nechá-
vám mluvit. A příběhy vyprávím ty naše, 
lidské. Nakonec – nemáme žádného 
většího, lepšího a bližšího přítele pro 
život, než je dřevo. Dřevo co kdysi dlou-
ho žilo ve stromech. A stálost, jistotu 
a věrnost mají stromy už v kořenech.“
Nová kniha o Dřevě, tentokrát i pro 
ženy. Vypráví příběhy, které stromy 
zapisují do svého těla. Co potřebuje-
te pro dobrý život. Co dřevo znamená 
pro člověka. Kde všude ho najdeme 
a proč nikdy nezevšední. Kdybychom 
chtěli zjednodušit – autor postupně 

ukazuje výrobky ze dřeva i obrazy ve 
dřevě a vysvětluje, jak možná vznikly. 
Vybírá tajemství. A dokládá, že – co se 
týče dřeva – žádným vysvětlením krása 
nezevšední. Vyprávění je dřevěné a 
patřičné. Najdete malé povídky i ob-
razy, které jste ještě neviděly/i. I vti-
py, staré dřevoryty a světlo. Tajemství 
dřeva je zároveň i tajemství nás, lidí. 
Proč i pro ženy? Třeba jen pro dotyk 
přírody a hraní si s dětmi.
Co tady v té knize najdete? Na začátku 
je to, co se dřevem (i s námi) souvisí. 
Voda a oheň. Přes lidské ruce se do-

staneme k věcem ze dřeva, k věcem, 
které i když jsou nové, přece už mají 
svůj věk a příběh. Z toho času, kdy žily 
jako stromy. Dřevěné věci od vařečky 
po lokomotivu (dětskou).
V druhé části se podíváme pod kůru na-
šich nejznámějších stromů. O každém 
z jejich dřev vám řekneme nebo uká-
žeme jedno kouzlo, tajemství? Jedno 
z mnoha, které mají. Uvidíme dříve ne-
viděné…  Doplněno občas vyprávěním, 
dřevoryty, vtipy a parodií. Seznámení 
s hosty knihy vás jistě potěší.

Autor: Radomír Čapka

Kniha pro ženy – Tajemství dřeva

Dlouhodobá 
neudržitelnost 
některých ob-
lastí výroby ná-
bytku bez cer-
tifikace FSC 
nutí české ná-

bytkáře ke zvýšení tlaku na dodavatele 
dřeva. Asociace českých nábytkářů 
proto spouští další akci na podporu 
zavedení certifikace FSC.
Ve své výzvě, kterou rozeslala svým 
členům s žádostí o její podpis a ná-
sledně ji hodlá předat Vládě ČR, uvádí:
„Požadujeme, aby do konce letošního 
roku (2018) bylo rozhodnuto o zavede-
ní certifikace systémem FSC na deseti 
procentech plochy, kterou obhospo-
dařují státní lesy. Jedná se o přijatel-
nou výměru v rozloze cca 150 tisíc ha. 
Každá státní firma by se podle našeho 
názoru mohla zapojit do řešení prob-

lému podle svých možností. Například 
podílem Lesy České republiky, s.p. 
(cca 125 tis. ha), Vojenské lesy a statky 
ČR, s.p. (cca 15 tis. ha) a národní parky 
(cca 10 tis. ha). Krkonošský národní 
park má certifikované lesy na cca 36 
tis. ha, takže lesy národních parků už 
tuto podmínku splňují nad rámec poža-
dovaného. Důvodem našeho požadav-
ku je potřeba českého nábytkářského 
průmyslu na dřevní surovinu s certifi-
kátem FSC, kterou nutně potřebuje-
me pro významné obchodní partnery. 
Žádáme, aby vláda České republiky 
jako pověřený správce státního majetku 
přistoupila k potřebě certifikace FSC 
s náležitou péčí dobrého hospodáře. 
Žádáme, aby vládní činitelé a zejména 
ministerstvo zemědělství a ministerstvo 
obrany, jako pověřené orgány zvážili 
dopady, které může nedostatek FSC 
suroviny na trhu způsobit. Ztrátu něko-

lika tisíc pracovních míst a ztrátu obratu 
v řádu několika miliard Kč. Valná část 
těchto pracovních míst je často v od-
lehlých oblastech venkova, kde nejsou 
jiné pracovní příležitosti. 
Jsme si vědomi určitých nákladů na 
zavedení a udržování certifikace FSC. 
Tuto certifikaci ovšem společnosti za-
měřené na výrobu nábytku potřebují pro 
zachování konkurenceschopnosti a ex-
panzi na světové trhy. Naléhavě tímto 
žádáme součinnost všech pověřených 
orgánů. Bez aktivního přístupu nebude 
v brzké budoucnosti značná část nábyt-
kářského průmyslu schopna distribuo-
vat své výrobky v plné míře na vyspělé 
zahraniční trhy. Tím by si nábytkářský 
průmysl nebyl schopen udržet dlouho-
době budovaná pracovní místa vysoké 
kvalifikace, která nemalou měrou přispí-
vají do státního rozpočtu.“

Autor: Radomír Čapka

AČN zvyšuje tlak na certifikaci FSC
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Nový akademický rok na Technickej 
univerzite Zvolen sa začal 24. septem-
bra 2018 za účasti prezidenta Ivana 
Gašparoviča, generálneho riaditeľa 
Sekcie lesného hospodárstva a spra-
covania dreva Ministerstva pôdohos-
podárstva a regionálneho rozvoja SR 
Ing. Petra Kicku, predstaviteľov les-
níckej, drevárskej, environmentálnej 
a ekologickej praxe.
Technická univerzita Zvolen vstúpila do 
67. roku vzdelávania budúcich lesníkov 
a drevárov – od roku 1952. Má 4 fa-
kulty, 30 katedier a 13 organizačných 
súčastí. Pre nový akademický rok má 
zapísaných 2491 študentov v 28 štu-
dijných programoch na 1. stupni, 21 
študijných programov na 2. stupni 
(2 v angličtine) a 18 programov na 3. 
stupni vysokoškolského vzdelávania 
(3 v angličtine). Každoročne sa zapi-
suje stovka zahraničných poslucháčov 
– prevažne z Českej republiky, Ukrajiny, 
Poľska a Srbska. Tohto roku sa zapísalo 
tisíc prvákov. Pripravuje ich 274 tvori-
vých pedagógov – 30 profesorov, 70 
docentov, 136 odborných absolventov 
a 38 vedeckovýskumných pracovníkov.
Drevárska fakulta TU Zvolen má 12 ka-
tedier pre 5 študijných odborov. V aktu-
álnom akademickom roku ju navštevuje 
1134 poslucháčov, ktorí majú najväčší 
záujem o študijné programy Požiarna 
ochrana a bezpečnosť, Drevené stavby 
a Dizajn nábytku a interiéru.

Počas otvorenia odovzdal rektor TU 
Zvolen prof. Kropil ceny za najlepšie 
publikácie knižného charakteru. Cenu 
si prevzal aj kolektív deviatich autorov 
z DF pod vedením prof. RNDr. Danice 
Kačíkovej, PhD. za vysokoškolskú 
učebnicu „Protipožiarna ochrana 
a bezpečnosť“. Za vedecký prínos 

rektor ocenil za DF doc. Ing. Marianu 
Sedliačikovú, PhD. a doc. Ing. Miloša 
Hitku, PhD. za kvalitatívny a kvantitatív-
ny publikačný prínos. Ceny za najlepšiu 
publikáciu knižného charakteru a za 
vedecký prínos odovzdal pre každú 
fakultu.

Autor: Dr. Anton Mrník

Na Technickej univerzite vo Zvolene začal 67. akademický rok

Novinkou na knižním trhu v sekci inte-
riéry od vydavatelství Grada Publishing, 
je od konce měsíce září odborná 
publikace „Tvoříme interiér s českou 
designérkou“, určená jak koncovým 
uživatelům, tak i profesionálům.
Knihu napsala designérka, návrhářka 
a současně i autorka řady článků Ing. 
Iva Bastlová, Dis., která je odborné 
veřejnosti známá také např. jako orga-
nizátorka semináře Interiéry, konaného 
od roku 2012 na VOŠ a SPŠ Volyně, 
nebo autorka speciální expozice Scéna: 
Inspirace & Trendy, která je již 5 let sou-
částí výběrové výstavy Design Shaker.
V deseti kapitolách této knihy autorka 
shrnula své poznatky, získané během 
více než patnáctileté praxe v oboru. 
Vytvořila tak pro čtenáře návod, jak po-

stupovat při prvním zařizování interiérů 
nebo při jejich rekonstrukci, částečné 
i celkové. „V knize se dozvíte, na co si 
dát pozor, kde ušetřit a kde naopak ne-
šetřit, a to po jednotlivých místnostech. 
I když se nejedná o učebnici, bude se 
hodit také všem studentům a začínají-
cím designérům, protože vychází z pra-
xe, nikoli z teorie,“ dodává Ing. Bastlová 
k obsahu své knihy s tím, že na jejích 
stránkách se nenalézají teoretické úva-
hy ani řešení stylu a doplňků. Kniha se 
zaměřuje na správnou volbu materiálů, 
ergonomii, dispozice, postupy a je v ní 
řada tipů, rad a doporučení. A protože 
je od české současné autorky, jsou v ní 
obsažené informace aktuální nejen ča-
sově ale i demograficky.

Autor: Ing. František Novák 

V prodeji nová kniha „Tvoříme interiér s českou designérkou“

V otváracom príhovore rektor TU Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 
zhodnotil pripravenosť školy pokračovať v kvalitnej výučbe a modernizácii areálu. 
Snažia sa ďalej zveľadiť univerzitný kampus, ktorý už dnes patrí medzi najlepšie 
a najkrajšie. Novou je Relax zóna v átriu hlavnej budovy s kapacitou 160 miest 
(vrátane vonkajších priestorov). Foto: Ing. Igor Patráš
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Z obchodného zastúpenia show room

Slovenský výrobca nábytku Javorina v.d. Spišská Belá 
otvoril nový show room v Košiciach. Doteraz tu mali len 
obchodné zastúpenie. Rozhodli sa tak zamerať na propa-
gáciu vlastnej obchodnej značky. Firma oslávila vlani se-
demdesiatiny. Po zmenách vo vlastníckej štruktúre v roku 
2016, keď majoritný podiel získal slovenský investor, zme-
nili vizuálnu identitu a obchodnú stratégiu. V roku 2017 po-
tom poklesol export o 55 %, no tržby medziročne narástli 
o 10 % a dosiahli obrat 1,92 mil. €. Po úspešnom vstupe 
na český trh, keď zriadili show room v Prahe, majú predaj-
ne aj v Zlíne a v Brne. Košická prezentácia formou show 
roomu je po Bratislave a Poprade treťou na Slovensku. 
Nábytok predávajú aj v Trenčianskych Tepliciach.
Názov Javorina sa objavuje v roku 1947, keď založili ume-
leckopriemyselné výrobné rezbárske družstvo v Spišskej 
Belej. Výrobu v novovybudovanom základnom závode 
začali v roku 1972. Od roku 1982 vyrábajú výlučne rus-
tikálny nábytok z masívneho dreva a interiéry. Na veľtrhu 
Nábytok a bývanie 2017 v Nitre získali „Cenu riaditeľa“ ako 
hlavnú cenu k 70-ročnému jubileu družstva. Tohto roku 
získali v Nitre dokonca dve ceny: za jedálenský stôl PURE 
(v kategórii obývacieho nábytku) a za písací stôl DESK 
(v kategórii ostatné typy nábytku). Štýlové stoly z dubového 
dreva sú aktuálne rozhodujúcou ponukou v sortimente 
nábytku: postele, skrinky, komody, stolíky a interiérové 
doplnky.

Autor: Dr. Anton Mrník

http://www.ostermann.eu
http://www.tkz.cz
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 PRAGOLIGNA 11. – 13. 10.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dře-

vozpracující průmysl • Praha – výstaviště Holešovice • Incheba 
Praha spol. s r.o., www.incheba.cz, www.pragoligna.cz

 FLORIA PODZIM – „DUŠIČKY“ 11. – 13. 10.
 Prodejní výstava veškerého sortimentu pro dům a zahradu dopl-

něná expozicí „Dušičky v květech“ s ústředním tématem „Umění 
se rozloučit“ • Kroměříž – výstaviště Floria • Výstaviště Kroměříž 
s.r.o., www.vystavistefloria.cz

 PODZIMNÍ SLAVNOSTI  12. – 14. 10.
 Prezentační a prodejní výstava potřeb pro dům a zahradu, cho-

vatelství, kutilství a ruční práce, sběratelství, interiéry, sportovní 
vyžití a vybavení • České Budějovice – výstaviště • Výstaviště 
České Budějovice, a.s., www.vcb.cz

 DŮM A BYDLENÍ Liberec 19. – 21. 10.
 Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na úpravu a zařízení 

interiérových a exteriérových částí obydlí. Souběžná výstava: 
AUTOSALON Liberec – výstava osobních, užitkových, nákladních 
automobilů, motocyklů a autopotřeb • Liberec – Home Credit 
Arena • Diamant Expo, spol. s r.o., www.vystavydiamantexpo.cz

 GAUDEAMUS Brno 23. – 26. 10.
 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání • Brno 

– výstaviště • MP-Soft, a.s., www.bvv.cz, www.gaudeamus.cz
 FOR TOYS 25. – 28. 10.

 Veletrh hraček a her – 9. ročník. Souběžné výstavy: FOR BABIES 
– veletrh potřeb pro děti a kojence – 9. ročník, FOR GAMES – 
veletrh videoher a interaktivní zábavy – 7. ročník, MODEL HOBBY 
– modelářský a hobby veletrh, TVOŘIVÝ SVĚT – veletrh pro krea-
tivní tvoření • Praha – PVA Letňany • ABF, a.s., www.fortoys.cz

 MODERNÍ DŮM A BYT PLZEŇ 26. – 28. 10.
 Veletrh bydlení a stavebnictví – 12. ročník. Souběžná výstava: 

ŽENA A DOMOV PLZEŇ – veletrh kosmetiky, módy, životního 
stylu a všeho pro domov • Plzeň – hala TJ Lokomotiva • Omnis 
Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 DESIGNBLOK 2018 25. – 29. 10.
 Mezinárodní přehlídka současného designu nábytku, průmyslo-

vého designu, bytových doplňků, svítidel, módy a šperků • Praha 
– výstaviště Holešovice • Profil Media s.r.o., www.designblok.cz

Slovenská republika

 MODDOM 17. – 21. 10.
 Medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového 

designu. Súbežná výstava: ART – výstava výtvarného umenia ve-
novaná voľnému a úžitkovému umeniu (soche, maľbe, keramike, 
grafike, fotografii, drevu, sklu apod.) • Bratislava – areál Incheba 
Expo • Incheba, a.s., www.incheba.sk

Zahraničí

 ARCHITECT@WORK AUSTRIA 10. – 11. 10.
 Speciální kontaktní dny pro architekty, interiérové architekty, 

projektanty a další konzultanty zaměřené na inovace • Vídeň, 
Rakousko • Headquarters Kortrijk XPO, www.architectatwork.at

 SUN  10. – 12. 10.
 Veletrh venkovního nábytku a vybavení. Souběžná výstava: SIA – 

mezinárodní veletrh pohostinství • Rimini, Itálie • Italian Exhibition 
Group SpA, www.sungiosun.it

 INDECOR MOSCOW 10. – 13. 10.
 Mezinárodní přehlídka interiérů a interiérových dekorací • Moskva, 

Rusko • ITE Moskva, www.indecor-moscow.ru
 SALONE DEL MOBILE. MILANO MOSCOW 10. – 13. 10.

 Mezinárodní veletrh nábytku • Šanghaj, Čína • Federlegno 
Arredo Eventi Spa, www.isaloniworldwide.ru

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

ho průmyslu • Záhřeb, Chorvatsko • Zagrebački Holding d.o.o., 
www.zv.hr

 NIGERIA DECOREXPO 11. – 13. 10.
 Mezinárodní veletrh nábytku, bytového textilu a interiérových do-

plňků a dekorací • Lagos, Nigérie • Elan Expo, www.nigeriade-
corexpo.com

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

Souběžné výstavy: INTERMOB – mezinárodní veletrh pro dře-
vozpracující a nábytkářský průmysl a lesnictví, PROMATT – spe-
ciální sekce materiálů a zařízení pro výrobce matrací a čalouně-
ného nábytku • Istanbul, Turecko • Tüyap Fair and Exhibitions 
Organization Inc., www.tuyap.com.tr, www.agacmakinesi.com

 BAUEN + WOHNEN  13. – 21. 10.
 Odborná výstava stavění, renovací a financování. Souběžné výsta-

vy: LEBENSART – výstava pro životní styl, INFA BALANCE – veletrh 
zdraví a wellness • Hannover, Německo • Fachausstellungen 
Heckmann GmbH, www.heckmanngmbh.de

 SICAM 16. – 19. 10.
 Mezinárodní veletrh komponentů a doplňků pro nábytkářský prů-

mysl • Pordenone, Itálie • Exposicam Srl, www.exposicam.it
 DESIGN LIVING TENDENCY 17. – 20. 10.

 Mezinárodní výstava nábytku, bytového textilu, interiérového osvětle-
ní a doplňků. Souběžná výstava: MTKT – mezinárodní výstava mate-
riálů, komponentů, zařízení a nástrojů pro výrobu nábytku • Kyjev, 
Ukrajina • Kyiv International contract fair, www.kmkya.kiev.ua

 HOLZHAUS AUTUMN 2018 18. – 21. 10.
 Výstava dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů • Moskva, 

Rusko • ITE Moscow, Expocentr, www.zagoroddom.com
 BIENNALE INTERIEUR 2018 18. – 22. 10.

 Mezinárodní veletrh nábytku a kreativního bytového designu – 26. 
ročník • Kortrijk, Belgie • Design Biënnale, www.interieur.be

 HOUSE, APARTMENT 19. – 21. 10.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví, rekonstrukcí a interiérového 

designu. Souběžné výstavy: ENVIRONMENT AND ENERGY – 
mezinárodní veletrh pro energetiku a životní prostředí, REALTY 
& INVESTMENT – mezinárodní veletrh obchodu s nemovitostmi 
a investic • Riga, Lotyšsko • International Exhibition Company 
BT 1 Ltd., www.bt1.lv

 LESDREVMASH 22. – 25. 10.
 Mezinárodní veletrh strojů, zařízení, nástrojů a vybavení pro dře-

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

 BAKUBUILD 23. – 26. 10.
 Veletrh stavebních materiálů a vybavení interiérů. Souběžná vý-

stava: AQUATHERM BAKU – mezinárodní veletrh vytápění, kli-
matizace, sanitární techniky, designu koupelen a obnovitelných 
zdrojů energie • Baku, Ázerbájdžán • ITE Group PLC., www.
ite-ehhibitions.com, www.buildingshows.com

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

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

 IDEAL HOME 2018 26. – 29. 10.
 Veletrh nábytku a životního stylu • Dublin, Irsko • SDL Exhibitions 

Ltd, www.idealhome.ie
 MOACASA 27. 10 – 4. 11.

 Veletrh nábytku, interiérového vybavení a dekorací • Řím, Itálie 
• MOA Societa Cooperativa, www.moacasa2018.it

 BUILDEXPO TANZANIA 1. – 3. 11.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžné výstavy: AFRIWOOD 

EAST AFRICA – mezinárodní výstava pro dřevozpracující a nábyt-
kářský průmysl, LIGHTEXPO AFRICA 2018 – mezinárodní veletrh 
bytového a průmyslového osvětlení, MINEXPO AFRICA 2018 – 
mezinárodní výstava technologií v oblasti těžby a zpracování nerost-
ných surovin • Dar-es-Salaam, Tanzanie • Expogroup Exhibitions 
& Conferences in Africa, www.expogr.com/tanzania/buildexpo

 BRUSSELS FURNITURE FAIR 4. – 7. 11.
 Mezinárodní veletrh nábytku • Brusel, Belgie • Brussels Inter-

national Furniture Fair, www.salondumeuble.be
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Poučit se 
z minulos-
ti, vyhlížet 
optimistic-
ky do bu-
doucnosti 
a být při-

praven. To vše by měl přinést program 
již 7. ročníku odborného semináře 
INTERIÉRY 2018, který se koná ve 
čtvrtek 8. listopadu již tradičně na 
VOŠ a SPŠ Volyně. Akce je určena in-
teriérovým designérům, architektům, 
výrobcům nábytku a všem profesio-
nálům z oboru interiérů, kteří se chtějí 
posunout dál, ujasnit si myšlenky, najít 
nové impulzy a kontakty. Jejím cílem je 
kromě seznámení s novinkami na trhu, 
novými technologiemi, trendy a zají-
mavými realizacemi, také propojení 
designérů a výrobců na našem území.
Letošní účastníci semináře, organizo-

vaného interiérovou designérkou Ing. 
Ivou Bastlovou DiS. s hlavním téma-
tem „Budoucnost versus minulost“, 
se v rámci 23 pečlivě vybraných před-
nášek budou moci podívat hluboko do 
minulosti (až do pravěku), i do relativně 
nedávné, tedy před rok 1989. Naproti 
tomu se zde budou probírat vizualizace, 
3D tisk i virtuální realita. „Zabrousíme 
do kuchyní z minulosti i do kuchyně 
ze Star-treku. Hovořit se bude i o re-
álné praxi současného designéra. 
Podíváme se, jak se během času změ-
nilo interiérové vybavení obchodů, jak 
se vyvíjely lamináty po stránce techno-
logické i dekorové. Ujít byste si neměli 
přednášku Doc. akad. soch. René 
Baďury ‚Země je placatá‘ a vstup Prof. 
ak. arch. Jiřího Pelcla, dr. h. c. ‚Září 
2018: Paříž, Londýn, Benátky‘,“ slibuje 
Ing. Bastlová a dodává, že zajímavou 
byť mimooborovou přednášku bude 

mít Kristian Gambiraža (konzultant pro 
obchodní strategie a prodejní procesy), 
který pohovoří o pokoře v businessu 
i o odvaze k podnikatelským činům.
Všem posluchačům semináře bude 
k dispozici sborník přednášek, který 
bude již potřetí za sebou součástí od-
borného magazínu Interiéry. Posluchači 
z řad profesionálů ke sborníku získají 
navíc i box se zajímavými vzorky. „Po 
celém dni plném přednášek bude ná-
sledovat společenský večer, kde bude 
příležitost neformálně probrat nejen od-
borná témata a uzavřít zajímavé spolu-
práce, ale i možnost poznat nové lidi 
z oboru,“ doplňuje Ing. Bastlová s tím, 
že na webových stránkách akce www.
interiery2000.cz je k dispozici on-li-
ne přihláška a také kompletní program 
7. ročníku semináře.

Autor: Ing. František Novák

Budoucnost versus minulost – seminář INTERIÉRY 2018

Energetická úspornost je imperativem 
dneška a pasivní domy patří k tomu nej-
lepšímu a nejmodernějšímu, co u nás 
v oblasti výstavby vzniká. Společnost 
ABF a Státní fond životního prostře-
dí České republiky ve spolupráci 
s Centrem pasivního domu vyhlašují 
již čtvrtý ročník soutěžní přehlídky: 
Pasivní dům 2018. Soutěž si klade 
za cíl vyhledat, zmapovat a ocenit nej-
zajímavější úsporné stavby na území 
České republiky. Soutěž je nově roz-
dělena do dvou kategorií: Zelená novo-
stavba a Zelená rekonstrukce. Do sou-
těže lze přihlásit nejen domy v pasivním 
či nulovém standardu, ale i další stavby 

s velmi nízkou energetickou náročnos-
tí a u rekonstrukcí splňující požadavky 
programu Nová zelená úsporám – ať už 
jde o domy rodinné, bytové, adminis-
trativní, využívané k veřejným účelům, 
nové nebo do úsporné energetické 
třídy nově zrekonstruované.
Přihlásit stavbu do soutěže je mož-
né do 3. prosince 2018. Současně 
s přihlášením do soutěže lze dům 
přihlásit k prohlídce na Dny pasiv-
ních domů, které se konají od 9. do 
11. listopadu 2018. Od 10. do 17. 
prosince 2018 zasedne odborná po-
rota, která zkontroluje, zda přihlášky 
splňují všechny náležitosti a vybere 

vítěze v obou kategoriích. Hlasování 
veřejnosti proběhne 17. – 29. led-
na 2018 na www.pasivni-dum.cz, do 
hlasování veřejnosti postupují všechny 
budovy, které splní soutěžní podmín-
ky. Vítěz bude určen na základě počtu 
hlasů. Vyhlášení vítězů se uskuteční 
7. února 2019, u příležitosti zahájení 
veletrhu FOR PASIV. 7. ročník tohoto 
veletrhu zaměřeného na nízkoener-
getické, pasivní a nulové budovy se 
bude konat v termínu 7. – 9. února 
2019 v prostorách PVA EXPO PRAHA 
v pražských Letňanech.

Autor: Ing. Ivana Duchoňová

Byl vyhlášen další ročník soutěžní přehlídky Pasivní dům 2018

Námety pre zariadenie interiéru budú 
dominovať na veľtrhu nábytku, byto-
vých doplnkov a interiérového dizajnu 
MODDOM 2018 v Bratislave. Počas 
piatich dní (17. – 21. októbra 2018) 
pritiahnu najmä bratislavských záu-
jemcov o zariaďovanie bytov a domov 

(streda – sobota od 10:00 do 19:00, 
nedeľa od 10:00 do 17:00). Predstaví 
sa takmer 200 vystavovateľov v čas-
tiach výstaviska Incheba EXPO – B0, 
B1, B stred a D. Priblížia ponuku výroby 
a dizajnu slovenského a českého ná-
bytku, doplnenú o sortiment nábytku 
z dovozu cez prezentácie ich obchod-
ných zastúpení v SR. Vystavovatelia 
majú možnosť prihlásiť svoje výrobky 
do súťaže o Cenu Moddom 2018, 

ktoré budú zvýraznené vo firemných 
expozíciách. Bratislavská prezentácia 
nábytku a interiérov je obľúbená a oča-
kávajú takmer 50 tisíc návštevníkov – 
konečných spotrebiteľov. Vstupné je 
7 €, parkovanie v areáli 6 € (úžitkové 
vozidlá 10 €). Slovenskí výrobcovia 
majú možnosť zviditeľniť svoje inovačné 
zámery, získať nové kontakty a upevniť 
postavenie na trhu.

Autor: Dr. Anton Mrník

Sortiment nábytku pre konečných spotrebiteľov
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NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodáme truhlářské řezivo DB 50, 40, 32, 25 mm, MD 
60, 50, 25 mm, BR 32 mm. Dále SM prkna, fošny, hranoly. 
Kontakt: tel.: +420 604 868 471, +420 605 860 354, e-
-mail: starha.pila@seznam.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Nabízíme dodávky smrkové spárovky. Možnost i široké 
lamely. Nábytkářská tloušťka 11, 15, 18, 24, 27, 32, 42 mm, 
technická (dřevostavby, bednění, pod čalounění aj.) standard-
ní formáty 1,22x2 m nebo 2,5 m nebo 3 m.
Kontakt: e-mail: zach.sro@centrum.cz, tel.: 602 624 620

 Nabízíme výrobu průběžných spárovek na zakázku. 
Dřeviny: dub, buk, javor, jasan, smrk, borovice, modřín, 
meranti, merbau, ořech americký, akát, ipe, jilm, padouk, 
wenge, zebrano, jatoba, iroko, ovangkol,... Kvalita A/B, 
obou stranně broušená zrnem 80. Orientační ceny spáro-
vek max. rozměr 600x2500 mm: spárovka dub 90 000 Kč/
m3, spárovka buk 60 000 Kč/m3, spárovka ořech americ-
ký 197 500 Kč/m3. Orientační ceny spárovek větších jak 
600x2500 mm: spárovka dub 115 000 Kč/m3, spárovka 
buk 85 000 Kč/m3, spárovka ořech americký 222 500 Kč/
m3. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kontakt: e-mail: marek.havlicek@fa-havlicek.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodáme málo používanou olepovačku hran IDM Activa. 
Plně funkční, málo používaná. Možnost nastavení řezu pod 
úhlem.
Kontakt: Jiří Kozák, tel.: +420 605 888 484

 Prodáme horní frézku stacionární Italského výrobce 
Valentini. Jedná se o nový stroj, který byl delší dobu sklado-
ván v truhlářské provozovně a nebyl nikdy provozován – stroj 
je zcela nový. Detaily stroje možno prověřit v naší provozov-
ně v Táboře. Stav a technické parametry stroje – viz fota 
v Burze DM na drevmag.com – další fota na požádání zašlu. 
Orientační cena 25 000 Kč. Kontakt: e-mail: cana@post.cz

 Prodám větší množství dřevoobráběcích nástrojů – frézy, 
pilové kotouče, brusné kotouče a vrtáky pro truhlářské po-
užití. Vše se slevou 70–80 % z prodejních cen. Např. frézy 
po 1000 Kč. Mám zhruba 200 ks fréz, při odběru všech fréz 

cena 50.000 Kč za vše. Osobní odběr v Rousínově nebo 
na dobírku.
Kontakt: e-mail: navratil@drevodilo-rousinov.cz

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Přijmeme do HPP na funkci mistra zkušeného truh-
láře s praxí v zakázkové výrobě nábytku z masivu i lamina. 
Jsme menší rodinná firma s dobře vybavenou vlastní dílnou 
v Neratovicích – Byškovicích. Nástup možný ihned.
Kontakt: Evžen Červenka, tel.: +420 602 668 024, e-mail: 
info@truhlarstvi-cervenka.cz

 Nabízíme řezání a gravírování laserem do dřeva, skla, 
plexi, kůže, papíru…a pomocí speciální pasty gravirování 
kovu. Dále nabízíme výrobu z masivu a LTD. Olepování dílců, 
řezání na NC. Jsme zařízeni i pro sériovou výrobu.
Kontakt: Zdeněk Kaštánek, tel.: +420 724 560 687, 602 
536 624, e-mail: zdenek.kastanek@seznam.cz

 Malá drevárska firma ponúka voľné kapacity v drevový-
robe. Vlastníme pásovú pílu, sušiareň a ďalšie vybavenie.
Kontakt: tel.: +421 944 142 046, e-mail: kira-drevpol@
centrum.sk

 Nabízíme frézování na 5osém CNC. Plošné frézování a vr-
tání lamina a kompaktních desek. Sochy, pažby, tvarované 
nohy. Plastická loga a nápisy. 3D frézování forem. Označování 
a číslování částí. Kulisy a dřevěné konstrukce pro výstavy. 
Schodiště, schodnicové díly. Dělení a formátování desek. 
Gravírování dřeva nebo plastů. Ořezávání plastů. 3D výroba 
z hlíníku. Kontakt: e-mail: vyroba@fa-havlicek.cz

 Nabízíme tvorbu výkresové dokumentace na schodiště 
včetně šablon 1:1. S projektováním schodišť máme mno-
holeté zkušenosti. Naše firma se projektováním a výrobou 
schodišť zabývá již od roku 1989. K tvorbě výkresové do-
kumentace na schodiště používáme schodišťový software 
Compass, profesionální CAD na 2D a 3D projektování ZWCad 
a 3D modelovací CAD SolidWorks. Podle výkresové doku-
mentace lze velmi snadno přenést dané rozměry na připra-
vené polotovary, a ušetřit tak mnoho času. Velkou výhodou 
je také přesnost tohoto postupu. Termín dodání výkresové 
dokumentace je 3–5 dnů. Tiskneme na role papíru o šířce 
až 1050 mm. Kontakt: e-mail: libor.oprsal@fa-havlicek.cz

RŮZNÉ

 Do spoločnosti na výrobu masívneho nábytku hľadáme 
spoločníka s odborným vzdelaním v danom odbore, schop-
ného a ochotného pokračovať v ďalšej činnosti spoločnosti. 
Uvítame nové nápady, smerovanie a víziu do budúcnosti.
Kontakt: Ing. Jaroslav Haliena, SOSNA spol. s r.o., tel.: +421 
903 533 788, e-mail: sosna@gaya.sk

 Přenechám zařízenou stolařskou dílnu v Olomouci – 
Holici. Prostory 180 m2 v nájmu, stroje k odkupu.
Kontakt: tel.: +420 605 260 723

BURZA DM je bezplatná rubrika pro řádkovou inzerci 
na portálu www.drevmag.com, kterou pravidelně otisku-
jeme také v Dřevařském magazínu.
Inzeráty do internetové BURZY DM můžete zadávat 
VČETNĚ FOTOGRAFIÍ, a to přímo z vašeho počítače nebo 
nám je můžete posílat e-mailem na adresy:

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

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.
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ZÓNA PRO TESAŘE

 Tesařské techniky, nářadí, dřevomateriály, 
 spojovací prvky, software

 Ukázky a historie tesařského řemesla

 Setkání s osobnostmi v oboru

 Soutěže zručnosti o hodnotné ceny

 Diskuze, workshopy, semináře  

o veletrhu
 20 let největší přehlídka střešních materiálů

 Největší české setkání řemeslníků

 Souběh s veletrhy FOR PASIV a FOR WOOD

 Mezinárodní konference, fóra, semináře, 

 poradenství

www.strechy-praha.cz

Přihlaste 
se včas! 

úspory energií a obnovitelné zdroje

ZÓNA PRO TESAŘE

 Tesařské techniky, nářadí, dřevomateriály, 

ZÓNA PRO TESAŘE

novinka

>  Cena přístroje: 9 423 Kč 
Spotřební materiál v ceně  
2 166 Kč zdarma: 
celkem 4 000 ks hřebíků  
D34–31 × 90 mm,  
4 plynové náplně

>  Akční cena 9 423 Kč platí v ČR, 
do 31. 10. 2018 nebo  
do vyprodání zásob

> Ceny jsou uvedeny bez DPH

Plynová hřebíkovačka  
KMR 3890

+ 2 plastové boxy s hřebíky  
+ 4 plynové náplně

hřebíky a plyn v ceně  

2 166 Kč zdarma

www.kmr-cs.cz
>  Více informací:

http://www.strechy-praha.cz
http://www.okentes.cz
http://www.kmr-cs.cz
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adresár predajných miest

DREVINA NZ, s. r. o.
Budovateľská 2, Nové Zámky

tel./fax: 035/642 4377
Priemyselná 8, Galanta

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov a ná-

bytkového 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

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

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

mobil: 0905 965 523
e-mail: benko@dredos.sk

www.dredos.sk

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

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: obchod@kajo.sk

predaj priemyselného tovaru

SEZAM, s. r. o.
Kvačalova 1, Žilina

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

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

776 7615

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

677 0104

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

Račianska 182, 
Bratislava - Krasňany

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

Bystrická 29, Ružomberok
tel./fax: 044/435 3742

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

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

Max Brose 1907, Prievidza
tel.: 046/5424 054, 5427 121–2

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

Drevárska 2, Spišská Nová Ves
tel./fax : 053/441 4672
ul. Ľ. Podjavorinskej 19, 
Nové Mesto n/Váhom
mobil: 0911 667 793

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

predaj drevárskych výrobkov

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

Hradec Králové, Kovová 1179
(+420) 495 446 041

dispecink.hk@demos-trade.com

Liberec - Vesec, Švermova 21
(+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

České Budějovice, Okružní (Areál fy MANE)
(+420) 381 287 371

dispecink.cb@demos-trade.com

Opava–Jaktař, Krnovská 740/173
(+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 Uher. Hradiště, Velehradská 593
(+420) 572 542 811

dispecink.hradiste@demos-trade.com

Plzeň–Skvrňany, Podnikatelská 1180/20
(+420) 378 771 300

dispecink.plzen@demos-trade.com

Démos trade, s.r.o.
Žilina, Dolné Rudiny 8516/41C

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

Košice, Hraničná 2
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demos-trade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0373 219 940

dispecing.nitra@demos-trade.com

Michalovce, S.H. Vajanského 3833/71
(+421) 0562 850 120

dispecing.michalovce@demos-trade.com

Bratislava, Stará Vajnorská 139
(+421) 0220 863 225

dispecing.bratislava@demos-trade.com

Trenčín, K výstavisku 13
(+421) 0322 850 150

dispecing.trencin@demos-trade.com

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

dispecing.trnava@demos-trade.com

Zvolen, Lieskovská cesta 13
(+421) 0452 861 254

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

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

predaj drevoobrábacích 
strojov a zariadení, nástrojov

HRANIPEX, a. s.
Ulica priemyselná 1958/7

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

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán, 
lepidiel a čističov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

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

e-mail: info@iwtrend.sk
www.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

RK-LINE spol. s r.o.
Kragujevská 1
010 01 Žilina

tel./fax: 041/500 6324
e-mail: remmers@remmers-za.sk

www.remmers-za.sk

predaj produktov značky 
Remmers

Remmers Logo – positiv

Hausfarbe Blau:
CMYK:        100 / 52 / 2 / 12
Pantone:   2945
RAL:           5005

Hausfarbe Rot:
CMYK:        0 / 96 / 90 / 2
Pantone:   1795
RAL:           3020

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 vzduchového náradia DYNABRADE

ADLER Česko s.r.o.
Pražská 675/10

642 00 Brno – Bosonohy
tel.: +420 731 725 957

e-mail: info@adlercesko.cz
www.lakyadler.cz

NOBIA s.r.o.
Sládkovičova 98/A

97405 Banská Bystrica 
tel./fax: 00421-48-416 3628
mobil: 00421-(0)903 507 776

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

importér firmy Lamello SK-CZ,
 distribútor sponkovačiek, 
klincovačiek, kompresorov 
a spojovacieho materiálu

NABYKOV, s. r. o.
Stará Vajnorská 1369/4

831 04 Bratislava
tel.: 0903 733 333

0905 512 733
e-mail: info@nabykov.sk

www.nabykov.sk

NABYKOV, s.r.o.
Stará Vajnorská 1369/4
83104 Bratislava
tel. 0903 733 333, 0905 512 733 
email: info@nabykov.sk
www.nabykov.sk

predaj nábytkového kovania,
materiálu na výrobu nábytku, profilov 

na vstavané skrine,
kuchynských drezov a batérii, 
stolových a barových podnoží, 

stolových konštrukcii, nábytkárskej 
chémie, ručného aj elektrického 

náradia, veľkoplošného materiálu

predaj nábytkového kovania,
materiálu na výrobu nábytku, 

profilov na vstavané skrine,
kuchynských drezov a batérií, 
stolových a barových podnoží, 

stolových konštrukcií, 
nábytkárskej chémie, 

ručného aj elektrického 
náradia, 

veľkoplošného materiálu
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adresár predajných miest 

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

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

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

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

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

najširší sortiment stavebného 
a nábytkového kovania, náradia 

Cech čalouníků
a dekoratérů

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

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11

678 01 Blansko
tel.: 516 410 514

pilart@pilart.cz,www.pilart.cz
Kancelář České Budějovice
Ing. Josef Šváb 739 510 514

Kancelář Ostrava
Bc. Marcel Pekař 734 854 586

prodej a servis dřevo-
obráběcích strojů a nástrojů

Výhradní zástupce HOLZ-HER pro ČRKOOPLAST, s.r.o.
Chrudichromská 22
680 01 Boskovice
tel.: 515 550 540

mob.: 602 567 305
info@kooplast.cz
www.kooplast.cz

dodavatel nábytkových rolet, 
soklů, okopových plechů 

a dalších profilů pro výrobce 
nábytku

QUATRO LM, s.r.o.
Kláštorná 829/25

031 04 Liptovský Mikuláš
tel./fax: 044/55 14 888

mobil: 0915 988 055
e-mail: quatro@quatrolm.sk

www.quatrolm.sk

spojovacie a nábytkové 
kovanie, veľkoplošné materiály, 

časti a súčasti k nábytku

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

Hybešova 1647
664 51 Šlapanice

dispečink: 544 228 155
prodejna: 721 387 680
e-mail: obchod@kili.cz

www.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

mobil: 605 228 027
e-mail: humpolec@kili.cz

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
mobil: 602 153 954

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883

e-mail: jhradec@kili.cz

Kpt. Nálepky 2, 796 01 Prostějov
tel.: 582 366 651

mobil: 602 591 465
e-mail: prostejov@kili.cz

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

mobil: 724 771 603
e-mail: tabor@kili.cz

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
mobil: 731 134 690 

Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159

mobil: 723 067 076
e-mail: strakonice@kili.cz

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

mobil: 724 932 748
e-mail: trebic@kili.cz

Cecilka 228, 760 01 Zlín-Příluky
tel.: 577 901 086

mobil: 602 506 299
e-mail: zlin@kili.cz

Brněnská 30
591 01 Ždár nad Sázavou

tel.: 566 501 975
mobil: 602 433 117
e-mail: zdarns@kili.cz

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

564 01 Žamberk
tel.: 465 611 611
fax.: 465 611 613 

modrá linka: 844 333 003
info@drevomaterial.cz
www.drevomaterial.cz

kompletní sortiment 
pro truhláře

si môžete kúpiť 
vo vybraných špecializovaných predajniach 

uvedených v adresári

INTEA SERVICE s.r.o.
769 01 Holešov

CZ: 00420 602 555 550
SK: 00421 901 770 550

e-mail: in1@intea-service.cz
www.intea-service.cz

výhradní dovozce pro ČR:
Kolpa San, Kerrock, 

Rujzdesign, Voga

JIPA, spol. s r.o.
Družstevní 63

463 31 Chrastava
tel.: 774 595 321

e-mail: sikkens@jipa.cz
www.jipa.cz

dovoz a prodej barev 
SIKKENS

Priemyselná ulica 15278/14
974 06 Banská Bystrica

tel./fax. 048/414 82 17-9
e-mail: info@twd.sk

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

Kremnička 5
P.O. Box 409

974 03 Banská Bystrica
e-mail: Fach02@twd.sk
mobil: 0911 424 069

Pri Šajbách 9454
831 06 Bratislava

tel.: 02/4464 8078
fax: 02/4464 8077
e-mail: blava@twd.sk

twd SK, s.r.o.

Holubyho 12
040 01 Košice

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

e-mail: kosice@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce 

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

twd CZ, s.r.o.
Velká Dlážka 2848/40

750 02 Přerov
tel. CZ: 

+420 737 272 922-3
tel. SK: 

+421 911 559 014
e-mail: cz@twd.sk

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov
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příště, redakční servis

Foto: TR Styl s.r.o.

Řekne-li se Libušín, tak většině obyva-
tel Valašska se určitě vybaví noc z 2. 
na 3. března 2014, kdy tato unikátní 
stavba slovenského architekta Dušana 
Jurkoviče, zbudovaná v letech 1897–
1899 v Beskydech na Pustevnách, 
téměř lehla popelem. Již druhý den 
po požáru Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm coby správ-
ce této Národní kulturní památky roz-
hodlo o jeho obnově a začalo podnikat 
nezbytné kroky.

Firma TR Styl s.r.o., zabývající se již 
25 let zakázkovou truhlářskou výrobou 
a interiérovou tvorbou s velmi náročným 
atypickým zadáním, si (nejen) pro vlastní 
potřebu vyvinula enormně pevný a lehký 
materiál s širokým potenciálem využití. 
Jde o vlnitou překližku vyztuženou třemi 
vrstvami skelné tkaniny a slepenou poly-
esterovou nebo epoxydovou pryskyři-
cí, která při tloušťce 3,5 mm dosahuje 
hmotnosti 4,4 kg/m2. Více o tomto zají-
mavém materiálu, ale především o jeho 
výrobci se dočtete v příštím vydání DM.

Foto: archiv VMP Rožnov pod Radhoštěm
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Bezplatnou řádkovou inzerci (nekomerčního charakteru) v rubrice 

BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Zvýhodněné předplatné časopisu Dřevařský magazín si můžete objednat:
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 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska
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Bezplatná řádková inzerce – BURZA DM 

Bezplatné zveřejnění Vašeho požadavku na volná pracovní místa v rub-

rice BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Nabídka a poptávka volných pracovních míst – 
BURZA DM



predajná plocha
1500 m2

skladové priestory
6000 m2

výroba nábytkových
dielcov 1500 m2

showroom
300 m2
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