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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Milí čtenáři,

již téměř 100 let připravuje Mendelova univerzita v Brně studenty jednak pro 
praktické uplatnění, ale taktéž jako nositele vzdělanosti v tradičních oborech jako 
je zemědělství, lesnictví nebo zahradnictví. Zpracování dřeva jako suroviny  je roz-
víjeno v oborech dřevařství, stavby na bázi dřeva, nábytkářství a design nábytku. 
Posledně jmenovaný obor je koncipován na rozdíl do předchozích technických 
oborů jako obor umělecký.
Dřevo má v životě společnosti zcela nezastupitelný význam, a to ve dvou rovinách. 
V té praktické má zásadní podíl na rozvoji lidské civilizace, ať již v podobě primi-
tivních nástrojů v pravěku nebo sofistikované konstrukce užívané v současnosti. 
Dřevo ovšem hraje roli i v rovině umělecké. Je tedy součástí našeho každodenního 
života.
Dřevo má nezastupitelný význam taktéž ze socioekonomického hlediska, neboť 
je velmi úzce vázáno na rozvoj regionu, a to prostřednictvím malých a středních 
firem v oblasti nábytkářství a dřevařství, které i v dnešním globální světě stále ještě zpracovávají lokální suroviny a vyrábí 
lokální výrobky a především umožňují udržet pracovní příležitosti i v  odlehlých regionech. 
Studentům, kteří se rozhodli spojit svůj živost se dřevem a věnovat se jak jeho produkci v lesnických oborech, zpracováním 
v dřevařství nebo produkci výrobků na bázi dřeva, se otevírá rozmanitý svět materiálového inženýrství dřeva, aplikujících 
řadu jak tradičních, tak i nových hi-tech technologií, jako jsou nanotechnologie, modifikace a plastifikace dřeva aj. 
Pouze vzdělaný a vysoce kvalifikovaný absolvent vybavený detailním přehledem o technologických možnostech je schopný 
se úspěšně uplatnit v praxi. Plně si uvědomuji, že k tomuto cíli vede cesta absolutní podpory především mladých vědeckých 
a akademických pracovníků, doktorandů a studentů, kteří tyto nové technologie a trendy s oblibou vyhledávají a okamžitě 
uplatňují ve své tvůrčí činnosti a identifikují vhodná témata k výzkumu i inovativní potřeby praxe. Dnešní znalostní ekonomika 
si žádá lidské zdroje otevřené k novým poznatkům a ochotným vystoupit ze své komfortní zóny. Proto je mým cílem, aby 
Mendelova univerzita v Brně zajišťovala dostatečný počet kvalifikovaných a vzdělaných odborníků také v oblasti lesnictví, 
dřevařství a nábytkářství.

Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Rektorka Mendelovy univerzity v Brně

3

editorial

http://www.mendelu.cz
http://www.drevmag.com


DM 4/20184

obsah

MATERIÁLY
Čapka R.: Pro pracovní desky bez viditelných spojů 6 – 7

Inzerce: Každý projekt začíná dobrým nápadem 8

TECHNOLOGIE
Novák F.: K urychlení recyklace nevratných palet a pro opravy vratných 10 – 12

Novák F.: Pro efektivní štípání palivového dřeva kdekoliv, třeba i přímo v lese 14 – 17 

Čapka R.: Automatický korpusový lis pro individuální zakázkovou výrobu 18 – 19

Novák F.: Jak bez námahy přesouvat v dílně i mimo ni velkorozměrné rámy 20 – 21 

Čapka R.: Svěrka s převodem do stísněných prostor 22 – 23 

NOVINKY 24 – 26    

PROFIL
Inzercia: ADLER Slovensko s.r.o. a Dřevomateriál s.r.o. Žamberk 28  

REPORTÁŽ
Čapka R.: Nejdůležitější je pro nás přímý kontakt se zákazníkem – KATALPA 30 – 33 

Novák F.: Odvážnému štěstí přeje – to vždy platilo a platí mimo jiné i v podnikání – Staročeské dřevostavby 34 – 37 

Novák F.: Dříve jen bytové a veřejné interiéry, dnes navíc i módní dřevěné doplňky – Roman Papoušek 38 – 40

VÝSTAVY
Mrník A.: Nábytok a bývanie 2018 bol zaujímavý najmä pre koncových spotrebiteľov 42 – 44 

Prokopová H.: Nábytok a bývanie 2018 – Nitranské střípky 45

DESIGN
Kanická L.: Richard Hutten 46 – 48 

Čapka R.: Univerzální nábytek pro děti od kojenců až po studenty 50 – 52

ODBORNÉ TÉMA
Novák F.: Nábytkem roku 2018 se stalo křeslo z kolekce „ALBA“ 54 – 57 

Novák F.: Dřevěná kaple a horská chata 58 – 59 

ŠKOLY
Novák F.: Soutěž Tesař 2018 má pro brněnské finále kompletní soupisku soutěžících z ČR 60

Mrník A.: Stupňovanie lesku ocenení – SOŠ drevárska Zvolen 61

HISTORIE
Kanická L.: Albertina není jen muzeum (3. část) 62 – 63 

Kanická L.: Claude Monet a jeho dům v Giverny 64 – 66

VÝBER AKTUALÍT 67

ODBORNÉ TÉMY
Sedliačiková M.: Motivácia ľudí v malých a stredných podnikoch nemôže byť náhodným procesom 68 – 70

Čapka R.: V Japonsku plánují postavit nejvyšší dřevěný mrakodrap na světě   71

BURZA DM 72 – 73

POZVÁNKA 73 – 74

HISTORIE
Prokopová H.: „Založeno 1918“ aneb výstavy na Pražském hradě k 100. výročí vzniku ČSR 75 – 76 

STALO SE 76 – 79 

ADRESÁR PREDAJNÝCH MIEST 80 – 81

PŘÍŠTĚ, REDAKČNÍ SERVIS 82



http://www.hettich.com


DM 4/20186

materiály

ColorJoint je barevné lepidlo a těsnicí 
tmel pro lepení pracovních kuchyňských 
desek, zadních obkladových desek a lišt 
a pro těsnění spojových spár. Použít ho 
lze také pro upevnění spodních dřezů, 
utěsnění výřezů pro dřezy nebo neolepe-
ných řezaných koncových hran. Je zalo-
žené na nejnovější technologii tvrzených 
polymerů. Vyznačuje se relativně rychlým 
vytvrzením, pevným a trvanlivým spojem 
a vysokou odolností vůči vodě. Má velmi 
dobrou přilnavost k mnoha různým ma-
teriálům, jako jsou např. laminát, kámen, 
nerezová ocel, sklo a mnoho dalších.
Lepidlo je k dispozici ve čtyřech veli-
kostech balení (290 ml, 150 ml, 45 ml 
a 20 g) a ve více než 100 různých barev-

Pro pracovní desky bez viditelných spojů

Je známo, že čisté plochy bez viditelných spojových spár lze docílit 
např. u pracovních desek vyrobených z polymerních materiálů – tzv. 
umělého kamene, jako jsou Corian, Staron, Kerrock apod. Je to dáno 
technologií lepení, kdy se ke spojování jednotlivých dílů používá 
v podstatě stejný materiál, z něhož jsou desky vyrobeny, takže 
spojová spára dokonale splyne s okolním materiálem. Podobné 
možnosti se ale nabízí i pro běžné dřevotřískové pracovní desky 
s laminátovým povrchem, a to díky speciálnímu barevnému lepidlu 
ColorJoint, které funguje zároveň i jako těsnění proti vodě.

Aplikace lepidla na spoj pracovní desky s pomocí nástavce Odstranění vytlačeného lepidla pomocí nástavce

Lepidlo ColorJoint s plastovým nástavcem

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

Foto: autor
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ných odstínech. V této bohaté barevné 
škále lze podle výrobce vždy najít odstín, 
který bude přesně pasovat k barevnému 
provedení pracovní desky, zadních lišt 
nebo obkladové desky. 
Dobré vlastnosti má i z hlediska tmelení 
spár: má velmi malé smrštění a je UV sta-
bilní. Je netečné, takže se na povrch tme-
lených spár nechytá špína jako na běž-
ný silikon. Rovněž nemá statický náboj, 
který by přitahoval prach. Otevřená doba 
lepidla je 10–15 minut, což dává dosta-
tek času pro vyrovnání pracovní plochy 
před finálním dotažením spoje. Celková 
vytvrzovací doba, po níž jsou pracovní 
desky a panely připraveny k používání, 
je 15 hodin. ColorJoint rychle vytvrzuje 
i při nízkých teplotách. Podmínkou pro 
docílení kvalitního spoje je aplikace na 
suchý povrch bez prachu a mastnoty.
Lepení: ColorJoint se nanáší bodově 
nebo v podobě souvislé tenké linky na 
jednu lepenou plochu. Obě lepené plo-
chy se pak k sobě přitisknou, případně 
zajistí, a nechají vytvrdnout.
Na spoje pracovních desek se aplikuje 
formou tenké souvislé linky nanesené 
rovnoměrně po celém obvodu spojo-
vané plochy v blízkosti hrany. Přitom je 
třeba se vyhnout otvorům pro spojova-
cí šrouby. Spolu s lepidlem je dodáván 

speciální plastový nástavec, který slouží 
jednak jako vodicí element pro přesný 
nános lepidla a jednak jako škrabka pro 
odstranění přetoků lepidla. V prvním pří-
padě se nástavec našroubuje na hrdlo 
tuby a ručně se vede po povrchu desky 
za současného vytláčení lepidla. Poté se 
k ploše s naneseným lepidlem přitiskne 
připojovaná plocha a oba díly se k sobě 
přitáhnou spojovacími šrouby. Ze spáry 

se přitom po celém obvodu rovnoměrně 
vytlačí přebytečné lepidlo, které se se-
škrábne plastovým nástavcem.
Těsnění: ColorJoint se aplikuje do 
spáry formou rovnoměrné kontinuální 
linky stejně jako při použití běžných těs-
nicích tmelů v kartuši. Poté se vyhladí 
pomocí vyhlazovacího nástroje nebo 
měkké stěrky. Nástroje se okamžitě po 
použití očistí mýdlovým roztokem.

Výsledný spoj je odolný vůči UV záření i vůči vodě

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 ezproblémové 

zpracování.Mnohostraně použitelná skrze optimální 

barevné spojení.

INSPIRATIONS 
CLOSE TO YOU

PFLEIDERER PRIMEBOARD
VYSOCE KVALITNÍ LAKOVANÁ DESKA 
V LESKU A MATU
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Každý projekt začíná dobrým nápadem
Nový EGGER Průvodce designem zaujme stylovými kombinacemi dekorů

Výrobci nabízejí svým zákazníkům různá řešení, aby splnili jejich vy-
soká očekávání. Firma EGGER nyní přichází s dokonalým servisem 
a komplexním designovým poradenstvím podle nejnovějších trendů.

Žádná kolekce materiálů na bázi dřeva 
nebyla doposud tak rozsáhlá a pestrá, 
jako EGGER kolekce dekorativních ma-
teriálů 2017–2019. Firma EGGER jako 
specialista na materiály na bázi dřeva v ní 
prezentuje nejen inovace dekorů a po-
vrchů, ale také výrazně rozšířenou nabíd-
ku služeb pro distributory, výrobce a ar-
chitekty. „Našim zákazníkům tím předá-
váme jako další nástroj také poradenské 
služby zacílené na jejich potřeby. Věříme, 
že v nich najdou důkladnou podporu při 
všech svých činnostech a projektech,” 
říká Hubert Höglauer, vedoucí marketin-
gu a produktového managementu divize 
Nábytek a interiérový design.
Ještě větší výběr barev, širší barevné 
spektrum dřevodekorů, pestřejší sorti-
ment replik materiálů a nové struktury 
povrchů vytvářejí nesčetné tvůrčí příle-
žitosti. Současně však cítíme i potřebu 
lepší orientace v této téměř nepřeberné 
paletě možností a přinášíme vám nejen 
proto, ale i pro další inspiraci, nové on-

-line služby v našem EGGER Průvodci 
designem, který najdete na adrese 
www.egger.com/designguide.

Buďte kreativní: s průvodcem, 
a přesto individuální

V EGGER Průvodci designem naleznete 
mnohé kombinace dekorů na snímcích 
privátních i veřejných místností. Ty odrá-
žejí aktuální trendy devíti různých stylů 
vytvořených firmou EGGER. Navrhované 
kombinace dekorů roztříděné do barev-
ných schémat nejsou pevně stanovené 
– chceme vás jimi inspirovat a představit 
vám tak další varianty obměn. Každá in-
teriérová scéna obsahuje kromě tří pou-
žitých dekorů dalších šest, které můžete 
snadno vyzkoušet online. Tyto alternativy 
umožňují designérům nejen uspořádat 
návrh místnosti libovolně podle vlastních 
záměrů a představ, ale prohlédnout si 
i výsledný efekt. Jakmile jste s takto vy-
tvořeným návrhem spokojeni, můžete jej 

uložit jako soubor PDF, vytisknout nebo 
odeslat e-mailem. Praktickou sadu vzor-
ků Moodboard ve formátu 85 x 85 mm 
všech dekorů z EGGER kolekce dekora-
tivních materiálů uplatníte nejlépe při pro-
fesionální prezentaci svým zákazníkům. 
Jako novinku můžete nyní díky 3D vi-
zualizaci struktury v EGGER Průvodci 
designem již také prohlížet a ukazovat 
skutečné vzorky povrchů dřeva a dal-
ších materiálů digitálně na obrazovce. 
Pohybem myší nebo dotykem na mo-
bilním zařízení (smartphone, tablet) 
lze těmito dekory pohybovat v různých 
směrech a vidět zblízka jejich struktu-
ru. Vybrané druhy povrchů naleznete na 
www.egger.com/3D.

Každý projekt začíná dobrým 
nápadem

 Komplexní nabídka služeb EGGER 
kolekce dekorativních materiálů je 
zaměřena na speciální a individuální 
požadavky výrobců a architektů.

 Pro co nejlepší orientaci a inspiraci 
nabízí nyní firma EGGER nově také 
rozsáhlé poradenské služby: www.
egger.com/designguide.

 Interiérové scény s dekory uspořá-
danými do 9 barevných schémat za-
hrnují návrhy variant a zajímavé tipy 
podle současných trendů.

 V těchto virtuálních místnostech mohou 
uživatelé libovolně uplatnit své nápady 
a kombinace sortimentu z EGGER ko-
lekce dekorativních materiálů, poté své 
návrhy uložit ve formátu PDF, vytisknout 
nebo odeslat e-mailem.

 Při profesionální prezentaci pak je mož-
né zákazníkům ukázat praktické vzorky 
Moodboard (85 x 85 mm). 

 Nebo jako novinku jim představit struk-
tury zvolených povrchů také digitálně 
na www.egger.com/designguide.

Nový Průvodce designem firmy EGGER nabízí inspiraci aktuálními kombinacemi 
dekorů a struktur, které jsou uspořádány v 90 inovativních aplikacích
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Zákazníky můžete nyní zaujmout svými kreativními návrhy a stylovými kombinacemi 
dekorů. Firma EGGER vás při tom ráda podpoří novým uceleným poradenstvím. 
Prohlédněte si 90 návrhů podle současných trendů nebo si vytvořte své vlastní 
návrhy s dekory z EGGER kolekce dekorativních materiálů 2017 – 2019. Díky nové 
funkci můžete nyní vidět struktury na obrazovce digitálně ve 3D zobrazení.

» Přečtěte si více zde www.egger.com/designguide

Průvodce designem:
Představy se stávají skutečností.
Egger kolekce dekorativních materiálů 2017 – 2019

U131 ST9
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Pro rychlou, fyzicky nenáročnou a bez-
pečnou demontáž palet byl v loňském 
roce na trhu představen speciální stroj 
americké produkce. Jedná se o spe-
ciální horizontální pásovou pilu s bime-
talovým pásem, určenou k demontáži 
palet na jednotlivé prvky formou přeře-
zání jejich spojovacích hřebíků. Je kon-
cipována pro práci s jednočlennou nebo 
dvoučlennou obsluhou podle toho, zda 
oddělované prvky budou sloužit jako pa-
livo, na jehož „kvalitě“ až tolik nezáleží, 
a nebo budou opětovně využity při opra-
vách palet či k jiným účelům. V závislosti 
na tom je v prvním případě rozřezávaná 
paleta obsluhou (1 osoba) vkládána pří-
mo na rotující pilový pás (zhruba upros-
třed šířky palety). Zde pak tahem k sobě 
dochází k postupnému odřezávání vlysů 
na odlehlé straně paletové vrstvy, které 
odpadávají na pracovní plochu, z níž 
jsou obsluhou průběžně shrnovány na 
zem, což se po otočení palety opakuje 
až do úplného oddělení všech prvků od 
sebe. Ve druhém případě je paleta dvě-
ma osobami 2x mechanicky posouvána 
po výškově přestavitelném pracovním 
stolu přes pilový pás, situovaný v rovině 
styčných (řezných) bodů mezi oddělova-
nými vrstvami paletových prvků.

Pilová hlavice

Zařízení o rozměrech 3200x1524 mm 
(délka x šířka) a hmotnosti 817 kg tvoří 
pevný z ocelových profilů svařený rám. 

K urychlení recyklace nevratných palet 
a pro opravy vratných

Mezi fenomény současné doby se mimo jiných, řečeno možná 
s trochou nadsázky, řadí také dřevěné přepravní palety, celosvětově 
využívané při přepravě nejrůznějšího zboží, které jen v ČR vyrábí 
a úspěšně odbytuje hned několik desítek firem. A to jak palety 
vratné, které jednou doslouží nebo dříve či později potřebují opra-
vit, tak i ty nevratné, jež se v rámci procesu recyklace buď spalují 
nebo se jejich materiál dále využívá např. pro výrobu „paletového“ 
nábytku nebo jiného interiérového či exteriérového vybavení. Ve 
všech případech je ale nejprve třeba vratnou i nevratnou paletu 
zčásti nebo zcela demontovat.

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

Foto: autor

Demontážní pásová pila v sestavě pro dvoučlennou obsluhu (s dvojicí instalovaných 
podpíracích tyčí nad pilovým pásem)…
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Ten je základem jak vlastní stacionární a horizontálně uložené 
pilové hlavice, tak také již zmíněného výškově stavitelného 
pracovního stolu.
Pilovou hlavici tvoří speciální pásovnice o průměru 650 mm, 
zhotovené v podobě automobilových kol s diagonálními pneu-
matikami ST 205/75 D-15 na 15palcových ráfcích, které jsou 
pomocí 6 šroubů upevněny k nábojům hřídelí. Přes pásni-
ce rotuje (rychlostí max. 670 ot./min) bimetalový pilový pás 
o délce 5690 mm (32 mm široký a 1,07 mm silný) s proměnli-
vým počtem 5–8 zubů na 25 mm délky. Jeho pohon zajišťuje 
elektromotor o příkonu 7,4 kW s převodovkou. Pilový pás, 
jehož životnost se pohybuje kolem 1000–1500 demontova-
ných palet na 1 pás, prochází přes dvojici vodítek uložených 
po stranách pracovního stolu s průchozí šířkou 1524 mm. Při 
nutné výměně je pilový pás uvolňován či napínán mechanic-
kým systémem umožňujícím seřizování vzdálenosti nehnané 
pásovnice od hnané, ovládaným ruční pákou.

Pracovní stůl

Pracovní poloha pilového pásu je odvislá od tloušťky spodních 
respektive horních paletových vlysů nebo od výše zmíněného 
způsobu demontáže. Nastavuje se změnou výšky pracovní 
plochy stolu v rozmezí 133 mm, která je v případě jednočlen-
né obsluhy spuštěna na nejnižší úroveň. Nastavení výšky se 
provádí pomocí pneumatického válce, napájeného z externí-
ho kompresoru s pracovním tlakem stlačeného vzduchu mini-

…určená k rozebrání palet na jednotlivé prvky formou přeře-
zání jejich spojovacích hřebíků

http://www.braz.cz
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málně 0,552 MPa a maximálně 0,827 
MPa. Ovládá se páčkami umístěnými na 
obou podélných stranách stroje spolu 

s tzv. „stop“ tlačítky pro okamžité zasta-
vení chodu pilového pásu kterýmkoliv 
členem obsluhy. Pneumatický zdvih 

stolu má přednastavitelné polohy, které 
v případě dvojčlenné obsluhy umožňují 
rychlé a snadné přesuny mezi horními 
a spodními řeznými body a tím i rychlé 
a snadné oddělení spodních a horních 
vlysů od středových bloků. Pro tento 
způsob demontáže je podélně nad 
pracovní plochou stolu umístěna dvo-
jice demontovatelných tyčí, přes které 
jsou palety po prvním průchodu pilovým 
pásem obsluhou snadno a bezpečně 
překlápěny zpět na protilehlou stranu 
stroje, z níž jsou znovu tlačeny přes pi-
lový pás, čímž se demontáž dokončí. Při 
obsluze jednou osobou, kdy se paleta 
klade přímo na pás, se tyče demontují.

Zařízení podle výrobce nevyžaduje 
speciální základ a lze jej instalovat na 
pevném rovném povrchu. Mimo to jej 
lze i snadno přemístit (respektive nalo-
žit a vyložit) pomocí vysokozdvižného 
vozíku, k čemuž je rám stroje opatřen 
vestavěnými kapsami pro vidlice.

Kontakt na vyžádání

Vlastní demontáž palet provádí bimetalový pilový pás rotující pomocí dvojice automobilových kol

…pracovního stolu s možným přednastavením výšky v rozmezí 133 mm

Elektromotor hnané pásovnice se spouštěcím panelem, stop-tlačítky pro oba členy obsluhy a ovládacími páčkami pneuma-
tického zdvihu…
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Väčší komfort pri rovnakých montážnych 
rozmeroch – nový širokouhlý záves CLIP 
top BLUMOTION 155° firmy Blum. No-
vinky: osvedčené tlmenie BLUMOTION 
sa schová v ramienku závesu. Doprava či 
doľava – so symetricky riešenými krytka-
mi ramienka závesu je ich montáž na 
záves mimoriadne pohodlná. Ponúka aj 
obvyklé výhody, ako je hĺbka vŕtania na 
misku iba 11,7 mm a možnosti nastavenia 
v 3 smeroch. Pre široký uhol otvorenia   

najmä pre aplikácie s vnútornými výsuv-
mi, napríklad pre SPACE TOWER.

Výnimočné čelá? Žiadny problém!
Nie len sklenené alebo zrkadlové dvierka, 

S novými závesmi s integrovaným tlmením 
BLUMOTION sa stáva jedinečným aj špe-
ciálny nábytok: skrinky na zásoby, 
nábytok s tenkými čelami alebo sklenené 

korpusy máme nové závesy aj vo farbe 
čierny ónyx. Firma Blum tak ponúka 
množstvo aplikácií pre nábytok 
s vhodnými riešeniami kovaní. 

ale tak isto aj dvierka z nezvyčajných 
materiálov, si vyžadujú osobitné riešenia. 
Riešeniami pre sklenené a zrkadlové 
dvierka sú: CLIP top BLUMOTION 
CRISTALLO, najnovšie s integrovaným 
tlmením BLUMOTION. Záves presvedčí 
nulovým presahom a je tak vhodný aj pre 
vnútorné výsuvy. Ich výnimočnosť: 
misková platnička je nalepená na dvier-
kach a v sklenených vitrínach na boku 
príslušná montážna platnička. S ďalším 
novým závesom CLIP top BLUMOTION 
na tenké dvere sa dajú zrealizovať 
mimoriadne tenké čelá hrúbky 8–14 mm 
z najrozmanitejších materiálov. Tu je 
tlmenie tiež integrované v ramienku 
závesu. Tento konštrukčný nápad je 
možný vďaka špeciálnemu upevneniu 
dverí: EXPANDO T. Inovatívny systém 
upevnenia pritom zabezpečuje pohodlné 
osadenie a vystačí s mimoriadne malou 
hĺbkou vŕtania len 6 mm. S oboma 
závesmi sa môžu používať zaužívané 
montážne podložky so štandardnými 
montážnymi rozmermi. Korpus tak nie je 
potrebné prispôsobovať. Všetky bežné 
hrúbky bokov korpusu sa tak dajú čisto 
zakryť s presahom čela 19 mm. Nové 
závesy budú ponúkané aj vo farebnom 
variante čierny ónyx – ešte väčšia 
individualita pri konštruovaní nábytku. 

Nové závesy pre 
individuálne 
nábytkové nápady 
Blum rozširuje svoj rozsiahly 
programu závesov

www.blum.com

či zrkadlové skrinky. Pre tmavé 

a nulový presah je nový záves vhodný 

http://www.blum.com
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Nejen pro poslední z uvedených cílových 
skupin, ale také pro ostatní profesionální 
výrobce palivového dříví produkovaného 
ve větších objemech, by mohl být zají-
mavý výkonný a energeticky nenároč-
ný mobilní štípač americké produkce. 
Je určen pro zpracování kulatiny až do 
průměru 66 cm, předem vykrácené na 
kratší délky do 600 mm, na palivová po-
lena obdélníkového průřezu, vytvářená 
tzv. dvousměrných dělením. Může být 
použitý na jakýchkoliv místech s rovnou, 
patřičně velkou a dostatečně pevnou 
plochou (tudíž v případě potřeby i přímo 
v lese), kam se s ohledem na přepravní 
rozměry 3,6x2,2 m (délka včetně oje 
x šířka) a celkovou hmotnost 1587 kg 
dopravuje prostřednictvím většího do-
dávkového či terénního automobilu 
(offroadu) vybaveného tažným zařízením 
s kulovým kloubem (tzv. koulí). Na místě 
určení je pak jednou osobou během 
několika minut zprovozněn, což mimo 
jiné spočívá i ve zvětšení šířky stroje na 
cca 4500 mm. A to o při přepravě sklo-
pené části tzv. vyprazdňovacích koryt, 
namontovaných na koncích pracovní 
plochy vlastní štípací jednotky, po které 
jsou kulatinové výřezy při dělení na po-
lena hydraulicky protlačovány (střídavě 
napravo a nalevo) přes speciální štípací 
klíny (troj, čtyř nebo pěticestné). Tímto 
způsobem může jednočlenná obsluha 
při optimálním průměru dělené kulatiny 

Pro efektivní štípání palivového dřeva 
kdekoliv, třeba i přímo v lese

U veřejnosti stále více žádanějším palivovým dřívím se dnes nezabývají jen jeho specializovaní výrob-
ci. Svoji obchodní bilanci si jím vylepšují i mnohé pilařské provozy, a to nejen ty nakupující kulatinu 
v celých délkách s cílem efektivně využít pilařsky nezpracovatelné části suroviny, a v neposlední řadě 
také všichni vlastníci lesních porostů. A to zejména v posledních třech letech, kdy jim v lesích kvůli 
četným kůrovcovým a větrným kalamitám zůstávají ležet nemalé objemy dřeva i větších průměrů, 
které s ohledem na přebytek nabídky nad poptávkou nikdo nechce, a nebo je natolik poškozené, že 
se k ničemu jinému než k rozštěpkování či rozštípání nehodí.

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

Pro štípač s hydraulicky ovládanou plnící plošinou je pro dělení na palivová polena 
optimální kulatina v průměrech 60–66 cm
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(60–66 cm) na stroji rozštípat za hodi-
nu kolem 3 kubíků dřeva. S menšími 
průměry dělené hmoty se tento výkon 
pochopitelně úměrně snižuje.

Co stroj tvoří…

Základ stroje tvoří jednonápravový pod-
vozek s demontovatelnou ojí se závěs-

nou chňapkou na kouli k tažnému za-
řízení a sklopným parkovacím kolem, 
který je na přední straně opatřen ještě 
dvojicí výškově stavitelných stabilizač- 

Vlastní dělení hmoty zajišťuje dvojice speciálních štípacích klínů v kombinaci s dvousměrně hydraulicky posuvným tlačným 
blokem

Pohled pod pracovní plochu štípací jednotky se zabudovaným 
dvojčinným hydraulickým válcem… …a jeho ovládání pákou z místa obsluhy

Přední strana podvozku s demontovatelnou ojí, stabilizačními patkami, hnacím motorem a hydraulickým agregátem
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ních patek. Součástí podvozku je oce-
lový rám osazený již zmíněnou štípací 
jednotkou s horizontální pracovní plo-
chou ve výšce 1110 mm. Tato plocha 
o průřezu asi 700x2000 mm je na 

koncích opatřena cca 90 mm vysoký-
mi štípacími klíny, které jsou standard-
ně se strojem dodávány v trojcestném 
provedení. Při požadavcích zákazníků 
na dodávky drobnějších polen je lze na-

hradit čtyřcestnými nebo pěticestnými 
klíny, jež výrobce nabízí jako zvláštní 
příslušenství. 
Uprostřed pracovní plochy v její podél-
né ose je umístěn dvousměrně posuv-

V první fázi štípání jsou výřezy vyzdvihnuty do úrovně pracovní plochy, na kterou se překulí…

…a poté jsou střídavě protlačovány přes pravý a levý klín až do úplného rozštípání

Během štípacích cyklů se polena postupně vzájemně posouvají ve sklopných (směrem nahoru při transportu) vyprazdňovacích 
korytech s perforovaným dnem…
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ný tlačný blok. Jeho funkci zajišťuje pod pracovní plochou 
umístěný dvojčinný hydraulický válec (přímočarý hydromo-
tor), přeměňující tlakovou energii kapalného média na energii 
mechanickou – axiální sílu pístní tyče v obou směrech. Je 
ovládaný mechanickým pohybem páky ovládacího panelu 
z místa obsluhy (na protilehlé straně oje). Stejným způso-
bem, pomocí druhé páky ovládacího panelu, je ovládaná 
také na zadní straně stroje umístěná výklopná, hydraulicky 
zdvíhaná plnící plošina, upevněná čepem v úrovni pracovní 
plochy. Pohon všech částí stroje zajišťuje hydraulický agregát 
s dvojstupňovým čerpadlem, napojený na benzínový motor 
Honda GX 630 s elektrickým spou štěčem o výkonu 15,5 kW 
a spotřebě paliva cca 5,3 l/hod.

…a jak pracuje?

Při vlastním procesu dělení je kulatinový výřez obsluhou na-
kulen na plnící plošinu, která jej po impulzu od ovládací páky 
vyzdvihne do úrovně pracovní plochy štípací jednotky, na 
kterou se překulí. Po spuštění plošiny do výchozí polohy je 
výřez po impulzu od druhé ovládací páky protlačován skrz 
pravý nebo levý štípací klín (v závislosti na výchozí krajní po-
loze tlačného bloku), čímž dojde k oddělení polen z jeho 
spodní části. Zbylá část výřezu pak zůstane ležen na klínu 
respektive na k němu přilehlém vstupním hrdle vyprazdňo-
vacího koryta, odkud je obsluhou opakovaně mechanicky 
přesouvána zpět na pracovní plochu až do úplného rozštípání 
výřezu na polena. Střídavě mezi tím stejný proces dělení 
probíhá také v prostoru protilehlého klínu. Během každého 
„štípacího“ cyklu, jenž trvá cca 4–5 sekund, se oddělená 
polena postupně navzájem posouvají v již zmíněných vy-
prazdňovacích korytech opatřených profilovanými dny, kde 
dojde k oddělení třísek, kůry apod. Na koncích koryt pak 
samovolně odpadávají na zem nebo do přepravních beden či 
velkoobjemových vaků, zavěšených ve speciálních stojanech 
s úpravou pro manipulaci pomocí závěsných jeřábových vidlí 
či vysokozdvižného vozíku. Ty jsou výrobcem dodávány opět 
jako zvláštní příslušenství.

Kontakt na vyžádání

…a po oddělení od třísek a kůry odpadávají do big bagů zavě-
šených ve speciálních stojanech

Barva 
Materiál 
Povrchová 
Úprava

To
sedí!

Služby, rozmanitost a tempo

n a  v š e c h n y  h r a n y

www.ostermann.eu
Ostermann Česko spol. s r.o.
VOLEJTE ZDARMA:    800 143 142 – sales.cz@ostermann.eu

Ostermann dodává vhodné hrany 
k deskám od více než 70 výrobců, 
již od 1m a zasílá zboží v den objednání.

Ostm_Anz_DasPasst_2017_09_Drevarsky-magazin_103x297.indd   1 14.09.17   11:19

http://www.ostermann.eu
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Lis je navržen pro plynulou, tedy kontinu-
ální linkovou produkci. To znamená, že je 
vybaven pásovým dopravníkem pro posuv 
korpusů a elektronickým řídicím systé-
mem, který ve spojení s fotoelektrickými 
čidly ovládá jednotlivé pracovní kroky.
Lis má klasickou rámovou konstrukci 
z ocelových profilů. Ve spodní části je 
uložen pevný pracovní stůl s lisovací 
deskou, přes kterou se pohybuje do-
pravní pás šířky 670 mm. Horní verti-
kálně posuvná lisovací deska je v rozích 
uchycena ke svislým posuvným mecha-
nismům synchronně ovládaným přes 
převod prostřednictvím elektromotoru. 

Automatický korpusový lis 
pro individuální zakázkovou výrobu

Vývoj v oblasti technologií pro výrobu nábytku jasně směřuje k automatizaci a robotizaci v duchu 
Průmyslu 4.0. A to bez ohledu na velikost firmy. Stále častěji se tak můžeme setkávat s řešeními 
nejen pro velké firmy, ale i pro malé zakázkové výrobce nábytku. Pro tuto kategorii výrobců byl 
vyvinut také automatický průběžný korpusový lis, který je primárně určen pro použití ve výrobní 
lince. Je vhodný zejména pro výrobce kuchyní nebo kancelářského nábytku.

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

Automatický průběžný korpusový lis pro kontinuální linkovou produkci

Pohyb všech posuvných jednotek je zprostředkováván pomocí elektromotorů přes ozubené řemeny
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Horní deska se posouvá v rozpětí pra-
covní výšky lisu 250–1200 mm. Další 
funkční součástí lisu je horizontálně 
posuvný svislý lisovací rám, který se 
posouvá v rozpětí pracovní délky lisu 
200–2500 mm. Hlavními lisovacími 
nástroji jsou čtyři vodorovné ocelové 
profily čtvercového průřezu (lisovací pat-
ky), párově osazené na dvou koncových 
sloupcích lisu a na protilehlé straně svis-
lého posuvného rámu. Horní patky jsou 
trvale přisazené k horní lisovací desce 
a ve vertikálním směru se pohybují vždy 
souběžně s ní, zatímco spodní patky se 
v tomtéž směru pohybují samostatně. Ve 
směru horizontálním se pohybují pouze 
patky na posuvném rámu. Pohyb všech 
posuvných jednotek, tj. horní desky, 
posuvného rámu a lisovacích patek, je 
zprostředkováván pomocí elektromotorů 
přes ozubené řemeny, které zajišťují re-
lativně tichý chod lisu. Elektromotorický 
pohon zajišťuje zároveň i lisovací tlak, 
který je plynule nastavitelný v rozpětí 
0–1200 kPa. Díky absenci hydrauliky 
v celém zařízení je vyloučeno riziko úniku 
hydraulické kapaliny, tzn. potřísnění a tím 
pádem znehodnocení výrobků.

Popis funkce

Všechny pracovní kroky lisu jsou ovlá-
dány pomocí elektronického řídicího 
systému ve spojení s fotoelektrickými 
čidly. Čidla již na vstupu do pracovního 
prostoru lisu zaznamenají výšku a délku 
korpusu a podle těchto parametrů sys-
tém automaticky přesune horní lisovací 
desku a svislý posuvný rám do „pohoto-

vostní“ pracovní pozice. Spodní lisova-
cí patka na posuvném rámu je v tomto 
okamžiku v horní poloze, zatímco spodní 
patka na pevných sloupcích je ve spod-
ní poloze. Korpus projede posuvným 
rámem pod patkami a zastaví se těsně 
před koncovou pozicí. Lisovací patky 
sjedou do pracovních pozic ke spod-
ním a horním rohům korpusu. Korpus 
se posune do koncové pozice, kde se 
opře o horní a spodní patku. Následně 
se k němu přisune posuvný rám a opře 
se o něj horní a spodní patkou. V po-
sledním lisovacím kroku na horní stranu 
korpusu dosedne horní lisovací deska, 

čímž zajistí kompletní stabilitu korpusu, 
a dojde k finálnímu bočnímu slisování 
korpusu určeným tlakem působícím po 
dobu, kterou lze nastavit časovačem. 
Poté se tlak uvolní, patky se odsunou 
a přemístí do horní pozice a korpus od-
jíždí na další pracoviště.
Lis může být vybaven dalším nářadím, 
jako jsou například sponkovací pistole 
pro zafixování zad. Ty lze rovněž zahr-
nout do automatického režimu. Lis je 
uzpůsoben pro připevnění dvou přídav-
ných svislých profilů s motoricky ovlá-
daným posuvným vozíkem, na který se 
uchytí sponkovací pistole.

Po slisování se tlak uvolní, patky se od-
sunou a přemístí do horní pozice a kor-
pus odjíždí na další pracoviště

Posuvný rám se přisune ke korpusu 
a opře se o něj horní a spodní patkou

Po „změření“ korpusu fotoelektrickými čidly se posuvný rám a horní lisovací deska 
přesunou do pohotovostní polohy. Korpus projede posuvným rámem pod patkami 
a zastaví se těsně před koncovou pozicí

Lisovací patky sjedou do pracovních 
pozic a korpus se posune do koncové 
pozice



DM 4/201820

technologie

Zařízení tvoří 1 pár jednoduchých stabi-
lizačních stojanů (pravý a levý), které se 
pomocí vrutů připevňují přímo na výro-
bek (zvenčí k jeho svislým prvkům), a 1 
pár speciálních zdvižných transportních 
vozíků (rovněž v provedení pravý a levý).

Stabilizační stojany

Stabilizační stojany, zhotovené ve tvaru 
obráceného písmene „T“, jsou svaře-
ny z ocelového „U“ profilu v kombinaci 
s ocelovou pásovinou použitou pro zák-

Jak bez námahy přesouvat v dílně 
i mimo ni velkorozměrné rámy

Německá firma specializující se na výrobu různých montážních a manipulačních vozíků, stojanů či 
stolů, představila loni na trhu svůj další nápad pro snazší a bezpečnější vnitrodílenskou manipulaci 
s výrobky u svých nejčastějších odběratelů – producentů oken, dveří, vrat, fasádních obkladových 
panelů apod. A to speciální pojízdné přepravní stojany, vyvinuté především pro bezpečné přemísťování 
velkých a těžkých rámů (zárubní) posuvných či skládacích terasových dveří, francouzských oken 
nebo celoprosklených stěn, ale použitelné i pro jiné rozměrnější rámové konstrukce.

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

Zařízení tvoří 1 pár stabilizačních stojanů (levý a pravý)…
…a 1 pár speciálních zdvižných přeprav-
ních vozíků

Pojízdné přepravní stojany v pracovní poloze před vyzdvihnutím rámu do transportní 
úrovně
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ladnu a dvojici šikmých vzpěr. Svislé „U“ 
profily jsou ve směru výšky (na straně 
přilehlé k výrobku) opatřené šesti otvory 
pro upevňovací vruty a jejich boční strany 
jsou ve dvou výškových úrovních propo-
jeny čepy pro zavěšení na přepravní vozí-
ky. Na levém či pravém boku každého ze 
stojanů jsou ještě upevněny (na horních 
koncích a cca 200 mm od základen) roz-
měrově nastavovací dorazy, určené pro 
vymezení polohy a vyrovnání stojanu při 
jeho upevňování na přemísťovaný výro-
bek. Toto upevňování lze provádět jak na 
rámy postavené vertikálně, tak i na ještě 
ležící na montážních stolech, z nichž se 
pak před samotným transportem překlo-
pí respektive postaví svisle.

Transportní vozíky

Základ transportních vozíků pak tvoří 
podvozek svařený z ocelových jeklů ve 
tvaru písmene „L“, opatřený třemi pojez-
dovými koly s parkovací brzdou. Na čelní 
straně podvozku je přišroubovaný hori-
zontálně uložený „dutý“ vodicí trámec, 
zakončený dvojicí řídicích madel pro 
obsluhu. Je opatřený vloženým pojez-
dovým suportem, jehož pohyb nahoru 
nebo dolů zajišťuje speciální zdvihací 
mechanismus ovládaný mechanicky otá-
čením klikou. K pojezdovému suportu je 
přišroubován ocelový sloupek se dvěma 
háky. Ty jsou včetně sloupku rozměrově 
přizpůsobeny k tomu, aby po přistavení 
vozíku k rámu zapadly do svislého „U“ 
profilu a následně prostřednictvím zdvi-
hacího mechanismu zajistily jeho vyzved-
nutí do potřebné transportní výšky.
Kontakt na vyžádání

Při vlastním přesouvání se na rám nejprve s využitím rozměrově přestavitelných 
dorazů namontují stabilizační stojany…

… poté obsluha přistaví transportní vo-
zíky a po zasunutí háků pod čepy pak 
pomocí zdvihacího mechanismu prove-
de zaklesnutí a vyzdvihnutí do potřebné 
transportní výšky

Detail spojení stabilizačního rámu s manipulačním vozíkem

Uložení pojezdového suportu ve vodicím trámci a jeho zdvihací mechanismus
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Použití svěrky GearKlamp GK i v tom 
nejužším prostoru nebo při stahování 
úzkých částí přilehlých těsně u stěny 
umožňuje patentovaný mechanismus, 
díky němuž došlo k oddělení rukojeti od 
upínacího šroubu a k jejímu přesunutí na 
vodicí tyč. V pracovní oblasti tak zůstá-
vají pouze obě ramena svěrky (pevné 
a posuvné), zatímco rukojeť, kterou se 
upínací šroub na posuvném rameni ovlá-
dá, zůstává mimo tuto oblast. Rukojeť 
tak nebrání v zasunutí ramen do úzkého 
pracovního prostoru. Další výhodou pro 
uživatele je ergonomická manipulace 
a zvýšený komfort v každé situaci a v ja-
kékoliv poloze upínání (a to i díky kvalit-
ní dvoukomponentní plastové rukojeti). 
Oproti jednoručním svěrkám, které se 
v takových situacích obvykle používají, 
se na nových svěrkách nevyskytují žádné 
součásti vyčnívající do volného prostoru, 
kterými by řemeslník při použití ve stísně-
ném pracovním prostředí mohl poškodit 

Svěrka s převodem do stísněných prostor

V minulém vydání Dřevařského magazínu (3/2018) jsme vám vážení čtenáři představili speciální 
svěrku pro zrychlení a zjednodušení montáže sestav korpusového nábytku s čelními rámečky. Dnes 
pro vás máme další novinku z této kategorie ručního nářadí. Jedná se o univerzální svěrku s pře-
vodem s označením GearKlamp GK, určenou pro extrémní situace, jako jsou malé či úzké prostory 
znemožňující nebo omezující možnost použití klasické truhlářské svěrky.

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

Uvnitř posuvného ramena je ukrytý ozubený převod, pomocí 
kterého se otáčivý pohyb rukojeti přenáší na upínací šroub

Tlačítko pro rychlé posouvání posuvného ramena po vodicí 
tyči

Nová svěrka GearKlamp GK má rukojeť od-
dělenou od upínacího šroubu a posunutou 
na vodicí tyč



DM 4/2018 23

technologie

obrobek nebo se přitom dokonce sám 
poranit.
Základní funkční princip svěrky Gear-
Klamp GK sice vychází z klasické truh-
lářské svěrky, na rozdíl od ní je ale ru-
kojeť této novinky dutá a nasunutá na 
vodicí tyči. Rukojeť je spojena s ozube-
ným převodem ukrytým uvnitř posuvné 
čelisti. Díky této převodovce je otáčivý 
pohyb rukojeti přenášen na upínací šroub 
s patkou, který dokáže vyvinout sílu až do 
2000 N. Tato kompaktní svěrka je vyba-
vena také „rychlo-uvolňovacím“ tlačítkem 
pro rychlé posouvání posuvného rame-
na po vodicí tyči. Tlačítko se nachází na 
zadní straně posuvného ramena a ovládá 
se palcem ruky držící rukojeť.
Trapézový upínací šroub s lehkým cho-
dem je osazen výkyvnou přítlačnou 

patkou. Protilehlá pevná patka je pod 
snímatelným ochranným plastovým 
krytem opatřena křížově uspořádanými 
V-drážkami, které usnadňují stahování 
oblých, ostrých či hranatých obrobků.
Výrobce klade důraz také na použité 
materiály. Vodicí tyč je vyrobena z tvr-
zené leštěné oceli, pevné a posuvné 
rameno z polyamidu vyztuženého skel-
nými vlákny. Převodový mechanismus 
uvnitř posuvného ramena je tak chráněn 
před prachem a třískami.

Svěrky GearKlamp GK jsou k dispozici 
ve čtyřech velikostech s upínací délkou 
150, 300, 450 a 600 mm. Upínací 
hloub ka je jednotná 60 mm.

Kontakt na vyžádání

Osově posunutá rukojeť nepřekáží při použití svěrky ve velmi úzkém prostoru

Osově posunutá rukojeť umožňuje také pohodlné stahování úzkých dílců těsně u přilehlé plochy. Do volného prostoru přitom 
nevyčnívá žádná část svěrky, o kterou by se řemeslník mohl poranit

Křížově uspořádané V-drážky na pevné 
patce usnadňují upnutí svěrky na oblé, 
ostré a hranaté předměty
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Spodní frézka řady F250 je určena pro 
frézování polotovarů ze dřeva a z ma-
teriálů na bázi dřeva. V základním 
provedení stroje je možné frézování 
v rozsahu -45/+45°, výškové nasta-
vení 0–140 mm a otáčky v rozmezí 
1500–1000 ot./min pro výkon 5,5 
(7,5) kW. Veškeré nastavení je umístě-
né na otočném dotykovém panelu 
umístěným nad pracovním stolem. 
Zadávání pozice a otáček nástroje je 
intuitivní a jednoduché.
Snadnou manipulaci i s rozměrnými 
obrobky umožňuje prostorný pracovní 
stůl (1300x900 mm). Výsuvný segment 
v přední části stolu napomáhá k maxi-
málnímu přiblížení k nástroji a díky 
němu je práce na F250 bezpečnější. 
Jeho ovládání se nachází na čelní straně 
pracovního stolu. Vřeteno představuje 
celoocelový svarek s vysokou tuhostí, 
který zabezpečuje přesnost obráběné-
ho dílu. V případě profilování je možné 
upnout nástroje v rozmezí 80–250 mm, 
pro čepování pak max. průměr 350 
mm. Nástrojový hřídel může být celis-
tvý nebo dělený pomocí spojení přes 
morse kužel MK5 o základním průměru 
40 mm. V příslušenství lze dodat i jiné 
průměry. Profilovací kryt nástroje je pev-
ně umístěn na pracovním stole s mož-
ností odklopení. To umožňuje použít jiný 
kryt, např. čepovací. Kryt lze snadno 
posouvat a nastavovat úběr materiálu 
na průměr zvoleného nástroje. Aktuální 

hodnoty průměru nástroje i tloušťky třís-
ky jsou digitálně zobrazeny. Materiál je 
veden podél hliníkových segmentových 
pravítek, která eliminují nechtěný pohyb 
rukou v prostoru rotujícího nástroje. 
Stroj s označením F250S (ES) je do-
plněn bočním čepovacím vozíkem po-
hybujícím se po lineárním vedení. Díky 
tomuto příslušenství je možné příčné, 
podélné i úhlové nastavení při frézo-
vání. Dále zabezpečuje pevnou oporu 
pro čepovaný dílec. Vozík lze umístit do 
roviny pracovního stolu, tím je zajištěno 
celkové zvětšení stolu při manipulaci 
s rozměrnějšími dřevěnými polotovary. 
Stroj s označením F250S (ES) se liší 
nástrojovým vřetenem. Označení (E) 

představuje vybavení stroje elektrovře-
tenem o výkonu 7,5 kW a otáčkách 
v rozsahu 1000–12 000 ot./min. Výho-
dou je pneumatické upnutí nástroje na 
kuželovou stopku HSK 63B. Tyto stop-
ky lze vyměňovat bez nutnosti složitého 
sestavování nástroje na upínací konec 
hřídele. Průměry stopek se nabízejí 
v rozsahu 30–50 mm. Stroj lze doplnit 
funkcí polohování do předem zadané 
a v paměti uložené polohy pro daný typ 
nástroje. V tom případě lze zvolit pře-
dem nastavenou pozici nástroje, otá-
ček, profilovacího krytu a není nutné 
opět celý stroj ručně polohovat.

Výrobce a prodejce: HOUFEK a.s.

Nová řada spodních frézek HOUFEK F250

Při vývoji této nové stříkací pistole byl 
používán každodenní japonský proces 
KAIZEN, který usiluje o zlepšení a do-
konalost. „KAIZEN“ je složenina dvou 
slov „KAI“ a „ZEN“, které lze nalézt 
v celé historii Japonska. KAI v překladu 
znamená změnit, zatímco ZEN zname-
ná, že je něco dobré nebo co nejlepší. 
Když dáte tyto dvě slova dohromady, 
dostanete „změnu za nejlepší“.
WS 400 EVO má nové funkce, díky 
kterým se předchůdce tohoto modelu 
WS400 dostal na ještě vyšší úroveň 
KAIZENu. Jedním z hlavních pokroků 
ve vývoji je nový a vylepšený systém 
lahviček. Nový systém uzamykatelných 
závitů umožňuje bezpečné a přesné za-
šroubování a odšroubování lahviček. 
Dalším je spolehlivé a přesné nastave-

ní. WS 400 EVO má nové robustně 
konstruované vysoce přesné nastavo-
vače. Pečlivě navržená rukojeť přináší 
profesionálnímu uživateli spolehlivý 
a důležitý pocit pohodlí i při nošení la-
texových rukavic.
Modely řady SUPERNOVA, do které 
patří i WS 400 EVO, staví nanášení 
nátěrových hmot na bázi vody na no-
vou úroveň. Design od firmy Pininfarina 
vznikl za úzké spolupráce s univerzitou 
Pavia, jejímž úkolem byla studie opti-
málního těžiště a ergonomie pistole. 
Homogenní atomizace vytváří rovno-
měrný nános nátěrové hmoty po celé 
šířce vytvářeného paprsku pro zajištění 
ideálního výsledku stříkání. Tyto modely 
vždy vzbuzovaly ve svém uživateli vášně 
svým vzhledem stejně jako jeho výko-

nem. Nová WS 
400 EVO je 
opět znovuzís-
kává novými 
díly odolnými 
proti korozi. 
Tyto nové sou-
části pistoli 
nejen po-
máhají 
zůstat 
funkč-
ní, ale také 
pomáhají udržet 
ohromující vzhled 
WS 400 EVO po celou dobu 
její životnosti. 
Výrobce: Anest Iwata
Prodejce: BRAZ Technologie, s.r.o.

Stříkací pistole SUPERNOVA WS 400 EVO

nem. Nová 
400 EVO
opět znovuzís
kává novými 
díly odolnými 
proti korozi. 
Tyto nové sou
části pistoli 
nejen po-

ní, ale také 
pomáhají udržet 
ohromující vzhled 
WS 400 EVO
její životnosti. 
Výrobce: Anest Iwata
Prodejce: BRAZ Technologie, s.r.o.

nem. Nová WS 
400 EVO je 
opět znovuzís-opět znovuzís-opět znovuzís
kává novými 
díly odolnými 
proti korozi. 
Tyto nové sou-
části pistoli 

ní, ale také 
pomáhají udržet 
ohromující vzhled 
WS 400 EVO po celou dobu 
její životnosti. 

 Anest Iwata
 BRAZ Technologie, s.r.o.

http://www.houfek.com
http://www.braz.cz
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Největší světový výrobce nástrojů kon-
cern LEITZ prezentoval na výstavě 
Holz-Handwerk v Norimberku neje-
nom špičkové profilovací nožové hlavy 
ProfilCut Q, umožňující řeznou rychlost 
až 120 m/s, ale i know-how pro výrobu 
okenních profilů představením úplně 
nového okenního profilu Clima Trend 
Style. Leitz tím reaguje na požadavky 
architektů osazovat stavby designově 
hezčími okny s malou hloubkou zaskle-
ní, ale při tom splňujícími požadavky pro 
nízkoenergetické a pasivní budovy.
Okenní profil Clima Trend Style vytváří 
modulární systém pro výrobu jak dře-
vohliníkových oken IV106, tak dvou 
různých variant dřevěných oken IV106, 
které dle použitého druhu skla lze re-
dukovat na IV90 nebo IV78. Při použi-
tí běžných izolačních skel U

g=0,7 W/
m2K garantuje LEITZ dosažení pasivní-
ho standartu Uw=0,8 W/m2K a při pou-
žití skla Ug=0,52 W/m2K se koeficient 
prostupu tepla celého okna dostává 
na Uw=0,67 W/m2K. Konstrukčně je 
okenní profil Clima Trend Style navržen 
pro efektivní výrobu na horních CNC 
strojích. Z tohoto důvodu je okenní 
profil konstruován s novým inovativ-
ním rohovým spojením Plug-Tec, kte-
ré umožňuje ofrézování podélných 
i čepovacích profilů CNC stopkovými 
nástrojovými sadami na jedno upnutí 
hranolu.
Při využití maximální řezné rychlosti 120 
m/s nástrojů LEITZ ProfilCut Q, může-

te okenní profil Clima Trend 
Style vyrábět až o 50 % vyš-
ší rychlostí posuvu než při 
použití běžných konvenčních 
nástrojů.
Okenní profil Clima Trend Style 
vyráběný nástrojovým systémem 
LEITZ ProfilCut Q se tak stává 
pro výrobce oken nejefektivněj-
ším produktem na trhu, který 
požaduje moderní design, vy-
sokou kvalitu, nekompromisní 
energetické vlastnosti a nízké 
výrobní náklady.

LEITZ know-how pro výrobu okenních profilů Clima Trend Style + frézovací hlavy ProfilCut Q

Nová řada ozdobných návleků (krytek) 
na závěsy TRIO a EXPERT s ozdobným 
ukončením čepu UR21. Návleky jsou 
vyrobeny buď ze železa nebo z mosa-
zi. Vnitřní průměr návleku je 13,5 mm, 
15 mm nebo 20 mm. Dodáváme je bez 
povrchové úpravy nebo na zakázku 
mohou být zhotoveny s povrchovou 
úpravou dle požadavků zákazníka. 
Díky nabídce ve třech průměrech lze 
těmito návleky osadit závěsy okenní, 
dveřní interiérové i vchodové. Montáž 
je zcela jednoduchá – provádí se 
pouhým nasunutím na závěs. Pro pří-
padnou údržbu závěsů jsou pak velice 
snadno demontovatelné.
Výrobce a prodejce: 
TKZ Polná, spol. s r.o.

Nové ozdobné návleky na závěsy TRIO a EXPERT

te okenní profil Clima Trend 
% vyš-

 než při 
použití běžných konvenčních 

Okenní profil Clima Trend Style 
vyráběný nástrojovým systémem 
LEITZ ProfilCut Q se tak stává 
pro výrobce oken nejefektivněj-
ším produktem na trhu, který 
požaduje moderní design, vy-
sokou kvalitu, nekompromisní 
energetické vlastnosti a nízké 

LEITZ know-how pro výrobu okenních profilů Clima Trend Style + frézovací hlavy ProfilCut Q

vyráběný nástrojovým systémem 

energetické vlastnosti a nízké 

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

http://www.leitz.cz
http://www.tkz.cz
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Farba „Ultra Violet“ (Ultra fialová) 
bola prostredníctvom Pantone Color 
Institute zvolená ako trendová farba pre 
rok 2018. Spravidla sa takto označená 
farba objaví okamžite v móde. Trochu 
neskôr je k dispozícii aj nábytok v prí-
slušnom vzhľade. Aby stolári mohli per-
fektne nasledovať farebný trend, spo-
ločnosť Ostermann má vhodné hrany!
Vo vzorkovníku farieb Pantone má nová 
trendová farba názov „18-3838 Ultra 
Violet“, resp. „Pantone 2096 C“. 
Tmavý fialový odtieň, založený na 
modrej farbe, má vyjadriť „originalitu, 
bohatstvo myšlienok a vizionárske mys-
lenie“. Svoju analógiu nájde farebný 
odtieň zo vzorkovníka farieb Pantone 
v Ostermann ABS hrane 041.4870 
Fialová Madras miniperlička. Hrana 
sa dodáva od dĺžky 1 meter v rámci 
48 hodín.

Viac ako 70 rozličných fialových 
odtieňov
Pre trendový nábytok v početných ďal-
ších fialových odtieňoch dodáva spo-
ločnosť Ostermann celkovo viac ako 
70 rozličných ABS hrán v rozličných 
odstupňovaniach farieb a s rôznymi 
povrchmi. Paleta farieb siaha pritom 

od jemných orgovánových odtieňov 
cez veľmi výraznú hnedofialovú a fial-
kovú až po tmavé odtiene fialovej alebo 
baklažánovej.

Výrobca a predajca: 
Rudolf Ostermann GmbH 

Ultra fialová je trendová farba pre rok 2018

Firma IMA-materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o. se sídlem v Brzkově je 
dodavatelem kašírovacích a obalova-
cích fólií, protitahových fólií, základova-
cích fólií, nábytkových hran, ABS hran 
a tenkého papíru a lepidel. Do svého 
sortimentu, se rozhodla přidat i úplnou 
novinku, a to voděodolnou vinylovou 
fólii IMA-FLEX. Lze ji využít na výrobu 
nábytku, dveří, panelů, lišt či rámečků. 
Tento materiál firma poprvé představila 
svým zákazníkům na loňském veletrhu 
WOOD-TEC.
Zpracování fólie IMA-FLEX je obdob-
né jako u CPL laminátů, kašírovacích 
a obalovacích fólií. Aplikovat ji lze liso-
váním, kašírováním nebo obalováním, 
při použití klasických lepidel a při ma-
ximální teplotě 80 °C. Velkou výhodou 
je jednoduché zpracování tohoto ma-
teriálu, vzhledem k vysoké flexibilitě se 
velmi snadno obaluje a nepraská. Fólie 
IMA-FLEX má plošnou hmotnost 120 
g/m2 a díky unikátnímu složení je vyso-

ce odolná proti poškrábání a vykazuje 
vysokou odolnost proti vlhkosti. Svými 
parametry může konkurovat i laminá-
tům a díky příznivé ceně je pro výrobce 
velmi atraktivním materiálem. Vinylová 
fólie je k dodání v rolích, mateční šíře 

1250 mm a v návinu 1000 bm, dle po-
třeby vám roli nařežeme či naformátu-
jeme dle vašeho požadavku.

Prodejce: IMA-materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o.

Voděodolná vinylová fólie IMA-FLEX

http://www.ostermann.eu
http://www.imaczech.cz
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SEZÓNA SE BLÍŽÍ

Zdroj fotografií: Kili

Modřínové terasy a řezivo

Sibiřský modřín se vyznačuje úzkými letokruhy, vysokou 
hustotou a mechanickou i biologickou odolností. Svojí 
tvrdostí se blíží dubu a je zřetelně tvrdší než borovice 
a smrk. Pryskyřice, kterou modřín obsahuje, odpuzuje 
vodu jako přírodní impregnace a chrání dřevo před 
napadením houbami.

 � Terasová prkna modřín sibiřský kvalita AB

 � Fasádní profil RHOMBUS modřín sibiřský AB

 � Palubky modřín sibiřský klasik AB

 � Hranol podkladní modřín sibiřský

http://www.ddl.cz
http://www.kili.cz
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ADLER Slovensko s.r.o.

Dřevomateriál s.r.o. Žamberk
Ve firmě Dřevomateriál s.r.o. se již 17 
let zabýváme velkoobchodním i malo-
obchodním prodejem plošných ma-
teriálů našich nejvýznamnějších part-
nerů Pfleiderer, Byspan, Swisspan by 
Sorbes, Polyform, ABS hran Schilsner 
a nábytkového kování GTV.
V poslední době řešíme zvýšený nárůst 
prodeje dekorativních plošných materiá-
lů z důvodu kvalitní nosné desky a zvý-
šené poptávky po tradičních dekorech, 
které někteří výrobci vyřadili ze svých ko-
lekcí. Byspan i Swisspan by Sorbes jsou 
výrobci materiálů bez recyklátů, desky 
tedy neobsahují žádné kovy, plasty, ka-
bely nebo koberce.
Máme vyvzorovanou vlastní skladovou 
kolekci s téměř 200 různými zajímavě 
dekorově koncipovanými dekory. Naše 
skladová kolekce je zabalena ve speciál-
ním kufříku, který obsahuje velké vzor-
níky laminovaných a pracovních desek 
ve formátu A5, klapkartu Byspan, vzo-
rek oboustranného LTD, které je z jed-

né strany bílé a z druhé šedé a je tedy 
ideální pro výrobu zásuvek, MFP panelu, 
lišty k pracovním deskám, lišty k osvětle-

ní GTV, katalog kování a produktové listy.
Více informací se dozvíte na stránce 
www.drevomaterial.cz.

Spoločnosť ADLER Slovensko má sídlo v Prievidzi a je 
dcérskou spoločnosťou tradičného rakúskeho rodinného 
podniku ADLER-Werk Lackfabrik so sídlom vo Schwazi. Na 
slovenskom trhu pôsobí už takmer dve dekády a svoje aktivity 
rozvíja najmä na poli veľkoobchodného predaja farieb, lakov 
a olejov ADLER, ako aj predaja stavebnej chémie Ramsauer 
a vzduchového náradia Dynabrade. Tím ADLER Slovensko 
v súčasnosti tvorí 16 ľudí, v ktorých žilách koluje farba.
Hlavný predmet činnosti:
Naše srdce bije pre drevo a ten, kto pracuje s láskou, nerobí 
veci polovičato. Preto okrem samotného predaja zvyšujeme 
aj povedomie o dreve ako prírodnom stavebnom materiáli, 
prinášame nové trendy a možnosti povrchovej úpravy dreva, 
poskytujeme fundovaný servis a poradenstvo a organizujeme 
odborné školenia. Veľký potenciál vidíme v mladej generácii 
drevárov či architektov, a preto sa snažíme spolupracovať aj 
so strednými odbornými školami a univerzitami. V súčasnosti 
rozvíjame aj maloobchodnú distribučnú sieť autorizovaných 
predajcov ADLER. Aktuálne si môžete naše výrobky zakúpiť 
vo viac ako 40-tich predajniach po celom Slovensku. 
Farby a laky ADLER sú rokmi overenou špičkou na trhu, o čom 
svedčí aj neustále sa zvyšujúci dopyt po našich výrobkoch 
najmä v oknárskom segmente, ale nemenej aj na poli ochrany 

dreva v exteriéri či výrobcov nábytku. Po produktoch v zná-
mej žltej plechovke ADLER siahajú drobní stolári, významní 
výrobcovia okien, dverí či drevodomov, dizajnéri a architekti, 
ale aj moderné priemyselné giganty. Neustále sa snažíme byť 
našim zákazníkom nablízku a stáť pri nich v každej situácii – 
nielen v momente, keď všetko beží hladko, ale najmä vtedy, 
keď niečo zaškrípe. 
Viac informácií o našej činnosti sa dozviete aj na našej we-
bovej stránke www.adler.sk.

28

profil

http://www.drevomaterial.cz
http://www.adler.sk


ADLER AQUAWOOD NATIVA
PRO OKNA BLÍZKO PRO OKNA BLÍZKO 

K PŘÍRODĚ

Nevidíte ji, necítíte ji, a přesto dokonale ochrání vaše dřevohliníková okna.
Aquawood Nativa podtrhuje přirozený vzhled a ryzost povrchu dřevěného podkladu jako nikdy předtím. 

Přestože povrch působí jako nenatřený, je odolný proti působení světla a chemikáliím. Dosud nepoznaný brilantní 
vzhled na tmavých dřevinách v kombinaci s hlubokým stupněm matu, obojí jako stvořené pro milovníky přírodního 
dřeva. Mezi speciální vlastnosti tohoto produktu patří autentický přírodní vzhled dřeva příjemný na dotek, vysoká 

transparentnost a hlubokomatný vzhled. Aquawood Nativa splňuje normy pro dřevohliníkové konstrukce.

ADLER Česko s.r.o. | Pražská 675/10 | CZ-642 00 Brno – Bosonohy| Tel. +420 731 725 957 | info@adlercesko.cz | www.adlercesko.cz
ADLER Slovensko s.r.o. | Montážna 3, P.O.Box 180 | SK-971 01  Prievidza | Tel. +421 465 199 621 | info @adler.sk | www.adler.sk

http://www.adlercesko.cz
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Společnost Katalpa je výsledkem sou-
hry několika náhod a okolností. Vít 
Zapadlík, původním povoláním strojař, 
se dlouhé roky pohyboval v oblasti 
prodeje elektrospotřebičů, odkud se 
později dostal ke kuchyním a k nábyt-
kovému kování. V roce 2002 měl pro 
jednu nejmenovanou firmu zaměřenou 

na obchod s nábytkovým kováním roz-
jíždět divizi výroby nábytkových dílců pro 
truhláře. V té době se potkal se svojí 
pozdější manželkou Lenkou, která u jiné 
nejmenované firmy prodávala kuchyně. 
„Potřebovali jsme si nějak uspořádat ži-
vot a jelikož jsme byli oba zaměstnaní, 
hledali jsme větší volnost v profesním ži-
votě,“ vzpomíná na dobu před 16 lety Vít 
Zapadlík a s lehkou nadsázkou dodává: 
„Shodli jsme se na tom, že tak ‚špatně‘, 
jak to děláme pod cizím vedením, to do-
kážeme dělat i sami.“ A tak si doslova 
„na koleně“ založili vlastní kuchyňské 

studio. Asi po měsíci přizvali ke spolu-
práci dalšího kolegu Radka Nápravníka, 
současného třetího společníka, a začali 
postupně budovat vlastní firmu.

Nejdřív jen montáž a prodej,…

Začínali tak, že kuchyně nejdříve „jen“ 
montovali z dílců, které si nechávali vyrá-
bět od smluvních partnerů. Pronajali si 
prostor ve 2. patře obchodního domu, 
jehož jednu část zařídili jako montážní 
dílnu a ve druhé zbudovali kuchyňské 
studio.

Nejdůležitější je pro nás 
přímý kontakt se zákazníkem

Společnost KATALPA – VÝROBA NÁBYTKU s.r.o. je český výrobce kuchyní z Prahy. „Když jsme 
v roce 2002 Katalpu zakládali, nešlo nám o budování velké firmy, chtěli jsme získat volnost v pro-
fesním životě,“ říká jednatel a zároveň jeden z majitelů společnosti Vít Zapadlík. Od té doby se 
z Katalpy stal možná největší „regionální“ specializovaný výrobce kuchyňského nábytku. Zaměřují 
se na Prahu a Středočeský kraj, zaměstnávají asi 60 lidí, z toho 12 ve výrobě, a denně projektují, 
vyrábí a montují průměrně pět až šest kuchyní. Přestože se specializují především na individuální 
zakázkový nábytek střední a vyšší třídy, vhodným výběrem materiálu a určitým stupněm standar-
dizace dokáží konkurovat i prodejcům levnějších kuchyní.

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

Kuchyně Katalpa firma prodává výhradně prostřednictvím dvou vlastních studií 
v Praze

„Prodávat kuchyně nás zatím stále ještě 
baví,“ říká jednatel společnosti KATALPA 
– VÝROBA NÁBYTKU s.r.o. Vít Zapadlík
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Postupem času ale zjišťovali, že doda-
vatelský servis neodpovídá úplně jejich 
představám, a pomalu si začali hledat 
vlastní cesty. „Šlo v podstatě o to, že 
taková spolupráce představuje řadu 
problémů. Jednak jsme na našich do-
davatelích byli plně závislí s termíny, 
s kvalitou apod. a jednak jsme neměli 
žádnou možnost ovlivnit cenu kompo-
nentů,“ říká Vít Zapadlík.

…později i kompletní výroba

V roce 2006 si pořídili první moderní 
stroje a spolu s nimi i nový prostor pro 
vlastní výrobu. Ten postupně vybavili 
nářezovým centrem, olepovací linkou, 
dvěma korpusovými lisy a nestingovou 
linkou. Vzhledem k omezenému prostoru 
museli zavést výrobu podle japonského 
modelu „just-in-time“. „Denně produkuje-
me pět až šest kuchyní a kvůli nedostat-
ku místa je nemůžeme vyrábět s velkým 
předstihem tak, že bychom si je třeba 
týden před montáží v dílně složili a ověřili, 
zda nic nechybí. Na to jednoduše nemá-
me prostor. Takže musíme mít perfektně 
zvládnutou celou přípravu výroby a kaž-
dou kuchyň můžeme složit až těsně před 
expedicí, to je asi dva dny před montáží. 
Takže na rozdíl od některých jiných firem 
naší velikosti, které svoji výrobu plánují na 
dny, my tu naši musíme plánovat často 
na hodiny,“ vysvětluje jednatel společ-
nosti a jedním dechem dodává, že bez 
schopných lidí a spolehlivého výrobního 
softwaru by to nešlo. 
Firma disponuje také vlastní moderně 
vybavenou lakovnou ve Slaném, která 
funguje jako samostatná hospodářská 
jednotka. Kromě pokrytí požadavků 
vlastní výroby poskytuje služby a zkuše-
nosti v oblasti povrchových úprav také 
ostatním výrobcům nábytku – zejména 
výrobcům kuchyní.

Jedna firma – dvě značky

Přestože se v Katalpě mohou pochlubit 
i několika realizacemi v zahraničí, např. 
ve Švýcarsku nebo v Africe, jejich hlav-
ním působištěm je Česká republika, 
konkrétně Praha a Středočeský kraj. 
Kuchyně značky Katalpa prodávají vý-
hradně jen prostřednictvím dvou vlast-
ních studií v Praze. Před šesti lety ale 
rozšířili svoji nabídku o kuchyně střední 
cenové kategorie, které nabízí pod ob-
chodní značkou Smart. „Je to ekono-
mická značka společnosti Katalpa, která 
je prezentovaná samostatně na jiných 
kuchyňských studiích. Z toho dvě jsou 
naše a několik dalších patří smluvním 
partnerům. Obě značky kuchyní nejen 
vyrábíme, ale také sami montujeme. 
Díky tomu jsme schopni stoprocent-
ně ručit za kvalitu dodané kuchyně,“ 
vysvětluje Vít Zapadlík a pokračuje: 
„Cenový rozdíl mezi oběma typy spo-

čívá pouze v tom, že zatímco Katalpa je 
ryze zakázková individuální záležitost – 
tedy cokoliv na přání zákazníka, co jsme 
schopni zvládnout technicky, Smart je 
limitován určitým standardizovaným 
omezením. To se týká např. korpusů, 
které nabízíme pouze bílé nebo šedé 
a s neměnnou hloubkou, dále jedno-
duššího kování, určitého omezení ve 
výběru materiálů apod. V atypech pak 
jdeme jen do určitých rozměrů. Avšak 
materiály používáme u obou značek stej-
né. U lakovaných čelních ploch je ale 
rozdíl v tom, že u Smartu jsou lakované 
pouze z jedné strany. Z pohledu zákaz-
níka tak mezi oběma značkami není na 
první pohled zásadní rozdíl. Důležité je 
pro něho to, že u obou značek garan-
tujeme stejnou kvalitu.“
Průměrná cena kuchyně Katalpa se 
spotřebiči se pohybuje kolem 250–300 
tis. Kč, zatímco průměrná cena kuchyně 
Smart je cca 100–150 tis. Kč.

Drtivou většinu všech realizovaných kuchyní tvoří lakované provedení čelních ploch, 
kde převládá vysoký lesk

Firma disponuje moderně vybavenou lakovnou, která funguje jako samostatná hospodářská jednotka a kromě pokrytí poža-
davků vlastní výroby poskytuje služby také ostatním výrobcům nábytku
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Mezi materiály dominuje lak

Lakované provedení čelních ploch tvoří 
drtivou většinu všech vyrobených ku-
chyní Katalpa i Smart. Jak říká jednatel 
společnosti, je to hlavně proto, že je to 

pro ně nejjednodušší a nejflexibilnější 
řešení. Např. foliovaná dvířka ze svého 
sortimentu již zcela vypustili. „Lakované 
povrchy dnes nabízí mnohem lepší kva-
litu než foliované povrchy, což se nám 
samozřejmě projevilo v poklesu rekla-

mací,“ upřesňuje pan Zapadlík. Jak ale 
dál uvádí, nepříliš dobré zkušenosti mají 
i s některými dalšími materiály: „Pokud 
si to zákazník přeje, jsme schopni dělat 
samozřejmě i laminátované povrchy, ale 
tuto variantu raději moc nenabízíme. 
Problém je s jejich kvalitou. Jde o to, 
že laminát je proti povrchovému poško-
zení chráněn neprůhlednou folií, která 
na ploše zůstává během celého pro-
cesu zpracování. Když ji pak sundáme 
a zjistíme, že je na povrchu nějaká vada, 
musíme dílec vyrobit znovu. Materiál je 
sám o sobě dost drahý, takže každý 
zmetek se nám dost prodraží. Podobné 
je to třeba i s akrylovými povrchy. I tyto 
materiály jsou pro nás ve srovnání s la-
kovanými dílci dost drahé a navíc jsou 
velmi zranitelné.“
K nejoblíbenějším provedení mezi zá-
kazníky podle V. Zapadlíka patří bílý lak 
(v různých odstínech) ve vysokém lesku. 
„My se v našich studiích snažíme vysta-
vovat spíše jiné barvy než bílou, protože 
tu si většina zákazníků nakonec stejně 

Vrací se obliba lamina, které dnes díky fototisku a 3D synchron-
ní ražbě nabízí věrnou podobu dřevodekorů. Napomáhá tomu 
i nabídka identických hran s odpovídající strukturou dřeva

Ukázky realizací kuchyní

Mezi dekory se velkému zájmu zákazníků těší zejména pří-
rodní dub s co nejpřirozenějším vzhledem, často v kombinaci 
s kontrastními materiály, jako je beton, antracit, sklo apod.
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vybere. Chceme dát prostor zákazníkově 
větší fantazii. Na trhu se objevuje spou sta 
zajímavých materiálů, tak proč je zákaz-
níkovi neukázat,“ říká Vít Zapadlík. Velký 
potenciál přitom vidí v digitálním potisku. 
Nikoli však v podobě různých krajinných 
motivů či rodinných fotografií, které stá-
ly u zrodu této technologie a u kterých 
podle něj dochází časem k „okou kání“, 
ale spíše v aplikaci různých „univerzál-
ních“ nadčasových motivů a vzorů. 
U dalších materiálů pan Zapadlík upozor-
ňuje na vracející se oblibu lamina: „Dnes 
jsou ty materiály tak kvalitní a s tak věr-
nými dezény dřeva díky fototisku a 3D 
synchronní ražbě, že od přírodního dřeva 
jsou takřka k nerozeznání. Tento efekt 
posilují i výrobci hran, kteří dodávají 
k dřevodekorům identické hrany s po-
délnou i příčnou texturou, s texturou 
lepených vrstvených materiálů, jako je 
multi plex, biodeska apod.“ V této kate-
gorii materiálů se podle něj největší ob-
libě těší zejména přírodní dub s co nej-
přirozenějším vzhledem. Z dalších pak 
betonové nebo skleněné prvky, které 
vytváří kontrast k „přírodním“ materiálům.

Základem byznysu je přímý 
kontakt se zákazníkem

I když se firma kontinuálně vyvíjí a mění, 
průběžně modernizuje, zefektivňuje 
a rozšiřuje svoji výrobu, tak v jedné věci 
zůstává od svého počátku konzistentní, 
a to ve vztahu k zákazníkovi. „Pro nás je 
od začátku našeho byznysu nejdůležitěj-
ší přímý kontakt se zákazníkem prostřed-
nictvím vlastních prodejen. I proto jsme 
asi jako jedna z mála firem zachovali pů-
vodní stav, kdy oba spolumajitelé firmy, 

tedy jak moje žena tak i pan Nápravník 
stále prodávají kuchyně. Tím si coby ve-
dení firmy udržujeme přímé spojení se 
zákazníkem, což je velmi důležité pro dal-
ší směrování firmy, pro uvádění novinek 
apod. Spousta lidí na našem místě by se 
možná už snažila své podnikatelské ak-

tivity trochu omezit a více si užívat života 
a času, ale my si tak nějak pořád říkáme, 
že nás to zatím baví a že to ještě nějakou 
dobu vydržíme,“ dodává závěrem naše-
ho rozhovoru jednatel společnosti Vít 
Zapadlík. Nu a nám nezbývá než dodat, 
ať jim to vydrží co nejdéle.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: KATALPA – VÝROBA 
NÁBYTKU s.r.o.
Místo: Praha
Rok založení: 2002
Počet zaměstnanců: 60
Obrat: 100 mil. Kč
Web: www.kuchyne-katalpa.cz
 www.lakovna-nabytku.cz

● Praha

Ukázka realizace kuchyně

Ukázky realizací kuchyní
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„Chtěl bych moc poděkovat veřejnosti 
za přízeň a odevzdané hlasy, dále své-
mu realizačnímu týmu a především pak 
Nadaci dřevo pro život. Protože když 
jsem na tomto místě stál minulý rok 
(myšleno 17. 3. 2016 poznámka auto-
ra), tak jsem byl více méně takový spíše 
student, který si tak nějak zakládal firmu 

Odvážnému štěstí přeje 
– to vždy platilo a platí mimo jiné i v podnikání

Ačkoliv ještě nedokončil studia, přesto má takříkajíc na „kontě“ již dvě ocenění mezi profesionály. Řeč 
je o budoucím absolventovi oboru Stavby na bázi dřeva na Mendelově univerzitě v Brně sedmadvace-
tiletém Bc. Jakubu Šimerdovi z Pardubic, držiteli dvou cen veřejnosti v soutěži Dřevěná stavba roku 
(DSR), pořádané Nadací dřevo pro život. A to z let 2016 (v kategorii Realizované roubenky a sruby) 
a 2017 (v kategorii Realizované interiéry), kdy jak sám říká, už první ze získaných cen, která defacto 
stála u zrodu jeho firmy Staročeské dřevostavby, mu rozšířila spektrum jeho soukromého podnikání.

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

Interiér oceněné soukromé rekreační chalupy na Vysočině s názvem Staročeské 
dřevostavby

„Nerad bych to zakřiknul, ale v květnu 
snad udělám poslední tři zkoušky a po 
promoci se naplno pustím do podni-
kání,“ sdělil nám při březnové návštěvě 
v Pardubicích stále usměvavý Bc. Jakub 
Šimerda
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na stavbu roubenek, respektive si cca 
14 dnů před vyhlášením teprve zřizoval 
webové stránky apod. Nicméně díky 
Nadaci a této soutěži dnes máme spous-
tu zakázek a jako firmě nám to takříkajíc 
začíná ‚šlapat‘.“ S těmito děkovnými slo-
vy pronesenými vloni 23.3. ve Křtinách 
na slavnostním vyhlášení výsledků DSR 
2017 přebíral tehdy šestadvacetiletý Bc. 
Jakub Šimerda cenu veřejnosti za jím na-
vržený a zrealizovaný interiér soukromé 
rekreační chalupy na Vysočině s názvem 
Staročeské dřevostavby. A to zhruba rok 
poté, co na témže místě převzal cenu 
veřejnosti nejprve za samotnou stavbu 
této chalupy, kterou navrhnul a zhoto-
vil jako imitaci roubenky, která je svým 
vzhledem situována do období let 1780 
– 1820, ale splňuje požadavky součas-
ného moderního bydlení.

Proč právě roubenky?

K roubeným stavbám začal Jakub 
Šimerda inklinovat ve svých cca patnácti 
letech poté, co nastoupil na SPŠ sta-
vební a přivydělával si brigádami u jisté 
dnes již zaniklé firmy, zaměřené na dře-
vostavby včetně roubenek. Tato „záliba“ 
jej pak neopustila ani na vysoké škole, 
přestože bakalářské studium absolvo-
val na Univerzitě Palackého v Olomouci 
v oboru Rekreologie, který nemá se sta-
vařinou nic společného. 
„Během celého středoškolského stu-
dia jsem se doslova trápil s matematikou 
a ve snaze se jí vyhnout jsem se proto 
rozhodl pro rekreologii, což je stručně 
řečeno obor zabývající se efektivním 
trávením volného času. Nicméně toto 
studium, kde jsem se sice matematice 
vyhnul, ale narazil na jiné možná i složi-
tější věci, mě posléze nakoplo k tomu, 
abych se ke stavařině vrátil. Vyřídil jsem 
si individuální studijní program, následně 

živnostenský list a od roku 2012 jsem za-
čal podnikat. Zpočátku v truhlařině, kde 
šlo většinou o drobné zakázky jako např. 
vyřezávané stěnové obložení či jiné věci 

do hospod apod., ale po celou tu dobu 
jsem toužil postavit nějakou roubenku. 
V roce 2013 se mně v okruhu známých 
podařilo najít investora, který byl ocho- 

Podnikatelskou prvotinou Bc. Šimerdy (rovněž v DSR oceněnou) je vlastní objekt 
s předmětným interiérem zhotovený jako imitace roubenky, postavený ve Rváčově 
v katastru obce Vysočina, ležící západně od Hlinska

Základem obvodových stěn imitované roubenky je podobně jako u moderních dřevostaveb tepelně izolovaná rámová konstrukce…
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ten se mnou do tohoto záměru jít s tím, 
že na tom v podstatě nic moc nevy-
dělám, ale udělá mi to jméno respektive 
budu mít za sebou něco, co jsem posta-
vil a získám tak určitou reklamu, což se 
nakonec i díky účasti v DSR povedlo,“ 
vysvětluje nám Jakub Šimerda cestu ve-
doucí k jeho první navržené, zrealizova-
né a v DSR 2016 oceněné dřevostavbě 
rámové konstrukce, imitující roubenku. 
Na její výstavbu se zpočátku vydával 
sám stařičkým Trabantem zděděným 
po dědečkovi, vybaven kromě běžného 
ručního nářadí pouze motorovou pilou, 

vrtačkou, úhlovou bruskou a pěti sty ko-
runami v kapse na jídlo a benzín. Přímo 
na staveništi také přespával, nejprve ve 
stanu a po dostavění hrubé stavby uvnitř 
objektu. Pro další fáze stavby (např. pro 
zastřešení objektu, zhotovení staveb-
ních výplní, vytvoření interiéru apod.) se 
spojil s několika kolegy živnostníky, s ni-
miž poté spolupracoval a spolupracuje 
i na dalších zatím menších zakázkách 
(úpravy podkrovních prostor v domech, 
rekonstrukce roubených staveb, spáro-
vání roubenek apod.), které vedle svých 
studijních povinností stíhá zvládnout.

Namísto skutečných 
roubenek hlavně imitace

Ve stejné době, kdy se Jakubu Šimerdovi 
blížil konec bakalářského studia, se mu 
podařilo úspěšně dokončit i výše zmíně-
nou první velkou zakázku. Na základě 
tohoto úspěchu totiž, jak dnes s úsmě-
vem říká, ztratil i strach z matematiky 
a rozhodl se v magisterském studiu po-
kračovat na LDF Mendelovy univerzity 
v Brně v oboru Stavby na bázi dřeva, na 
který byl po úspěšném zvládnutí rozdílo-
vých zkoušek přijat a absolvuje ho opět 
v rámci individuálního studijního plánu. 
„Pokud vše dobře vyjde, letos v květnu 
bych měl skládat státní zkoušky a poté 
už se budu moci plně věnovat jen čin-
nostem spojeným s firmou, do které 
bych chtěl do konce roku přijmout 
i prvního zaměstnance,“ plánuje Jakub 
Šimerda blízkou budoucnost své firmy 
Staročeské dřevostavby. V její nabídce 
jsou v první řadě klasické roubenky ze 
syrových dřevěných trámů, skládaných 
na sebe a v rozích plátovaných rybinový-
mi spoji, koncipované buď jako celkové 
roubenky nebo poloroubenky. Skutečný 
zájem zákazníků však dosud byl a stále 
je soustředěn hlavně na firmou nabízené 
imitace roubenek, jejichž hlavní výhoda 
oproti klasickým roubenkám spočívá 
především v celkovém zateplení stavby 
s hodnotami až v nízkoenergetickém 
standardu. Tyto imitované roubenky, kte-
ré jsou ve srovnání s klasickými vzhledo-
vě stejné, jsou zákazníkům nabízeny ve 
třech typech hlavní nosné konstrukce. 
A to buď rámové, podobně jako u mo-
derních dřevostaveb, nebo vyzděné, 
případně v podobě J. Šimerdou navr-
žené speciální samonosné konstrukce 
falešného roubení, založené na principu 
dutých trámů, kterou si chrání jako užitný 
vzor. 
„Po vytvoření nosné konstrukce se celá 
stavba opláští speciálním obložením, 
které dokonale imituje masivní roube-
nou stěnu včetně rohového spojení na 
rybinu. Jeho vnější povrch upravujeme 
tak, aby stavba jako celek nesla histo-
rické stavební a architektonické prvky 
spadající do určitého období a odpo-
vídající dané lokalitě,“ doplnil výrobce, 
jehož další snahou je v co největší možné 
míře používat pro stavby materiály z ob-
novitelných zdrojů, zdravotně nezávadné 
a zpracovávané tradičními postupy. Tato 
snaha je patrná například ve skladbě 
nosné rámové konstrukce, tepelně izo-
lované ovčí vlnou či technickým konopím 
a oboustranně opláštěné podobně jako 

…opatřená zvenčí i zevnitř falešným roubením

Zatímco interiér přízemí první imitované roubenky je navržený a zařízený podobně 
jako roubené stavby ve skanzenu na cca 1 km vzdáleném Veselém kopci…
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u moderních dřevostaveb OSB deska-
mi, sloužícími jako parobrzda. Z obno-
vitelných zdrojů je také přídavná vnější 
tepelná izolace z dřevovláknitých desek 
a v neposlední řadě pak vlastní falešné 
roubení, které se zevnitř aplikuje na rošt 
montážní předstěny a zvenčí na rošt tvoří-
cí provětrávanou fasádní spáru.

A jak dál po státnicích?

Bezprostředně po promoci, kterou snad 
tímto nezakřikneme, by měl Jakub Šimer-
da začít stavět další imitaci roubenky, pro 
níž od roku 2016 zpracovával projekto-
vou dokumentaci, a která by tentokrát 
měla stát v Orlických horách. Mimo ni 
má ve svém pořadníku další dvě imita-
ce, které na svůj projekt teprve čekají. 
Spolu s tím si také na kamarádově stat-
ku plánuje vybudovat respektive upravit 
dosud chybějící firemní zázemí, a to ze 

staré stodoly, jejíž spodní část bude slou-
žit jako dílna pro zhotovování falešného 
roubení a dalších prvků a na patře bude 
kancelář. Ve zmíněném areálu má také 
v plánu testovat v praxi svoji zatím ne-
odzkoušenou samonosnou konstrukci 
falešného roubení a postavit kompletní 
klasickou roubenku coby referenční 
stavbu pro potencionální zájemce. Tu 
sice už v minulosti stavěl na brigádách, 
ale v rámci vlastní firmy se mu to dosud 
nepodařilo. 
„Většina lidí, kteří si otevřou náš web, si 
myslí, že na něm vyfotografovaná oce-
něná stavba je klasická roubenka. Když 

mě posléze kontaktují a já jim řeknu, že 
jde o imitaci, tak mně odpoví v tom smys-
lu, že by tedy místo klasické roubenky 
raději chtěli imitovanou, že je údajně 
lepší. Nicméně bojím se toho, až se 
jednou skutečný zájemce o klasickou 
roubenku najde a já mu nebudu moci 
poskytnout žádnou referenci,“ odůvodnil 
Jakub Šimerda svůj záměr s tím, že do 
budoucna by nejraději stavěl roubenky 
tzv. developersky. Tedy na zakoupeném 
pozemku podle vlastního návrhu, zpra-
covaného podle svých představ a na 
míru dané lokalitě, které by pak již jako 
hotové prodával zákazníkům.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Jakub Šimerda – 
Staročeské dřevostavby
Místo: Pardubice
Rok založení: 2012
Počet pracovníků: 1 – 6
www.staroceske-drevostavby.cz

Pardubice ●

…podkrovní ložnicová část je přizpůsobena všem požadavkům dnešního člověka

Nezbytnou součástí rekreační chalupy na bázi imitace roubenky je také sprcha, 
sauna a parní lázeň
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V čem započal otec…

„Naše práce se už nějakou tu dobu 
točí kolem dřeva a protože jsme krea-
tivní, už se nespokojíme jen se skříní 
či stolem, chceme experimentovat 
a nabídnout trochu víc, proto vznikl 
DESLES. Přejeme si vnést do Vašich 
outfitů v betonových městech kapku 
přírody a věříme, že naše designové 
věci z lesa jsou tou správnou volbou. 
Spojením starého dobrého řemesla 
a designu vzniká z každého výrobku 
nezaměnitelný originál, který se Vám 
doslova omotá kolem krku.“ 
Výše citovaný „propagační“ text 
z nového webu Romana a Michala 
Papouškových stručně a skrytě vysti-
huje nejen jejich profesní zaměření, ale 
i skoro čtyřiadvacetiletou historii jejich 
rodinného truhlářství. Tu začal psát 
dvaapadesátiletý otec Roman – profesí 
truhlář, který se řemeslu vyučil na dnešní 
SOŠ a SOU Třešť. Po vyučení pracoval 
v jihlavském výrobním družstvu Horácký 
nábytek a počátkem devadesátých let 
pak u jisté soukromé truhlářské firmy. 
V roce 1994 se na základě živnosten-
ského oprávnění vydal doslova ze dne 
na den cestou soukromého podnikání. 
„Ještě v pátek jsem byl zaměstnán 

Dříve jen bytové a veřejné interiéry, 
dnes navíc i módní dřevěné doplňky

Mezi účastníky slavnostního vyhlášení výsledků uplynulých dvou ročníků studentské soutěže Stavby 
s vůní dřeva, pořádané Nadací dřevo pro život, byli také Roman a Michal Papouškovi (otec a syn), 
provozující malé truhlářství v Jihlavě. Ve 4. ročníku to bylo namísto Michalova bratra Tomáše (dnes 
již vystudovaný architekt), oceněného za návrh rodinného domu Vlna (DM 1–2/2017), který byl v té 
době na studijním pobytu v zahraničí. V loňském 5. ročníku naopak kvůli předání ceny nejúspěšněj-
šímu zástupci hlasující veřejnosti – dárkové kazety s originální sadou dřevěných módních doplňků 
(pánský motýlek, dámská brož). Tyto doplňky mimo běžné truhlářské produkce společně zhotovují 
na základě Michalových návrhů a prodávají pod značkou DESLES a svojí spoluprací s Nadací po-
tvrzují, že i drobní živnostníci mohou účinně propagovat dřevo jako možnou cestu v nejrůznějších 
oblastech lidské činnosti.

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

Na vyhlašovacím ceremoniálu SsVD 2017 Roman a Michal Papouškovi (ve druhé 
řadě) prezentovali svůj doplňkový sortiment jak formou ceny pro hlasující veřejnost, 
tak i sami na sobě
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a od pondělka jsem už fungoval jako 
živnostník. Pochopitelně po dohodě se 
zaměstnavatelem,“ upřesňuje Roman 
Papoušek s tím, že svoji samostatnou 
činnost nejprve vyvíjel v pronajaté truh-
lářské dílně v areálu a.s. Jihlavské mlé-
kárny (dnes Moravia Lacto a.s.), kde 
se začal věnovat zakázkové výrobě ná-
bytku a stavebně-truhlářských výrobků 
(vyjma oken) z masivu a dýhovaných 
i laminovaných materiálů. Svého prv-
ního zákazníka našel ve „své domácí“ 
mlékárně, pro kterou vyráběl nejrůznější 
interiérové vybavení kanceláří i někte-
rých provozních prostor. Následně se 
na něj se svými požadavky začali obra-

cet také zaměstnanci firmy a na jejich 
doporučení pak také lidé a subjekty 
z okruhu jejich známých.

… to syn doplnil a rozšířil

Po 17 letech si R. Papoušek zařídil vlast-
ní dílnu, kde ve své činnosti v současné 
době pokračuje se sedmadvacetiletým 
synem Michalem, absolventem střední 
soukromé Akademie HOME STAGING 
v Praze – Vršovicích. A to v oboru bytový 
design, který nejprve začal rozvíjet ve 
službách jednoho z u nás zastoupe-
ných obchodních nábytkových řetězců 
při navrhování kuchyní a příležitostně 

pomáhal otci. Od počátku loňského 
roku s ním spolupracuje takříkajíc na 
stálo v rámci vlastního živnostenského 
oprávnění a svým společným zákazní-
kům tak mohou nejrůznější jimi požado-
vaný nábytek (kuchyně, obývací a dět-
ské pokoje, šatny, předsíně), schodiště 
či celodřevěné interiérové dveře nejen 
vyrobit, ale i navrhnout. V tomto směru 
zatím dominují kuchyně z lamina, navr-
hované a dodávané včetně komplexní-
ho vybavení spotřebiči a externě zajišťo-
vaných instalací nejen v regionu Jihlavy 
a kraje Vysočina, ale díky již zmíněným 
referencím i např. v Praze či Ostravě. 
Vedle produkce z lamina se věnují také 

Výroba po přípravě materiálu začíná 
vyřezáním základního tvaru na strojní 
lupenkové pile…ještě brože pro dámy a různé dřevěné přívěsky

V sortimentu módních doplňků jsou kromě pánských motýlků…
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návrhům a výrobě interiérového vyba-
vení z masivu, kde mezi jejich zatím 
nejprestižnější zrealizovanou zakázku 
patří kopie dobových skříní pro interiér 
sakristie kostela Matky Boží v Jihlavě, 
zhotovené kombinací dubu (korpusy 
a rámy dveří) a jasanu pro výplně dveří. 
„Hlavní myšlenkou při tomto návrhu bylo 
přiblížení se již stávajícím historickým 
skříním v sakristii ze 17. století. Z tohoto 
důvodu byl hlavní dřevinou navržen dub 
jakožto symbol síly, mohutnosti a dlou-
hověkosti a doplňkovou jasan (symboli-
zující hrdost), aby vše propojil a vytvořil 
pocit vzdušnosti a vyváženosti,“ říká au-
tor návrhu syn Michal, z jehož podnětu 

se také spolu s otcem pustili do v úvo-
du zmíněného doplňkového sortimentu 
dřevěných módních doplňků.

Ručně vyrobeno v Česku

„Mám rád dřevo a nemám rád krava-
tu. A jak píši na stránkách, chceme 
experimentovat a nabídnou něco víc, 
a to zejména mladým lidem, na které 
se s těmito produkty zaměřujeme, kteří 
se chtějí určitým způsobem vymezit,“ 
odpovídá nám Michal Papoušek na 
otázku, proč se s otcem rozhodli právě 
pro módní doplňky. Ty tvoří především 
společenské motýlky pro pány, brože 

pro dámy a nejrůznější přívěsky na 
kožených řemíncích nebo ocelových 
řetízcích, prezentované pod značkou 
DESLES (design z lesa). Jsou zhoto-
vovány z řady domácích i exotických 
dřevin (ořech, dub, jasan, buk, lípa, 
třešeň, švestka, ovangkol, teak) vysuše-
ných na 8–10 %, které se u některých 
modelů vzájemně kombinují. Základem 
pro výrobu jsou z ohoblovaného a na-
formátovaného řeziva zhotovené polo-
tovary v podobě tenkých destiček nebo 
lepených spárovek. Z nich se vyřežou 
na strojní lupénkové pile základní tvary 
a jejich ručním broušení se docílí ko-
nečná podoba motýlků o velikosti cca 
11x4,5 cm nebo broží, které jsou užší 
a zhruba o třetinu kratší. Po povrcho-
vé úpravě (moření, lakování, olejování) 
a v závislosti na typu případném dalším 
doladění středu (kožená omotávka, na-
lepený skleněný kamínek apod.) se na 
zadní stranu upevní kožený nastavitelný 
řemínek nebo ocelová připínací spona. 
Ceny těchto dřevěných módních do-
plňků se dle typu modelu a složitosti 
provedení pohybují od 490 Kč do 690 
Kč u motýlků a kolem 290 Kč u broží. 
„Součástí každého doplňku je dárková 
krabička se stylovou vystýlkou z dře-
věné vlny,“ doplnil Michal Papoušek 
s tím, že pro jejich prezentaci a prodej 
využívají vlastní e-shop, podporovaný 
fyzicky vystavenými doplňky v prosto-
rách dvou kaváren v Praze a Jihlavě, 
sídlících v blízkosti fotbalových stadió-
nů. Další formou prezentace truhlářství 
Papouškových směrem k mladým lidem 
je také spolupráce s Nadací dřevo pro 
život, kde od loňského roku sponzorují 
cenu pro hlasující veřejnost.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Roman Papoušek – 
Truhlářství
Místo: Jihlava
Rok založení: 1994
Počet pracovníků: 2
Web: www.truhlarstvi-papousek.cz 
www.desles.cz

Jihlava ●

Řemeslníky vytvořený interiér sakristie

Hlavní činností truhlářství jsou návrhy a realizace interiérů, jak bytových, tak i veřej-
ných či komerčních
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Obora 797, Golčův Jeníkov 582 82

personalni@houfek.comwww.houfek.com

ROZŠIŘUJEME
PRO VÁS
SERVISNÍ TÝM

SERVISNÍ TECHNIK APLIKAČNÍ TECHNIK 

technologie obrábění

práce s CAM

zaškolení obsluhy

servisní činnost u zákazníků

obsluha dřevoobráběcích strojů

zapojování nových strojů u klientů
a zaškolení obsluhy

KONTAKTUJTE NÁS
A DOPLŇTE NÁŠ TÝM!

Hlavní partner

http://www.hastretail.cz
http://www.houfek.com
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Zachoval sa počet 450 vystavovateľov 
z ôsmich krajín, ktorí výstavnú plochu 
24.000 m2 vypredali už dávno pred 
konaním veľtrhu. Tento stabilný záujem 

predurčil, že výstavná nomenklatúra 
v pavilónoch sa nezmenila a návštev-
níci, ktorých počet organizátori zrátali 
na 80 tisíc, išli na vopred vytipované 
miesta. Záver prehliadky končil v paviló-
ne N, kde bolo žrebovacie osudie všet-
kých zakúpených vstupeniek. Ceny do 
spotrebiteľskej tomboly venovali člen-
ské spoločnosti Zväzu spracovateľov 
dreva SR (ZSD SR). 

Pavilón slovenských výrobcov 
nábytku a moderných 
drevodomov

Pavilón N má už 
niekoľko rokov 
názov „Pavilón 
s lovenských 
výrobcov ná-
bytku a mo-
derných dre-
vodomov“ pod 

gesciou ZSD SR. Dynamický a konti-
nuálny rozvoj výstavby domov na báze 
drevených konštrukcií umožnil vytvo-
riť synergický efekt sekcií ZSD SR. 
Návštevník získal detailnejší pohľad na 
finálne fungovanie odvetvia spracovania 
dreva na Slovensku. Medzi členskými 
spoločnosťami v pavilóne N sa pred-
stavili aj ďalší výrobcovia slovenského 
nábytku. Pozoruhodné prezentácie 
mali dodávatelia materiálov na výstav-
bu drevostavieb. Súčasťou expozície 
ZSD SR bola prezentácia 13 nominácií 
v súťaži „DREVOSTAVBA ROKA 2017“ 
s možnosťou pre návštevníkov zúčast-
niť sa laického hlasovania a získania 
zaujímavých cien v tombole. Stánok 
ZSD SR slúžil ako zázemie pre svoje 
členské spoločnosti. Propagoval aj 
výsledky činností SOŠ drevárskych 

Nábytok a bývanie 2018 bol zaujímavý 
najmä pre koncových spotrebiteľov

Veľtrh Nábytok a bývanie 2018 v Nitre, ktorý sa uskutočnil od 13. do 18. marca 
2018, potvrdil nasadený kurz z uplynulých rokov. Vystavovatelia prezentovali 
inovované typy nábytku a bytových doplnkov, nové kolekcie vyrobené novými 
technológiami a s novými materiálmi. Umožnili to aktuálne trendy v dizajne a v by-
tovej architektúre. 

PANTONE 7502

C      M      Y      K
6     14     35     7

PANTONE 137

C      M      Y      K
0      46   100    0

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor a Miroslav Dvorský

Prehliadka Fórum dizajnu s kolekciami najmä študentských prác

V pavilóne N dominovali výrobcovia nábytku a moderných drevodomov, ktorí sú 
členmi ZSD SR
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Topoľčany, Spišská Nová Ves a Zvolen 
v duálnom vzdelávaní a zameraní študij-
ných a učebných odborov.

Fórum dizajnu

Fórum dizajnu je už dve desaťročia pa-
ralelnou prehliadkou veľtrhu Nábytok 
a bývanie v Nitre. Patrí mu Pavilón M3, 
kde sústreďuje práce študentov – budú-
cich dizajnérov. Vyčlenenú plochu roz-
delili na študentské Ko.Lekcie – VŠVU 
Bratislava, STU Bratislava, Technická 
univerzita Košice, Technická univerzi-
ta Zvolen a víťazi aj finalisti 13. roční-
ka súťaže v dizajne nábytku a interiéru 
o Cenu profesora Halabalu. Okolo tých-
to študentských exponátov umiestnili 
pozoruhodný dizajn, ktorý realizovali 
firemní dizajnéri popredných sloven-
ských výrobcov a ukážky niekoľkých 
zahraničných tvorcov. Dôležité bolo 
opätovne iniciovať komunikáciu medzi 
školami a výrobcami.

Ceny veľtrhu 
Nábytok a bývanie 2018

Veľtrhové ceny Nábytok a bývanie majú 
nových majiteľov. Z pol stovky nominá-
cií vybrala odborná hodnotiaca komisia 
po tri nominácie pre každú kategóriu. 
Z nich určili podľa nastavených kritérií 
víťazov v kategóriách:
1. Čalúnený nábytok
 Krošlák s.r.o. Nitrianska Blatnica 

– Sedacia súprava Fold_it
 Hodnotenie komisie: Zosúladenie 

technológie, konštrukcie a dizajnu. 
Príťažlivý dizajn a nápadité detaily 
vytvárajú sedačku s prispôsobením 
do interiéru a trvácnymi prírodnými 
materiálmi.

2. Nábytok do obývacích priestorov
 Javorina v. d. Spišská Belá – Jedá-

lenský stôl Pure
 Hodnotenie komisie: Excelentný di-

zajn rešpektuje technologické mož-
nosti spracovania masívneho dreva 
s minimalistickým tvarovaním pri za-
chovaní pevnosti a tuhosti.

3. Kuchynský nábytok a spotrebiče 
 Dalno Trade s.r.o. Dolný Kubín – 

Kuchyňa Dalno
 Hodnotenie komisie: Nenápadná 

kuchynská zostava ukrýva rafino-
vané skladobné prvky pri uplatnení 
súčasných trendov a technológií pre 
nábytok a doplnky do kuchyne.

4. Ostatné typy nábytku
 Javorina v. d. Spišská Belá – Písa-

cí stôl Desk
 Hodnotenie komisie: Tvorivý prístup 

dizajnéra k tradíciám využíva vlast-
nosti masívneho dubového dreva, 
vyjadrený pôsobivým a nevtieravým 
dizajnovým výsledkom.

5. Doplnky k nábytku, bytový textil
 Materasso Slovakia s.r.o. Oravské 

Veselé – Matrac Spinal Duo
 Hodnotenie komisie: Ocenený mat-

rac vytvára svojou štruktúrou uvoľ-
nenie chrbtice počas spánku. Poťah 
má vlastnosti ľudskej kože, aby vy-
tváral tepelnú pohodu a zdravotný 
komfort.

6. Najkrajšia expozícia veľtrhu
 Business partners Slovakia s.r.o. 

Trnava pre expozíciu Europlac 
s.r.o. Topoľčany.

 Hodnotenie komisie: Výrobcovia 
nábytku, tvorcovia interiérov a by-
toví architekti sa môžu oboznámiť  

Základ výroby v. d. Javorina tvorí masívny dubový nábytok – 
ocenený písací stôl Desk

Najkrajšia expozícia veľtrhu vytvorila defilé materiálov na báze 
dreva slovenského výrobcu Europlac s.r.o. Topoľčany

Cenu za inovatívny dizajn a kvalitnú výrobu získal jubilujúci výrobca Domark s.r.o. 
Žilina, ktorý si pripomenul 25 rokov pôsobenia na trhu
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 s výrobkami slovenského výrobcu 
dyhovaných materiálov. Tvoria ich 
tvarované drevné materiály v masív-
nych stĺpoch a na stenách vystavené 
lisované dyhované povrchy z viac ako 
sto drevín.

Čestné uznania:
 Julius Blum GmbH Höchst (Rakús-
ko) – Expando T

 Hodnotenie komisie: Spoľahlivý 
systém upevnenia kovania na ten-
ké dvierka nábytku so zachovaním 
všetkých vlastností kovania skriniek 
do kuchyne a kúpeľne. Nadviazanie 
na dlhodobú pozitívnu aktivitu na eu-
rópskom trhu. Rakúsky výrobca si 

pripomenul 20. výročie nepretržitej 
účasti na nitrianskom veľtrhu.

 IW Trend s.r.o. Bratislava – Peka 
Fioro 

 Hodnotenie komisie: Rozšírenie po-
nuky komponentov pre zásuvkové 
riešenie doplnené prednými dvier-
kami. Kontinuálny prínos v ponuke 
pre výrobcov nábytku.

Cena riaditeľa veľtrhu Nábytok a bý-
vanie 2018
Výrobcovi nábytku Domark s.r.o. Žilina 
za vytváranie pôsobivých exponátov 
slovenských dizajnérov vo firemnej ex-
pozícii. Prezentuje sa nepretržitých 25 
rokov na veľtrhu, hneď od založenia 

výrobnej firmy v roku 1993.

Cena Slovenského centra dizajnu
Dizajnér Mgr. Art. Michal Riabič je 
prvým nositeľom tohto ocenenia. Jeho 
tvorba od roku 2003 je zameraná na 
dizajn nábytku a interiéru vo firemných 
priestoroch. Úspešný bol svojimi expo-
nátmi aj v Národnej cene za dizajn.
Prvý raz posudzovali architekti exponáty 
v rámci celého veľtrhu, nie ako dote-
raz len z expozícií Fórum dizajnu. Cenu 
odovzdala riaditeľka SCD Mgr. Mária 
Rišková.

Cena Zväzu spracovateľov dreva SR 
a odborného časopisu Drevársky 
magazín 
Slovenský výrobca čalúneného nábyt-
ku GKT s.r.o. Topoľčany predstavil 
technicky a dizajnérsky zaujímavé 
slovenské výrobky. Zaujala sedacia 
súprava Gabriela s látkovým poťahom. 
Za účelom spevnenia konštrukcie je 
jej kostra vyrobená z bukového masívu 
a preglejky. Cenu prevzal Ing. Gustáv 
Krchňavý od 1. viceprezidentky ZSD SR 
Ing. Kvetoslavy Dedinskej. 

Ceny odborných časopisov
Ocenenie za najinovatívnejší výrobok 
ako Cenu časopisu Stavebníctvo a bý-
vanie získala rakúska firma Julius Blum 
GmbH Höchst za inovatívne ovládanie 
nábytkových dverí Servo Drive. Cenu 
prevzala predstaviteľka firmy Blum v SR 
Mgr. Blanka Benková od riaditeľky vy-
davateľstva Ing. Antónie Franekovej. 
Cenu vyrobila umelecká sklárka Mgr. 
Veronika Rusňáková.
Tvorivý prístup Mgr. Art. Michala 
Riabiča ocenil dvojmesačník Trendy 
bývanie udelením ceny za výbornú 
spoluprácu dizajnéra s výrobcami 
Evergreen s.r.o. Ružomberok a Krošlák 
s.r.o. Nitrianska Blatnica. Cenu v po-
dobe umeleckého diela vytvoreného 
Achilleasom Sdoukosom odovzdala di-
zajnérovi riaditeľka vydavateľstva Trendy 
Media s.r.o. Jana Zemková.

Veľtrh Nábytok a bývanie 2018 bol 
návštevnícky príťažlivý a zvýraznil nos-
nú tému: zdravé, štýlové a moderné 
bývanie. Aj napriek nepriaznivému po-
časiu si obhájil postavenie najväčšej 
stredo európskej prehliadky nábytku 
a bytových doplnkov, dizajnu a moder-
nej architektúry. Budúci 29. medziná-
rodný veľtrh Nábytok a bývanie môže 
pokračovať v tradícii úspešného za-
riaďovania slovenských domov, bytov 
a domácností.

Rakúsky výrobca nábytkového kovania Julius Blum GmbH získal čestné uznanie 
a Cenu časopisu Stavebníctvo a bývanie

Cenou Zväzu spracovateľov dreva SR a odborného časopisu Drevársky magazín bol 
ocenený slovenský výrobca čalúneného nábytku GKT s.r.o. Topoľčany
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Práce hodnotitelské komise je velmi ná-
ročná. Získat ocenění v Nitře je jednak 
prestižní záležitostí pro vystavovatele, 
jednak podporou prodeje. Přihlášených 
exponátů a výstavních expozic je stále 
více a ještě kromě přihlášených mohou 
porotci do „soukolí“ přidat v každé sou-
těžní kategorii výjimečně zdařilý vystavo-
vaný výrobek, stánek. A tak každé hod-
nocení probíhá ve značně vzrušené, té-
měř infarktové, atmosféře. Je soubojem 
odborníků, vyslovujících argumenty pro 
a proti, takže jsem ráda, že už u toho 
nejsem a po bloku přednášek se mohu 
věnovat jednání s vystavovateli, dlou-
holetými přáteli nečleny i členy Cechu 
čalouníků a dekoratérů, z. s. 
Letošní přednáškový blok konaný prv-
ní den veletrhu, 13. 3. 2018 s názvem 
„ČESKÝ DEN, Přírodní materiály a de-
sign“ byl velmi zdařilý. Jen posluchači 
litovali, že hned první přednášející, doc. 
Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. ne-
mohla z důvodu překročení časového li-
mitu svou zajímavou přednášku „Přírodní 
materiály a design nábytku, trendy 2018“ 
dokončit. Druhý přednášející, Ing. arch. 
Hynek Maňák, Ph.D., který s časovým li-
mitem bývá „na štíru“, byl letos s krásnou 
přednáškou „Příroda v bytě, ano či ne?“, 
naprosto přesný. Následovala moje 
přednáška „Materiály přírodního původu 
v současném čalounění“. Vešla jsem se 
do limitu přesto, že jsem přednášku ještě 
v pondělí večer rozšiřovala a precizova-
la. Takže na http://www.agrokomplex.
sk/vystavy/nabytok-a-byvanie-2018/
detail/sprievodny-program/ je ke 
stažení v PowerPoint první kratší verze 

mé přednášky. Ostatní přednášející dali 
k dispozici textové informace doplněné 
fotkami. Dle mého názoru jsou všechny 
zajímavé a doporučuji pozornosti čte-
nářů včetně poslední Ing. Radka Večeři 
„Ušlechtilé dýhy přímé a 3D z exotické 
a tuzemské kulatiny ve vztahu k interié-
ru“. Díky nové 3D technologii mají de-

signéři možnost vytvářet rovný i tvarový 
nábytek, kombinovat krájené dýhy přímé 
a dýhy prostorově tvarovatelné z jednoho 
stejného kmene stromu, (tedy z prismy 
toho kmene). A protože každý strom je 
jedinečný, může designér vytvořit pro 
zákazníka naprosto individuální neopa-
kovatelný nábytek, interiér.

Nábytok a bývanie 2018 – Nitranské střípky

Každý rok se těším na příjemné prostředí Národního výstaviště AGROKOMPLEX při veletrhu Nábytok 
a bývanie, vždyť do Nitry jezdím již čtvrt století přednášet v rámci doprovodného programu. Dříve 
kromě přednášek také hodnotit jako členka nebo předsedkyně hodnotitelské komise. 

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

Poslední informace k hodnocení, náročná práce hodnotitelské komise začala

Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. přednáší mj. o výrobě nábytku z travin a luč-
ního kvítí
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Richard Hutten

Pražský Designblok se natrvalo usídlil v kalendáři výstav přesahujících rámec České republiky. 
Jeho ozdobou je každoroční účast čestného hosta. Předloni to byl François Azambourg, loni Richard 
Hutten. Jeho přednáška v rámci doprovodného programu Designbloku byla třešničkou na dortu celé 
akce. Richard prozradil, že je vegetarián, nemá rád potravinářský průmysl, v mládí miloval rychlost, 
bojuje proti kopírování svých produktů, ale sám okopíroval držadlo čínské konvice, tvar starý přes 
tisíc let. Přednáška byla v angličtině, a tak si mnozí uvědomili, jak důležitá je pro jejich praxi znalost 
jazyků. Kdo Richardovi rozuměl, ten si odnesl hluboké zážitky.

Richard Hutten není na Designbloku po-
prvé. Byl tu se svými projekty už před 
několika lety. Pražský Designblok vní-
má jako zdroj obrovské energie a také 
ocenil jeho umístění v areálu pražského 
výstaviště. „V tradičním slova smyslu je 
design o řešení problému. Já problé-
my neřeším, já vytvářím možnosti“, řekl 
úvodem. Po několika otázkách z pléna 
představil svoje nejzajímavější projekty.
Ve své tvorbě se Richard Hutten často 

odkazuje na holandského klasika Gerrita 
Rietvelda a jeho modročervené křeslo, 
které považuje za archetyp a velmi si 
ho váží. Inspirovalo ho k vytvoření prv-
ních osobitých hravých projektů. Další 
osobností, ke které se upíná, je filo-
sof Desiderius Erasmus Rotterdamský 
a jeho dílo Praise of folly (V chvále bláz-
novství). Je stále aktuální, ačkoliv vzniklo 
před několika staletími. 
Stejně jako Erasmus žije Hutten v Rotter-
damu a dnes patří k nejznámějším de-
signérům světa. Je živoucím dokladem 
holandského designérského směru na-
startovaného před léty hnutím De Stijl. 
Jeho kariéra začala v 17 letech na reno-
mované škole Design Academy v Eind-
hovenu a už během studia na sebe 
upozorňoval svými osobitými a hravými 

koncepty, jako No Sign of Design a Table 
on Table. Jeho spolužákem byl Jürgen 
Bay. V roce 1991 studium na akademii 
ukončil a založil svoje studio, ve kterém 
se se svým týmem věnuje produktové-
mu designu a interiérům. Od roku 1993 
byl s Jürgenem Bayem klíčovým před-
stavitelem konceptuální skupiny Droog 
Design. Ta se v devadesátých letech 
významně zapsala do evropské historie 
této disciplíny.
Huttenovy produkty jsou nejen krásné, 
ale i optimistické, zábavné a hravé. On 
sám se cítí jako Homo ludens – člověk 
hravý. Jeho čistá tvorba vychází z pře-
svědčení, že by hra měla být součástí 
života. Tento výrazný rys učinil z jeho 
objektů nezaměnitelné ikony a vyhledá-
vané předměty sbírek světových muzeí. 

Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně
Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka a archiv Richarda Huttena

Přednášející Richard Hutten na praž-
ském Designbloku

TableSofa je multifunkční chaise longue. Lze na něm sedět, ležet, odkládat věci. 
Minimální design vychází z tradiční výroby firmy Gispen. Lehátko bylo předvedeno 
při první návštěvě Designbloku
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Najdeme je v Moma v New Yorku, 
Victoria&Albert Museu v Londýně, 
další zdobí Central Museum Utrecht, 
Vitra Design Museum, San Francisco 
Museum of Modern Art, design Museum 
London, Design Museum Gent, Stedelijk 
Museum Hertogenbosch, Chicago 
Art Institute nebo Stedelijk Museum 
Amsterdam. 

Dombo

Typickým představitelem hravého de-
signu je světově známý Huttenův hrnek 
Dombo. Vznikl v roce 2000 a dodnes 
bylo prodáno přes milion exemplářů. 
Díky své nezaměnitelné podobě byl hr-
nek předmětem soustavného kopírování. 
Dvě velká ucha z něj učinila ergonomic-
ký zázrak. Je lehce uchopitelný, děti se 
díky němu naučily od útlého mládí sa-
mostatně pít a senioři či handicapovaní 
si mohli opět vychutnat kávu nebo víno. 
Nakonec hrnek posloužil jako hračka 
pro Huttenova čtyřnohého mazlíka. Je 
to úsměvný příběh jednoduchého pro-

duktu, který od svého vzniku začal žít 
vlastním životem.
Od roku 2008 působí Richard Hutten 
jako umělecký ředitel druhé největší ná-
bytkové firmy v Holandsku. Gispen má 
více než stoletou tradici. Svoji činnost 
zahájil výrobou nábytku z ohýbaných 
trubek v duchu evropského designu 
začátku 20. století. Kromě Gispenu pa-
tří k Huttenovým partnerům mimo jiné 
firmy Moroso, Moooi, Offect, Kvadrat, 
Křehký, Muji, Christofle nebo Artifort.

Zzzidt object 

Další hravý objekt je i Zzzidt. Vznikl v roce 
2000 na základě požadavku vytvořit sto-
lek a židli pro zahradu Centraal Museum 
Utrecht. Richard místo toho navrhl mo-
bilní sedačku/stůl založenou na princi-
pu dětského skákacího míče. Nepoužil 
měkký materiál jako na míč, ale tvrdý 
plast. Dvě rovné plochy koule umožňují 
využití k sezení, nebo jako malý odkláda-
cí stolek. Držadlo usnadňuje díky malé 
hmotnosti lehké přemísťování.

Dandelion

Kopírování je současně velkým problé-
mem. Huttenův nejkopírovanější produkt 
a jedno z nejkopírovanějších evrop-

ských svítidel minulé dekády je zřejmě 
Dandelion navržený v roce 2004 pro 
Moooi. Inovativní použití řezání laserem 
vytvořilo nečekaný nadčasový design, 
svítidlo během dne funguje jako krásný 
dekorativní objekt a ve tmě vytváří spek-
takulární stíny. Navozuje přátelskou atmo-
sféru v každém interiéru, ať je to hotel, 
obchod nebo rodinné prostředí.

Berlage

Někdy se na tvaru produktu podepíše čirá 
náhoda. Soubor nábytku Berlage vznikl 
pro muzeum Gemeentemuseum v Hágu 
navržené architektem H.P. Berlagem, 
které obsahuje sbírku jeho děl včetně 
nábytku. Hutten prostudoval původní žid-
li a objevil, že pod čalouněním byl velmi 
náhodně provedený výplet. To použil do 
svého projektu. Produkt tak kombinuje 
průmyslovou výrobu kostry s řemeslným 
zpracováním výplně sedáku.

Motýli

Mezi produkty předvedenými na Design-
bloku byl i věšák Butterfly, hravý doplněk 
haly nebo recepce. S kabáty postupně 
věšenými na háčky je to stejné jako s mo-
týly, kteří létají od kytky ke kytce. Věšák 
je praktický, ale současně šarmantní 
a poetický. Byl navržen pro firmu Ghidini 
v roce 1961.

Satellite Chair

Architekti ve svých plánech kreslí ko-
lečka, která představují umístění židle. 
Když přišla v roce 2014 švédská firma 
Offecct s požadavkem na novou lehkou 
otočnou židli, postupoval Richard obrá-
ceně. Nejdřív nakreslil kruh a řekl si, že 
je to pohled na židli shora. Pak začal židli 

Table chair (1990) je jednou z prvních 
prací prezentovaných pod hlavičkou 
Droog design – koncept stolu na stole. 
Malý stůl funguje jako sedačka, druhý 
s vyříznutou dírou tvoří opěradlo

Hrnek Dombo existuje v 6 barvách: žlutá, 
červená, modrá, černá, zelená, fialová. 
Lidem přináší dobrou náladu. Výrobce 
Gispen

Zzzidt object

Svítidlo Dandelion, Moooi Amsterdam

Židle Berlage
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vytvářet. Kruh je podle něj nejelegant-
nější tvar a v jeho tvorbě je o tom dost 
důkazů. Intenzivní technická spolupráce 
s firmou Offect vedla k jednoduché, ale 
vysoce inovativní židli, která umožní sou-
středěnou práci i kreativní setkání týmu. 
Satelite spočívá na třech nohách a po-
skytuje sedícímu vysoký komfort. Boční 
odkládací stolek může být alternativně 
umístěn podle toho, zda je uživatel pra-
vák nebo levák. Židle je komfortní a pří-
jemná, ale současně lehká, kompaktní 
a flexibilní. Za to získala ocenění Red Dot 
Design Award.

Stolička

Huttenovy produkty jsou často přístupné 
široké veřejnosti. Patří k nim i stohovatel-
ná stolička – trojnožka – navržena pro 
japonskou firmu. Díky hmotnosti 1,5 kg 
spotřebuje minimum materiálu.

X chair 

Další z nekonvenčních postupů byl 

praktikován při návrhu židle X chair pro 
firmu Moroso v roce 2014. Je dokla-
dem hlubokého přemýšlení nad funkč-
ností a estetickým působením produktu. 
Richard navrhl židli s atraktivní optikou 
zezadu, přesně tak ji vnímáme, když je 
otočena ke stolu. Čalouněné opěradlo 
je k sedáku připevněno pomocí masiv-
ního prvku ve tvaru X, který určil název 
produktu. Židle je extrémně široká, aby 
byla pohodlná a extrémně kulatá, aby 
byla přátelská a mobilní. Hravý funkční 
design zpříjemní použití doma, v hotelu 
či v kanceláři.

Layers Cloud Chair

Zcela jiný postup uplatnil Richard 
Hutten při návrhu židle Layers Cloud 
Chair pro soutěž „Divina – každá barva 
je božská“ firmy Kvadrat (dánský výrob-
ce potahových materiálů) v roce 2013. 
Místo použití textilie pro povrchové do-
končení vyskládal celý objekt z vrstev 
látky Divina s odkazem na vrstvené ba-
revné skály v arizonské Painted Desert. 

Na 100 vrstev židle různých barev bylo 
spotřebováno 840 m2 textilie Divina fir-
my Kvadrat. Byly samostatně nakresle-
ny, vyřezány pomocí CNC stroje a ručně 
poskládány.

Není divu, že Huttenova tvorba je ověn-
čena prestižními cenami jako Red Dot 
Award, LAI interior award, Frame ma-
gazine, German Design Award a jeho 
práce byly publikovány v časopisech 
po celém světě, jako Domus, Abitare, 
Interni, New York Times, Washington 
Post, Wallpaper, Ivon, Frame, Mark, The 
international Herold Tribune, Axis nebo 
Elle decoration.
Hutten nepracuje s počítačem, jeho 
myšlenky zpracovává do požadované 
podoby dvanáctičlenný tým. Má proto 
více času na neotřelé nápady, které 
neustále posouvají hranice designu. 
Předpokládám, že o něm zase brzy 
uslyšíme.

Zdroj: přednáška Richarda Huttena, Designblok 
2017, Praha

Židle Satellite Chair. Výrobce Offecct Stohovatelná stolička – trojnožka

Židle X chair. Výrobce Moroso Layers Cloud Chair
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Hlavním cílem autora bylo vytvořit uce-
lenou řadu univerzálního nábytku, který 
by mohl sloužit dětem od nejútlejšího 
věku až po dospělost. Může tedy být po-
užit jako kojenecký, dětský i studentský, 
a to jednoduchým přestavením základní 
sestavy a jejím doplněním dalšími prvky 
z kolekce.

Základní sestava 4v1

Základní sestavu tvoří nábytek pro ko-
jence. Jedná se o kompaktní sestavu 
složenou z lůžka, ohrádky, přebalovací 
skříňky – kontejneru a dvou polic (nik). 
Ohrádka a přebalovací skříňka jsou ulo-
ženy vedle sebe na lůžku. Obě police 
jsou uloženy na sobě, čelní stranou jsou 
otočeny ke stěně a slouží jako zadní stě-
na ohrádky, která se po vložení matrace 
změní v dětskou postýlku. Na horní plo-
še kontejneru je položený přebalovací 
pult, v zásuvkách jsou uloženy kojenec-
ké potřeby.
Postupem času tuto sestavu rozebe-
reme a změníme ji na dětský nábytek. 
Odebereme ohrádku, police zavěsíme 
na stěnu a původně přebalovací skříň-
ku použijeme jako noční stolek nebo 
zásuvkový kontejner. Lůžko doplníme 
matrací 90x200 cm, případně zvýše-
nou bočnicí pro umístění podél stěny. 
Podle potřeby můžeme lůžko opatřit 
nízkými nebo zvýšenými čely.

Univerzální nábytek pro děti 
od kojenců až po studenty

Výrobní družstvo Dřevotvar z Jablonného nad Orlicí po mnoha letech vlastní designové tvorby 
vyzkoušelo spolupráci s externím návrhářem. Po odchodu dlouholetého firemního architekta Jana 
Sedláčka družstvo v loňském roce přizvalo ke spolupráci Ing. arch. Hynka Maňáka, Ph.D. z br-
něnského designérského studia MANIAC INTERIER. Výsledkem spolupráce je kolekce dětského 
„rostoucího“ nábytku GROWER, která měla svoji světovou premiéru na konci loňského roku na 
veletrhu Meubelbeurs v Bruselu a následně na letošním mezinárodním veletrhu nábytku a interiérů 
imm cologne v Kolíně nad Rýnem.

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

Základní sestava 4v1 se skládá z lůžka, ohrádky, přebalovací skříňky – kontejneru 
a dvou polic, které tvoří zadní stěnu ohrádky – postýlky

Základní kojeneckou sestavu rozložením změníme na dětský nábytek: lůžko, kon-
tejner a dvě police
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Postel můžeme rovněž vybavit spodní 
zásuvkou. Ta zabírá pouze ⅔ celkové 
délky spodního prostoru, což umožňuje 
volnou manipulaci se zásuvkou i v pří-
padě, že je k posteli přisazený noční 
stolek nebo sestava skříněk.

Rostoucí stoly

Hynek Maňák navrhl propracovaný 
systém pracovních stolů, které podle 
tělesné výšky a potřeb dítěte/studenta 
mohou růst nejen vertikálně, ale také 
horizontálně. Výšku pracovní plochy lze 
nastavit do jedné ze tří poloh: 550, 650 
nebo 750 mm. Umožňuje to variabilní 
sestava boční skříňky složená ze základ-
ní skříňky (první výšková poloha) a dvou 
nástavců různé výšky, jejichž záměnou 
měníme další dvě výškové polohy desky. 
Délku stolu je možné upravit na 1000 
nebo 1400 mm tak, že pracovní desku 
buď položíme na horní plochu boční 
skříňky respektive příslušného nástav-
ce, nebo ji přisadíme zboku k příslušné-
mu nástavci. Na druhém konci se deska 
připevní k boku stolu prostřednictvím 
jednoho ze tří párů výškově rozmístě-
ných otvorů.
Toto inovativní řešení pracovních stolů si 
autor nechal chránit tzv. komunitárním 
vzorem, což je průmyslový vzor evrop-
ského společenství s působností na 
celém jednotném teritoriu EU.

Úložný nábytek

Součástí kolekce je také úložný nábytek 
v podobě unifikovaných skříněk, jejichž 
kombinací lze vytvářet libovolné sestavy. 
Do této skupiny výrobků patří i kontej-
ner, použitý již v základní sestavě 4v1.
Skříňky mohou být otevřené nebo uza-
vřené vloženými dveřmi. Čela zásuvek 
na kontejnerech jsou naložená. 

Design vs. bezpečnost

Nábytek GROWE je vyráběn z kvalitní 
laminované DTD s dezénem dřeva a la-
kované MDF v několika trendových bar-
vách, mezi nimiž samozřejmě nechybí 
bílá a antracitová. Tyto materiály mohou 
být v sestavách různě kombinovány, při-
čemž lakovaná MDF se používá přede-
vším na čelní plochy a boky korpusů 
a na police.
Kvůli větší bezpečnosti dětí jsou hrany 
na všech dílcích (včetně korpusů) za-
obleny: u lakovaných dílců je zaoblený 
přímo materiál, u dílců z lamina jsou 
zaoblené hrany na nalepených ABS 
páskách.

Pracovní stoly umožňují díky variabilním nástavcům boční skříňky měnit výšku pra-
covní plochy ve třech polohách

Součástí kolekce je také úložný nábytek v podobě unifikovaných skříněk

Délku stolu je možné upravit na 1000 nebo 1400 mm
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Z nábytku jsou také zcela vypuštěny 
úchytky. Místo nich jsou na hranách 
dveří a zásuvkových čel vyfrézované 
obloukové výřezy. Ty jsou umístěny 
většinou asymetricky a na přední ploše 
nábytkové sestavy tak vytváří zajímavý 
detail v podobě vlnovky.
Další nevšední detail najdeme na ex-
ponovaných rozích, a to na lůžku, na 
dětské postýlce – ohrádce a na pra-
covním stole. Většina výrobců dětské-
ho nábytku řeší tento problém tak, že 
rohy jednoduše zakulatí. Hynek Maňák 
se však nechtěl tak snadno vzdát desig-
nově elegantnějšího vzhledu ostrého 
rohu, a tak zvolil kompromis v podobě 
částečně zaobleného rohu. Docílil 
tím toho, že „ostrý“ přechod na rohu 
zůstal zachovaný, avšak úhel rohu je 
cca 120°. Došlo tedy k jeho výraznému 
„otupení“. Zároveň tím vytvořil zajímavý 
detail, který nábytek GROW odlišuje od 
většiny dětského nábytku nabízeného 
na trhu.

Nábytkem GROWER lze vybavit i studentské pokoje

Hrany všech dílců jsou zaobleny

Nebezpečné rohy na exponovaných místech nábytku byly „otupeny“ částečným zaoblením, čímž vznikl zajímavý detail
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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.uhul.cz
http://www.okentes.cz
http://www.tkz.cz
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Devátý ročník prestižního ocenění 
Asociace českých nábytkářů „Nábytek 
roku 2018“ proběhl za podpory řady vý-
znamných partnerů v čele s generálním 
partnerem akciovou společností ABF 
(organizátor veletrhu FOR INTERIOR 
– jaro) a dalšími partnery Blum s.r.o., 
Démos trade a.s., Dřevozpracující 
družstvo Lukavec, EGGER CZ s.r.o., 

Hettich ČR k.s., Kili s.r.o., REHAU 
s.r.o., ŠPINAR – software s.r.o. a MA-
DONA s.r.o. Medialními partnery oce-
nění jsou Dřevařský magazín a časopis 
INTERIÉRY. V rámci ocenění byl hodno-
cen nejlepší design a inovace nábytku 
v daném roce v České republice. Do an-
kety se mohly přihlásit všechny firmy, kte-
ré v ČR vyrábí nábytek, a to bez ohledu na 
členství či nečlenství v různých oborových 
organizacích. Cílem této aktivity AČN je 
podpořit tvorbu nábytku v ČR s důrazem 
na kvalitní design, přiblížit veřejnosti špič-
kové výrobky českých výrobců nábytku 
a motivovat designéry k tvůrčí aktivitě. 
Přihlášené výrobky hodnotila pětičlenná 

komise, tvořená nezávislými odborníky, 
z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, es-
tetiky, vhodnosti konstrukce a použitého 
materiálu. Doporučení komise schvalova-
lo představenstvo AČN.

Mimořádně profesionálně 
zhotovené čalounění

Vítězné křeslo „ALBA“ od výrobní 
společnosti TON a.s. se podle hod-
notitelské komise vyznačuje úžasnou 
ergonomickou přesností. Čalounění je 
vyrobeno mimořádně profesionálně, 
což má efekt na vysoce pohodlné seze-
ní. Jeho ztvárněním byl pověřen italský 

V zahajovací den 9. ročníku veletrhu FOR INTERIOR – jaro, který spolu 
s dalšími veletrhy pro bydlení a zahradu proběhl 22.–25. března 2018 na 
výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech, byly zveřejněny výsledky ceny 
Asociace českých nábytkářů – NÁBYTEK ROKU 2018, vyhlášené pod 
záštitou CZECHDESIGN.CZ, Czech Trade, Design Cabinet CZ a Unie profe-
sionálních designérů ČR. V letošním devátém ročníku toto prestižní ocenění 
AČN získalo křeslo z originální kolekce sedacího nábytku „ALBA“ (tvořené 

židlí, křeslem a lounge křeslem) z produkce společnosti TON a.s. z Bystřice pod Hostýnem, kterou 
pro ni navrhl italský designér Alexander Gufler. Neméně zajímavými jsou také výrobky od dalších 
šesti tuzemských výrobců, podle hodnotitelské komise mimořádně zdařilé.

Nábytkem roku 2018 se stalo 
křeslo z kolekce „ALBA“

Autor: Ing. František Novák 
z tiskových materiálů AČN a výrobců
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv AČN

Vítězná kolekce sedacího nábytku „ALBA“ (TON a.s., design Alexander Gufler)
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designér Alexander Gufler, jehož cílem 
bylo navrhnout kolekci, která bude kom-
fortní a nadčasová. „Jelikož TON vyniká 
v práci se dřevem, rozhodli jsme se tuto 
specializaci propojit s perfektně zpra-
covaným čalouněním. Jednotlivé prvky 
kolekce „ALBA“ vizuálně spojuje totožná 
platforma, nohy a sedadlo, které umož-
ňují připevnit různé typy zádové opěrky. 
Rozdíl v jejím tvaru vymezuje typ a využití 
produktu,“ říká Alexander Gufler s tím, 
že jako každý správný Ital vyhledává kva-
litní jídlo, pití a podniky, jejichž atmosfé-
rou a filozofií se při navrhování kolekce 
nechal plně inspirovat. Celá kolekce 
„ALBA“, kterou tvoří židle, křeslo a loun-
ge křeslo, proto kombinuje nadčasovost 
s řadou svěžích detailů. „Pojícím prvkem 
je tvar sedáku s taštičkovými pružinami 
a nožní konstrukce z masivního dřeva. 
Na ni navazuje opěrka, která je vzadu 
prodloužena až pod úroveň spodní hra-
ny oválného sedáku,“ dodává designér 
s dovětkem, že gastronomie se prolnula 
také do názvu této novinky společnosti 
TON. Alba je totiž odkazem na italské 
město v oblasti Piemont, které je známé 
produkcí lanýžů.
Křeslo „ALBA“, kromě ocenění VÍTĚZNÝ 
VÝROBEK – NÁBYTEK ROKU 2018, 
bylo již oceněno také titulem German 
Design Award Winner a Nejlepší nový 
nábytek na výstavě Designblok 2017. 
Celá kolekce pak uspěla v prestižní sou-
těži Good Design a EDIDA v kategorii 
Sedací nábytek.

Mimořádně zdařilý design

AČN kromě vítěze ocenila na návrh hod-
notitelské komise ještě dalších šest vý-
robků, které z hlediska designu považuje 
za mimořádně zdařilé. Jsou jimi (řazeno 
abecedně podle výrobce):

Komoda „DIAMOND LONG“, výrobce 
ARBYD CZ s.r.o., design ARBYD CZ 
s.r.o.
Řadu „DIAMOND“ kromě oceněné de-
signové komody „DIAMOND LONG“ 
tvoří ještě elegantní vysoká komoda 
„DIAMOND HIGH“ a naopak širší nízká 
komoda se dvěma zásuvkami koncipo-
vaná jako odkládací stolek „DIAMOND“. 
Hlavním záměrem této řady je propojení 
elegantního čistého vzhledu s nadčaso-
vým pojetím designu. Díky svým čistým 
plochám nalezne vynikající uplatnění 
jako doplněk současných moderních 
interiérů. Lakovaný povrch ve vysokém 
lesku dodává komodám sametovou 
hebkost a opticky změkčuje zalomené 
a atypicky řešené zásuvky. Ty jsou ne-
přehlédnutelným jednotícím poznávacím 
znakem celé řady. Vnitřky zásuvek jsou 
vykládané kůží a doplněné variabilním 
organizérem pro úschovu šperků.

Pohovka „ARC“, výrobce FORM, spol. 
s r.o., design MgA. Daniel Barták 
a MgA. Martin Beinhauer
Čalouněná souprava „ARC“ je modelem 
čalouněné lavice se samostatnou pod-
ložkou – taburetem a policovou skříňkou 
za opěradlem. Charakteristickým rysem 
modelu je obloukový tvar s dynamicky se 
zužujícím sedákem a stejně se zužující 
policovou skříňkou. Dynamický vzhled 
dále umocňuje klínovitě proměnlivá výška 
opěradla. Základní tvarové řešení je vyme-
zeno nesoustřednými kružnicemi o shod-
ném poloměru R 6 m. Sedák je členěn 
na tři díly tak, aby přistavená podnožka – 
taburet shodně zaoblenou stranou mohla 
přesně navázat na jeden díl sedáku. Model 
má jednu čalouněnou područku a je usta-
ven na trubkové podnoži s nožkami v rozích 
sestavy. Lavice s podnožkou a policovou 
skříňkou je modelem z vícečetné řady za-
chovávající základní principy lavice.

Komoda „DIAMOND LONG“ (ARBYD CZ s.r.o.)

Pohovka „ARC“ (FORM, spol. s r.o., design MgA. Daniel Barták a MgA. Martin Beinhauer)
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Postel „BETINA“, výrobce JELÍNEK – 
výroba nábytku s.r.o., design Jochen 
Flacke
Postel „BETINA“ je základem ložnice 
BETINA. Jedná se o bio nábytek z vy-
sokohorské alpské dřeviny ZIRBE. 
Dvojlůžko „BETINA“ je charakteristické 
vysokým zaobleným čelem s celodře-
věnou výplní. Noční stolky navazují na 
linii bočnic lůžka a jsou vetknuty do za-
obleného hlavového čela, které přímo 
vybízí k lenošení v posteli. Pevné masivní 
dřevo je u postele odlehčeno výrazně 
ustoupeným soklem. Celá postel včetně 
důmyslně připevněných nočních stolků 
se tak vznáší v prostoru a navozuje po-
cit „spánku v oblacích“. Levitující řešení 
předchází možnosti nepříjemného za-
kopnutí o sokl postele. Rostlé dřevo je 
zdůrazněno významným zaoblením hran, 

které mají funkční i ergonomický význam, 
především u bočnic postele při dosedání 
na matraci a pak na všech vnějších expo-
novaných hranách nábytku. Každý díl ná-
bytku ZIRBE je perfektně ručně vybrou-
šen a není povrchově upraven žádným 
lakem ani olejem, aby čisté dřevo mohlo 
volně dýchat. Samosvorný kolíkový spoj 
zajišťuje vysokou stabilitu postele. „V na-
šich postelích z dřeviny ZIRBE není pou-
žit žádný kov. V pryskyřici použité dřeviny 
se nachází ve vysoké koncentraci látka 
pinosylvin, která výrazně voní a působí 
léčivě. Uvolňovaná esence ničí choro-
boplodné zárodky, působí dezinfekčně 
a odpuzuje moly a hmyz. Z ní zhotovený 
nábytek ložnici příjemně provoní a bla-
hodárně působí na lidský organismus“, 
dodává jednatel společnosti Ing. Tomáš 
Jelínek.

Kolekce „MARANI, výrobce LUGI 
s.r.o., design Vincent Marani
Součástí kolekce „MARANI“ je rozměrově 
velkorysý jídelní stůl „MARANI“ s deskou 
z masivních dubových trámů. Stůl byl ná-
sledně doplněn o lavici, knihovny a od-
kládací stolky. Americký architekt Vincent 
Marani pro LUGI vytvořil ucelenou kolekci 
postavenou na poctivém dubovém masi-
vu, spoutaném v ocelových konstrukcích. 
Stůl je zcela výjimečný svými nadstan-
dardními rozměry (výška 760 mm, šířka 
1000 mm, délka 2600 mm) a zejména 
tloušťkou desky, která je 90 mm. „Když 
architekti navrhují nábytek, používají ma-
teriály jako základní stavební prvky ná-
vrhu, zejména jako Mies van der Rohe 
a Le Corbusier. Já jsem použil tradiční 
architektonické materiály – ocel a dřevo. 
Ocel pro její výborné technologické vlast-
nosti, masivní dřevo jak pro jeho vlastnos-
ti, tak i díky jeho kresbě. Dřevo je prvek, 
kterého se dotýkáte,“ dodává ke svému 
návrhu Vincent Marani.

Kolekce „NONA“, výrobce mminte-
rier, design René Šulc
Kolekce „NONA“ (pohovka, křeslo, tabu-
rety) je subtilní, organicky měkké tvaro-
sloví s důrazem na ergonomii a pohod-
lí. I přes zaoblené organické tvarosloví 
vycházejí základní formy z přímkových 
ploch. Nicméně všechny plochy jsou 
lehce vyklenuté, aby tvary měly určité 
napětí. Toto vyklenutí je v rámci pružnosti 
běžné potahové látky. Jedinou výjimkou 
je vnitřní plocha opěráku, kde z přímkové 
plochy vystupují rohy s lehkým přesahem 
k bočnicím. Pohovka i křeslo jsou dělené 
na 4 základní segmenty – sedák, opěrák 
a 2 područky. Čalouněné díly jsou do-
plněné subtilní kovovou podnoží tvoře-
nou trubkou o průměru 32 mm (25 mm 
u podložky) s povrchovou úpravou práš-
kovou barvou RAL. Vnější formy kolekce 
jsou v jednoduchých minimalistických 
tvarech s důrazem na provedení detailů 
švů. Celkově tak pohovka i křeslo před-
pokládá zvenku určitou vizuální střídmost 
a jednoduchost, která bude v interiéru 
nekonfliktní a nadčasová. Vnitřní tvary 
směrem k sedícímu jsou tvarově a er-
gonomicky propracované.

„STŮL POLYGON“, výrobce SYKORA 
spol. s r.o., design Angelika Akova / 
Polystone + SYKORA
Koncepce stolu „POLYGON“ je přímá in-
terakce se společností vyráběnou kuchyní 
DIAMOND. Svou myšlenkou POLYGON 
odkazuje na industriální design s použi-
tím precizně vybraných materiálů. Nosnou 
konstrukci podnože, vyrobenou z kovo-

Postel „BETINA“ (JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., design Jochen Flacke)

Kolekce „MARANI“ (LUGI s.r.o., design Vincent Marani)
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vých profilů v titanové barvě, doplňuje dře-
věný rám z masivního dubu, na kterém je 
položen keramický panel ve stejném de-
koru, jaký má pracovní deska v kuchyni. 
Výběr materiálu pro stolovou desku de-
finuje maximální funkčnost a uživatelský 
komfort. Na trhu materiálů s pracovními 
deskami je velkoformátová keramika 
NEOLITH nejprogresivnějším materiálem.

Ocenění za všechny výše představené 
nábytkové kolekce převzali zástupci vý-

robců ještě tentýž den (22. 3.) z rukou 
prezidenta AČN Ing. Martina Čudky a ta-
jemníka Ing. Tomáše Lukeše při slavnost-
ním DESIGN OPENINGu. Ten probíhal 
v centru výstavní haly 3 věnované 7. 
ročníku výběrové přehlídky interiérového 
designu DESIGN SHAKER ve stylových 
prostorách zde zbudovaného DESIGN 
FRIENDLY MEDIA CAFÉ za přítomnosti 
několika desítek pozvaných hostů i ne-
malého zájmu veřejnosti z řad návštěvní-
ků souboru jarních veletrhů.

Partneři ocenění „Nábytek roku 2018“

Generální partner ocenění 
„Nábytek roku 2018“

Kolekce „NONA“ (mminterier, design René Šulc)

„STŮL POLYGON“ (SYKORA spol. s r.o., design Angelika Akova / Polystone + SYKORA) 
se stolovou deskou v kombinaci dubového masivu a velkoformátové keramiky NEOLITH

Leitz
Diamaster
WhisperCut

nejprodávanější srovnávací hlava
s precizně osazenými 
diamantovými břity pro všechny 
typy strojů na opracování hran

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

LEITZ-nástroje
 s.r.o.

Servisní pobočkyČesko: Praha, Brno, Hr.Králové, PrachaticeSlovensko: Bratislava, Prešov
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Kaple Pax Natura

Autorkami návrhu jsou studentky Fakulty 
architektury na VUT Brno Kristína Morav-
číková a Zuzana Kropšová. Jejich kon-
cepčním záměrem bylo navrhnout kapli 
s kapacitou 50 osob pro alternativní hřbi-
tov Pax Natura nedaleko Salcburku pod 
úpatím hory Untersberg. Jeho myšlenkou 
je zachování přirozeného cyklu života, 
kdy zemřelí lidé jsou zde pochováváni do 
přírodních hrobů, z nichž vyrůstají stromy, 
které následně tvoří Kaštanový háj.
Z architektonického hlediska celková 
hmota kaple vychází ze tří aspektů – 
pokora, tradice a atmosféra. Tvar stavby 
(o půdorysu 7,1x12,2 m a výšce 10,5 m) 
je založený na tradiční formě venkov-
ského stavení diferencovaného rozdíl-
nou proporcí. Ve vstupní části je objem 
tlačený dovnitř, čímž vzniká zastřešené 
závětří o ploše cca 9,3 m2. V celém pro-
jektu navrhované kaple hraje důležitou 
roli symbolika, která je posunuta od tra-
diční formy kříže k motivu tří oken, která 
symbolizují Svatou Trojici – Bůh Otec, 
Bůh Syn a Duch Svatý. Tento prvek je 
uplatněn zejména na čelní stěně pres-
bytáře za oltářem a ve formě tří menších 

Dřevěná kaple a horská chata

Partneři studentské soutěže „Stavby s vůní dřeva“, společnosti Kronospan CR a Stora Enso Wood 
Products, ocenili autory dvou soutěžních děl – hřbitovní Kaple Pax Natura a horské chaty Jestřábí 
bouda, za využití jimi vyráběných OSB desek a CLT panelů.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv oceněných studentů

Hlavní nosná 
konstrukce s vloženým 

obvodovým pláštěm 
v sendvičové skladbě

Architektonický návrh kaple Pax Natura
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oken nad vstupními dveřmi. Dalším od-
kazem v návrhu je číslo 7, značící podle 
křesťanské tradice např. 7 darů Ducha 
svatého, 7 skutků milosrdenství, 7 svá-
tostí, 7 cností a 7 smrtelných hříchů.
Specifikem návrhu je také světlo. V ce-
lém vnitřním prostoru kaple (s podlaho-
vou plochou cca 49,5 m2) je využito tra-
dičního principu bazilikálního osvětlení 
shora. Dále zde dochází ke gradaci 
světla v nejpodstatnější části celé stav-
by, v prostoru oltáře (v presbytáři).
Výše nastíněný koncept se pak promítnul 
do vlastního konstrukčního řešení stav-
by, navržené jako dřevostavba s využitím 
systému rámové konstrukce na bázi těž-
kého dřevěného skeletu, založeného na 
základových pasech. Základ konstruk-
ce tvoří 7 za sebou poskládaných ver-
tikálních rámů sestavených z lepených 
prvků, které jsou na principu analogie 
gotického nosného systému přiznané 
v exteriéru. Jednotlivé rámy jsou mezi 
sebou horizontálně ztužené šesti masiv-
ními hranoly o průřezu 200x200 mm, 
rozmístěnými na každé straně objektu 
ve 4 řadách nad sebou (3 v oblasti ob-
vodových stěn a 1 u vrcholu „klenutého“ 
stropu). Spodní část hlavní nosné kon-
strukce je pro zlepšení statických vlast-
ností ještě příčně ztužená (zavětrovaná) 
do úrovně oken. Výplň mezi jednotlivými 
rámy (vyjma 250 mm širokých proskle-
ných stavebních otvorů) tvoří vlastní ob-
vodový plášť se sendvičovou skladbou. 
Je řešený v pasivním standardu, jelikož 
stavba nebude připojena na technickou 
infrastrukturu a charakteristiky jejího vni-
třního prostředí tak budou plně záviset na 
stavebním provedení.
Základem navrženého obvodového 
pláště jsou smrkové hranolky o průřezu 
70x50 mm, které jsou z obou stran (ze-
vnitř i z vnějšku) upevněny k horizontálním 
ztužujícím prvkům nosné konstrukce. Jimi 
vymezený prostor (o tloušťce 340 mm) je 
vyplněný tepelně izolačními konopnými 
panely a oboustranně opláštěný 22 mm 
silnými OSB deskami. Na tyto desky je 
upevněn (opět z obou stran obvodového 
pláště) 20 mm silný dřevěný palubkový 
obklad, pod kterým je z interiérové strany 
natažena parozábrana. Je navržen z běle-
ného sibiřského modřínu, opatřeného 
fungicidním a insekticidním nátěrem.

Jestřábí bouda

Autorem horské chaty je student Fakulty 
architektury na ČVUT Praha Tomáš 
Krč. Je situovaná mezi Vrbatovu boudu 
a Harrachovy kameny v Krkonoších na 
pozemku o rozloze 21.123 m2 ve svaži-

tém terénu se sklonem 14°, klesajícím 
směrem od SV k JZ. Představuje chatu 
menších rozměrů (o půdorysu nepravi-
delného čtyřúhelníku a ve tvaru vycháze-
jícím z okolních žulových kvádrů), která 
by měla sloužit hlavně pro ubytování turis-
tů, případně pro různé teambuildingové 
akce nebo školení.
Z dispozičního hlediska je stavba navrže-
na jako dvoupodlažní objekt s restaurací 
otevřenou přes obě patra a polosuteré-
nem částečně zapuštěným do svahu. 
Z části JV fasády a po celé SZ fasádě 
je u objektu navržena terasa, vyvýšená 
nad okolní terén.
Z hlediska konstrukčního je „podzemní“ 
polosuterénní část řešena jako obou-
směrný železobetonový monolit založený 
na pasech. Vrchní stavba, jejíž SV a JZ 
obvodové stěny jsou koncipovány jako 
šikmá jednoplášťová provětrávaná stře-
cha, je navržena jako dřevostavba pro-
vedená kombinací halového konstrukč-
ního systému (v prostoru restaurace) 
a obousměrného stěnového systému 
z lepených CLT panelů. Základ halového 
konstrukčního systému nad restaurací 
tvoří dřevěné zdvojené 3x zalomené 
nosníky o vnějším rozponu cca 13,5 m 
a výšce 8,35 m (v nejvyšším bodě). Jsou 
zhotovené z lepených prvků, vzájemně 
sešroubovaných v kombinaci s ocelový-
mi spojovacími prvky, a podpírají střešní 
CLT panely o tloušťce 280 mm s vnitřní 
pohledovou plochou. Tytéž panely jsou 
pak samotným základem obvodových 
stěn v ubytovací a technické části ob-
jektu, kde jsou stejně jako nad restaurací 
zvenčí opatřené pojistnou izolační fólií 
Isover Tyvek Solid a zateplené deskami 
z tvrdé polyuretanové pěny tloušťky 140 
mm (izolace PIR). Následuje provětrá-

vaná mezera z kontralatí 60x40 mm, 
uzavřená 20 mm silným prkenným záklo-
pem, pružná difúzně otevřená strukturo-
vaná vrstva (folie) Delta-Trela a plechová 
falcovaná střešní krytina Lindab.
Totéž složení s konstrukčním základem 
v 280 mm silných CLT panelech má 
také J-V svislá (čelní) obvodová stěna, 
s výjimkou vlastní fasádní vrstvy tvořené 
překládanými prkny o tloušťce 20 mm. 
Ze západu je objekt uzavřen lehkým ob-
vodovým pláštěm s prosklenou fasádou, 
shora opatřenou lamelovým stíněním.
Pro vnitřní nosné stěny jsou jako hlavní 
konstrukční prvky navrženy CLT panely 
v tloušťkách 100, 150 a 200 mm. Pro 
stropní konstrukce pak CLT panely tl. 
200 mm (1. NP) a tl. 100 mm (2. NP), 
přičemž stropní desky jsou uvažovány 
jako oboustranně pnuté.

Jestřábí bouda navržená mezi Vrbatovu boudu a Harrachovy kameny, jimiž je tva-
rově inspirována

Galerie a ubytovací prostory pro hosty 
ve 2. NP
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České kolo soutěže, zaměřené na prezen-
taci odborných dovedností žáků 3. roční-
ku (případně i žáků nižších ročníků do 20 
let věku) učebního oboru 36-64-H/01 – 
Tesař, proběhlo pod záštitou radní hlavní-
ho města Prahy pro oblast školství a evrop-
ských fondů Ing. Mgr. Ireny Ropkové. 
Své síly si v ní změřilo celkem 8 soutěž-
ních týmů z Prahy 4, Prahy 9, Jaroměře, 
Plzně, Ústí nad Labem, Hradce Králové, 
Pardubic – Rybitví a Trutnova. Prvním 
úkolem dvojčlenných družstev bylo v teo-
retické části správně zodpovědět 61 otá-
zek z oblasti technologie, materiálů, sta-
vebních konstrukcí, odborného kreslení 
a bezpečnosti práce, kde každé družstvo 
mohlo získat až 60,5 bodů.

Po absolvování teoretické části následo-
vala náročná desetihodinová praktická 
část, kde úkolem soutěžících bylo zhoto-
vit za pomoci ručního nářadí dvě výměny 
(protézy) v barokním krovu. A to protézu 
na pozednici a s ní spojeném vazném 
trámu, kdy jednotlivé prvky spojovali 
s využitím šikmo-čelního přeplátování 
(pod úhlem 60°) s klínem. Jejich výkony 
posuzovala trojčlenná porota delegova-
ná CKPT ve složení Ing. Karel Stýblo 
(FORTNA stav s.r.o. Praha – předseda 
poroty a člen řemeslné rady cechu), 
Bruno Baručák (FORTNA stav s.r.o.) 
a tesař Jan Valoušek. Hlavními hodnoti-
cími kritérii byly – vynesení profilu, opra-
cování spojů, dodržování BOZP, celková 
kvalita provedení (vzhled výrobku), do-
držení časového limitu a zejména pak 
dodržení rozměrů daných výkresem.
Písemný test a zadaný úkol nejlépe zvlád-
li a na prvním místě s celkovým počtem 
131,02 bodů stanuli Ondřej Porubek 

a Adam Kapitánik se SŠ řemeslné 
Jaroměř. Druhé místo za 129,02 získa-
ných bodů obsadili Martin Kovář a Michal 
Hromádko ze SPŠ stavební Pardubice 
– Rybitví a třetí místo za 128,03 bodů 
vybojovali Michal Bartoška a Rostislav 
Germín ze SOŠ a SOU Trutnov.
Tato trojice družstev postupuje do ce-
lostátního finále soutěže, které proběh-
ne 25. – 26. dubna 2018 v rámci 
jarního stavebního veletrhu IBF v Brně. 
Zde se utkají s vítěznými týmy postu-
pového kola pro oblast Morava, které 
proběhlo za účasti pěti škol 23. – 24. 1. 
2018 na půdě SŠ stavební a dřevo-
zpracující Ostrava – Zábřeh, a kde si 
účast v Brně vybojovali vítězové Jakub 
Piska a Zdeněk Linart ze SOU staveb-
ní Opava, druzí Tomáš Chuda a Adam 
Puczok z pořádající SŠ stavební a dřevo-
zpracující Ostrava – Zábřeh a bronzoví 
Patrik Koleček s Martinem Dostálem ze 
SPŠ stavební Valašské Meziříčí.

Soutěž Tesař 2018 má pro brněnské finále 
kompletní soupisku soutěžících z ČR

Ve dnech 28.2. – 2.3.2018 proběhlo na půdě Akademie řemesel Praha – SŠ technické v Praze 4 na 
Zeleném pruhu české kolo 16. ročníku celostátní soutěže Tesař 2018, vyhlášené Cechem klempířů, 
pokrývačů a tesařů České republiky (CKPT).

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv Akademie řemesel a SOU Opava

Postupující soutěžící z českého kola (zprava) Ondřej Porubek a Adam Kapitánik ze 
SŠ řemeslné Jaroměř, Martin Kovář a Michal Hromádko ze SPŠ stavební Pardubice 
– Rybitví, Rostislav Germín a Michal Bartoška ze SOŠ a SOU Trutnov

Vítězové moravského kola Jakub Piska 
(2. ročník) a Zdeněk Linart (1. ročník) ze 
SOU Opava. Foto: SOU Opava
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V roku 2016 získal 3. miesto Michal 
Gajdoš za „Vešiak Hanger“ a Čestné 
uznanie Zuzana Chamulová za „Vešiak 
Lawela“. O rok neskôr v roku 2017 na 2. 
mieste ocenili Justínu Nosáľovú za krea-
tívnu hračku „Hupky – Dubky“ a Čestným 
uznaním Matúša Vaňu za „Odrážadlo 
Pekáč 05“. Stupňovanie lesku cien vy-
vrcholilo v Etudách z dreva v roku 2018: 
Samuel Burian dostal finančnú prémiu 
za 1. miesto, keď mu úspech prinieslo 
drevené „Puzdro na slúchadlá“ a Čestné 
uznanie Bibiána Kňazíková za „Kabelky 
z dreva“. V predchádzajúcich piatich ro-
koch si odborná porota „nevšímala“ ich 
výrobky? Asi mali menej nápadité témy 
a spracovanie.
Súťaž od roku 2011 profesijne podporujú 
Zväz spracovateľov dreva SR a odborný 
časopis Drevársky magazín. Oceňujú 
zaujímavé riešenia, cenu udelili v roku 
2018 Jane Kamenskej za jej „Drevené 
traky“ (pozri DM 3/2018 str. 62 a 63), 
v roku 2016 Lucii Ihradskej za „Paravan 
Manty“, v roku 2017 získal cenu kolektív 
žiakov SOŠ drevárskej Zvolen za sériu 
študentských prác s pestrou paletou 
hračiek a nápaditou prezentáciou školy.
Z ocenených prác v XIX. ročníku Etudy 
z dreva odborná hodnotiteľská udelila 1. 
miesto za „Puzdro na slúchadlá“. Návrh 
a výrobný postup druhák Samuel Burian 
konzultoval s odborným učiteľom Mgr. 
Igorom Švingálom. Na výrobu jedno-
duchého dreveného tvaru výrobku na 

CNC obrábacom centre dozeral Mgr. 
Stanislav Bačík.
Do súťaže škola prihlásila 13 výrobkov. 
Zo zúčastnených študentov SOŠ dre-
várskej Zvolen konzultovali súťažné prá-
ce s Mgr. Igorom Švingálom aj Rebeka 
Czúdorová (drevený náhrdelník) a An-
drea Gibalová (drevená čelenka obo-
hatená krížovým stehom a dekoračné 
hrče z dreva). Konzultácie pri tvorbe 
produktov poskytol Mgr. Jiří Dvořáček 
študentom: Jane Kamenskej (drevené 
traky), Bibiáne Kňazíkovej (drevená ka-
belka z bukových plátkov prešívaných 
koženým remienkom a magnetickým kli-
povým zatváraním), Igorovi Láskovi (reb-
rová podložka pod notebook z bukovej 

preglejky) a Kataríne Mališovej (drevená 
geometrická štylizácia kľúča do podoby 
magnetického vešiaka na kľúče).
Konzultantkou študentských prác bola 
aj učiteľka Ing. Ivana Chovancová. 
Pomohla pri tvorbe funkčných šperkov: 
Veronike Šabíkovej – šperky zo staré-
ho práchnivého dreva, šišiek a úlomkov 
z dreva, Denise Záchenskej – drevený 
náhrdelník s pierkami, Martinovi Zvaríkovi 
– vychádzkovú kľučku s vtipným poňa-
tím vychádzkovej palice, pri ktorej možno 
meniť úchopovú časť. Tretiakov usmerni-
la pri samostatnej vlastnoručnej výrobe: 
Barboru Harňákovú – drevenej súprave 
šperkov, Hanu Rehorčíkovú a Dominiku 
Olajcovú – drevených prsteňov.

Stupňovanie lesku ocenení

Etudy z dreva – ako súťaž a výstavu už 19 rokov organizuje Lesnícke a drevárske 
múzeum vo Zvolene. Každoročne sa ich zúčastňujú talenty zo stredných umeleckých 
škôl aj z odborných drevárskych škôl s výučbou dizajnu. Pridávajú sa i vysoké 
školy podobného zamerania zo SR a ČR. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1998. 
V uplynulých rokoch sa SOŠ drevárska Zvolen vrátila s nomináciami a ziskom 
cien medzi najúspešnejších tvorcov predmetov z dreva. Chcú dokázať, že práve 
ich výrobok je „Naj... drevená hračka, úžitkový predmet a šperk, bytový doplnok“.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor

Ocenení študenti v XIX. ročníku súťaže Etudy z dreva SOŠ drevárskej Zvolen (zľava): 
Jana Kamenská, Bibiána Kňazíková a Samuel Burian
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Psací kabinet arciknížete 
Karla

V tomto kabinetu arcikníže Karel, adop-
tovaný syn nejmilejší dcery císařovny 
Marie Terezie – Marie Christiny a jejího 
muže Alberta von Sachsen-Teschen, 
vyřizoval korespondenci a pracoval. 
Také zde nechyběla ta největší nádhe-
ra. Knížecí kabinet po úpravách Karla 
z let 1822–1825 ozdobil vzácný dekor 
a exkluzivní materiály včetně hedvábné-
ho potahu v lyonské modré. Albert látky 
ještě draze platil v Lyonu, Karel už mohl 
nakupovat jejich kopie u vídeňského 

tkalce Christiana Georga Hornbostela. 
Dezén potahů stěn i parket je inspirován 
antikou s oblíbeným motivem palmety. 
Stěny zdobí portréty Marie Terezie a její-
ho muže císaře Františka I. Lotrinského 
(Jean Etienne Liotard). 
Podlaha je dílem manufaktury Josefa 
Danhausera. Ten navrhl i sekretáře 
s četnými tajnými schránkami a dva 
němé sluhy. Ty umožnily knížeti obejít 
se bez unavující soustavné přítomnosti 
četného služebnictva. Stolek s porce-
lánovou deskou ve stylu Ludvíka XVI. je 
darem Marie Antoinetty její sestře Marie 
Christine. Pochází z královské manufak-
tury v Sèvres, která zásobovala králov-
ský trůn uměleckými objekty nesmírné 
kvality. Ludvík XVI. a Marie Antoinette je 
používali jako exkluzivní dary a jako pro-
jev velkorysosti a demonstrace jejich 
moci. Stolek na centrální noze měl až 
do roku 1789 největší plochu pomalo-
vání, jaká kdy byla v Sèvres vyrobena.

Zlatý kabinet

Nejcennější místností Habsburského 
sídla je zlatý kabinet. Všechny jeho stě-
ny i strop jsou pozlaceny dvěma vrstva-
mi třpytivého plátkového zlata. Dokonalé 
řemeslo odvedli umělci, kteří do Vídně 
spolu s knížetem utekli před revolucí 
z Bruselu. V kabinetu použili v Rakousku 
neznámou techniku, kdy se 23 karáto-
vé zlato míchá s půlkarátovým stříbrem 
a půlkarátovou mědí. To mu dává spe-
ciální rudý lesklý tón, který se projeví 
ještě intenzivněji na slunci. Tento efekt 
byl označen jako Albertinské zlato a je 
dodnes používán. Další dekoraci pros-
toru zajišťují alegorické obrazy Andrea 
Cornelia Lense z bruselského zámku 
Laeken, byly osazeny do prostoru až 
v roce 1804. Zlatý kabinet obývala Marie 
Christine a po její smrti v roce 1798 její 
manžel Albert. Další obyvatel kabinetu, 
adoptivní syn Marie a Alberta, arcikníže 

Albertina není jen muzeum (3. část)

Vídeňská Albertina, jedna z nejvýznamnějších sbírek umění na světě, sídlí v paláci, který získala od 
svých rodičů nejmilejší dcera císařovny Marie Terezie – Marie Christina se svým mužem Albertem von 
Sachsen-Teschen. Součástí prohlídky rozsáhlé sbírky umění jsou i slavnostní komnaty představitelů 
nejvyšší habsburské společnosti. Poslední část seriálu se věnuje druhé části komnat, mezi nimiž 
jsou skutečné klenoty buržoazního bydlení – zlatý kabinet nebo sál múz. 

Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně
Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Deska stolku znázorňuje milostné scény čarodějnice Armidy a rytíře Donalda z eposu 
Torquata Tassa La Gerusalemme liberta z roku 1574

Průhled z psacího kabinetu arciknížete 
se dvěma „němými sluhy“
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Karel, nechal položit „jen“ nové parkety 
z růžového dřeva.

Sál múz

Ceremoniálním centrem slavnostních 
komnat byl 19 m dlouhý a 9 m vysoký 
sál múz. Navrhl ho v roce 1822 Josef 
Kornhäuser v duchu Gesamtkunstwerku. 
Prostor člení mělké pilastry, které jsou 
v kontrastu se sochami z pískovce 
s úpravou imitující mramor. Představují 
Apolona a jeho devět múz v životní veli-
kosti a patří k nejkrásnějším souborům 
klasicistních soch v Evropě. Jejich autor 
Joseph Klieber se nechal inspirovat dí-
lem sochaře Antonia Canovy. 
Ke sváteční atmosféře světlého prosto-
ru pastelových barev přispívá také vzác-
né mramorové táflování stěn a pilastrů, 
zlacený dekor dveří a dalších prvků, 
především pěti nádherných křišťálových 
lustrů. Centrální, osmiramenný dvojú-
rovňový lustr zhotovený v české manu-
faktuře patří svojí šířkou přes 3 metry 
k největším své doby. Z bezpečnostních 
důvodů byl během 1. světové války ukryt 
a na své místo se vrátil až v roce 1972. 
Dokonalé osvětlení vhodné pro večerní 
aktivity jako plesy a slavnostní večeře 
zajistí další svíčky osazené na rampě 
pod stropem. 

Rokokový pokoj

Rokokový pokoj je jediným dokladem 2. 
rokoka. Nechal ho zřídit Albrecht v roce 
1875 místo původního zařízení z ob-
dobí biedermeieru. Geometrické tvary 
ustoupily rokokovým sloupům a křivkám 
táflování, plastická řezba nábytku a dře-
věný lustr neorokoka připomínají velkou 
moc a velikost Habsburků pod vládou 
velké císařovny Marie Terezie. Místnost 
je vybavena rokokovou garniturou s bílo-
-zlatou kostrou se žlutou potahovou lát-
kou korespondující se stěnami. Stolový 
nábytek zastupuje oválný stůl a konzola. 
Celek dotvářejí zlacené detaily stropu, 
táflování a zlacený lustr.
Sám Albrecht je představen na velkém 
plátně během svého posledního vojen-
ského cvičení. Nejvyšší velitel armády 
prožil větší část svého života na vojen-
ských taženích. Jako vojenský inspektor 
najezdil kolem 20 000 km ročně.

Wedgwoodův kabinet

Zvláštnost tohoto kabinetu je táflování 
panely ozdobenými fantastickým a natu-
ralistickým pojetím motivů čtyř elemen-
tů: voda, vzduch, oheň a země.

Další speciální dekoraci tvoří vzácné 
porcelánové medailony osazené do 
táflování znázorňující mytologické scé-
ny. Pocházejí z anglické manufaktury 
Joshiaha Wedgwooda v Anglii. Původně 
zdobily „Temple du Soleil“ – chrám slun-
ce v parku knížete Alberta v bruselském 
zámečku Laeken.

Španělský apartmán

Apartmán je jediné sídlo španělských 
vládců mimo jejich území. Nechal ho vy-
budovat arcikníže Fridrich pro ovdovělou 
španělskou královnu Marii Christine, jeho 
sestru. Žila zde v letech 1895–1918 se 
svým synem, králem Alfonzem XIII. Z pů-
vodních 12 místností se po bombovém 
útoku zachovaly jen dvě. Momentálně 
jsou využity k prezentaci nejslavnějších 

grafických děl Albertiny v čele se zajícem 
Albrechta Dürera.
Vzhledem k astronomické hodnotě sbí-
rek jsou některé pochopitelně předvádě-
ny ve formě faksimilií. Vzácné originály 
sbírky čítající přes milion exemplářů jsou 
uloženy v klimatizovaném zakladačovém 
skladu, který je řízen počítačem tak, 
aby zajistil co nejrychlejší přístup k ori-
ginálům, ale především zachoval optimál-
ní podmínky vlhkosti a teploty a ochránil 
sbírku světového významu před ničícími 
účinky světla a bakterií. Jen tak lze za-
chovat tyto poklady pro další generace 
společně se slavnostními komnatami 
Habsburků, které slouží jako němí svěd-
kové historie nábytku nejvyšších spole-
čenských vrstev.

Zdroje: tiskové materiály Albertina

Sál múz

Interiér rokokového pokoje s impozantním lustrem, canapé a návrhem jezdecké 
sochy Albrechta (Caspar von Zumbusch)
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V době, kdy se Claude Monet (*1840 – 
†1926) rozhodl přestěhovat do Giverny, 
měl za sebou docela pohnutý život. Na 
Akademii ho nutili malovat ideály dle an-
tiky, on ale viděl svět jinak. Chtěl vyjádřit 
pocity, které v něm evokovalo světlo, 
voda a barvy, prchavé dojmy a neopa-
kovatelnou atmosféru. Začal proto jako 
první malovat v exteriéru. Na svých plát-
nech téměř nepoužíval postavy. Tvrdil, 
že by ho jen rozptylovaly. Kamarádil 

se s Renoirem, Degasem a obdivoval 
Maneta. Těžce nesl odmítnutí Manetovy 
Snídaně v trávě na Salonu v roce 1863 
(oficiální výstava organizována státem za 
císaře Ludvíka Napoleona, jediný způ-
sob, jak vystavit a prodat). Jeden z prv-
ních obrazů, který ho proslavil, byla Žena 
v zeleném. Modelem mu stála Kamila. 
Maneta přivádělo Monetovo jméno k zou-
falství, byl přesvědčen, že parazituje na 
jeho slávě.
Už tak nuzný život záhy zkomplikovalo 
Kamilino těhotenství. Rodiče ho přesta-
li podporovat a brzy se ocitl na pokraji 
bídy. Aby mu pomohl, koupil jeho pří-
tel Basille na splátky obraz Ženy v za-
hradě. Monetovou životní radostí bylo 
malování obyčejného života pod širým 
nebem a finanční podporu komentoval 

slovy: „Člověk neví, co jsou peníze, do-
kud je má a neví, co je mít rodinu, do-
kud ji nemá“. V roce 1870 se konečně 
oženil, ale brzy na to vypukla prusko-
-francouzská válka. Degas s Manetem 
narukovali, přítel Basille zemřel. Monet 
utekl i s rodinou do Londýna. Zde byl 
fascinován odstíny šedi a objevil kouzlo 
japonského umění. Za rok se vrátil zpět. 
V Argenteuil si pořídil atelier na vodě, ale 
i když k jeho nejslavnějším dílům patří 
Máky v Argenteuil, téměř neprodával. 
Další velkou ranou byl odchod Kamily 
v roce 1879. Zemřela na tuberkulózu. 
Monet se z tragické situace léčí malbou. 
Snaží se zachytit realitu, měnící se světlo, 
maluje rychle, ve vrstvách, bez kontur. 
Galerista Ernest Hoschédé mu dluží hod-
ně peněz a i kvůli těmto závazkům v roce 
1877 emigruje. Jeho žena Alice začne žít 
s Monetem, aniž by se rozvedla.

Malebná Giverny

Při jedné z procházek napříč krajinou hle-
dajíc motivy pro malbu objeví Monet ma-
lou vesničku Giverny a okamžitě se pro 
ni nadchne. Očaruje ho prostředí, nikoliv 
dům, který je v dezolátní stavu. Nejdřív 
se ubytuje v hostinci, který později vymě-
ní za nájem a v roce 1883 koupí bývalou 
lisovnu oleje se stodolou a zelinářskou 
zahradou na pozemku o rozloze 1 hek-
taru. Vykácí stromy v zahradě, vybere 
a osobně vysází květiny tak, aby kvetly od 
jara do podzimu. Zahradě věnuje veške-
rý svůj volný čas i peníze až do konce 
svého života. Pozemek rozčlení na pravi-
delné čtverce s kovovými pergolami, po 
kterých se pnou růže. Kombinace ba-

Claude Monet a jeho dům v Giverny

Název impresionismus vznikl v roce 1872 jako pejorativní označení nového malířského stylu,  něče-
ho, co dobová společnost nemohla pochopit a přijmout. Imprese znamená dojem, třeba z východu 
slunce, pole máku nebo katedrály lesknoucí se deštěm. Mezi milovníky výtvarného umění snad není 
nikdo, kdo by impresionismus neměl rád. Obrazy plné dojmů jsou tahákem pařížského muzea Orsay 
a kdo chce vidět ještě víc, určitě navštíví i Oranžérii v Tuilerijské zahradě. Tato stavba je důstojným 
rámcem pro umístění Monetových megapláten „Lekníny“ z jezírka jeho domu v Giverny. Meditace 
nad jejich křehkou krásou odvede mysl do jiného prostoru. Není divu, že mnozí zatouží spatřit na 
vlastní oči místo, kde toto dílo vzniklo.

Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně
Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka a archiv Giverny

Monetův dům v Giverny
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rev jsou promyšlené tak, aby maximálně 
vyzněly za ranní mlhy nebo slunečního 
svitu. Zahradu tvoří proto, aby zde mohl 
malovat a nechat se unášet tisíci jejích 
podob. Sýpku přemění na atelier, ale 
v něm jen kouří a roztahuje plátna. V té 
době maluje série obrazů: např. 25 sto-
hů sena, 25 topolů, katedrálu v Rouen 
za každého počasí, rána nad Seinou, 
japonské mosty, nebe a máky, lekníny. 
Zbožňuje iluze a je naplněn radostí. 
Později Monet přikoupí pozemek s pro-
máčenou půdou, který se přímo nabí-
zí ke zbudování jezírka inspirovaného 
japonskou kulturou. Nechybí japon-
ský most ani bambusový les. Jezírko 
s lekníny skýtá osvěžení i za parného 
dne a zůstává celých 20 let zdrojem 
Monetovy inspirace.
Monet postupně přestaví dům, stodolu 
přemění na ateliér a z větší části navrh-
ne i nábytek. Růžová budova se zele-
nými okny ničím nepřipomíná bývalou 
zemědělskou stavbu. Z ulice je nená-
padná, ale do zahrady se plně otevírá 
a konkuruje jí svou romantickou barev-
ností. Barva je zásadním rysem celého 
interiéru. Jako kdyby byla každá místnost 
obrovským mistrovým plátnem. Ostatně 
Monet stěny osobně vymaloval, a tak 
můžeme především žasnout nad modrou 
a žlutou. Modrý salon v přízemí, zařízený 
klasickým nábytkem, je určen k instalaci 
bohaté sbírky japonských tisků, které mu 
dodávají kompaktnost. Na bleděmodrém 
divanu lze snít při pohledu na exotickou 
krajinu. 
Dalším prostorem s dominantní modrou 
barvou je kuchyně. Bělomodrá fajáns 
z Rouenu a modrý lak na zbytku stěn 
působí prostorně a vyžadují minimální 
údržbu. Jedno okno vede na ulici, aby 
bylo možné sledovat příjezd dodavate-
lů, okna na druhé straně zajišťují příčné 
větrání. Přímé spojení kuchyně se skle-

pem, který nekopíruje zdi domu, umož-
ňuje pravidelně poskytovat veškerou 
péči lahodnému vínu. Vše je praktické 
a moderní, nechybí velkoryse řešený 
měděný sporák a nádobí. Přitom Monet 
do kuchyně prakticky nechodil a veške-
rou důvěru svěřil svým hospodyním.
Na kuchyni navazuje jídelna. Monet milo-
val dobré jídlo. Rád si dopřál chřest, pe-
čené kachny, perličky a koroptve nebo 
dobře ochucené saláty. Jídelní stůl poj-
me „jen“ 12 osob, není místem zábavy, 
ale intimním prostorem rodinného života 
podřízeným zvyklostem pána domu. Ten 
obědval pravidelně o půl jedné i za cenu 
toho, že děti musely odejít dřív ze školy. 
Prostor byl otevřen i pro občasné náv-
štěvy místních, kteří si toho velmi vážili. 
Není tu nic pompézního, jen žlutá bar-
va, která vytvoří prosluněnou atmosféru. 
Kromě nábytku se vizuálně uplatní dva 
původní stolní servisy (běžný a sváteční), 
pár cenných fajáns z Francie i z Orientu, 

švýcarské hodiny, bílá japonská kočka 
nebo keramika z Vallouris. Podlahu tvoří 
bílé a červené keramické čtverce a dvě 
francouzská okna s bílými záclonami 
s anglickou výšivkou spojují prostor se 
zahradou. Na terase lze v létě snídat 
a pózovat před fotografy.
Největší místností domu je atelier, jeden 
ze tří, které Monet postupně vybudoval. 
Po roce 1899 byl přeměněn na salon 
se spoustou obrazů na zdech. Jsou to 
Monetova nejmilejší díla, současně re-
prezentují jednotlivé etapy jeho tvorby. 
Nábytkové vybavení tvoří čalouněný di-
van a chaise longue, několik subtilních 
ratanových křesel, malé stolky a psací 
stůl k vyřizování pošty. Je tu i řada dře-
věných krabic, které se používaly pro 
transport pláten. Posledním „obrazem“ 
je velké okno namířené do stále kveto-
ucí zahrady. Navzdory své ložnici v patře 
dává Monet přednosti spaní právě zde. 
Když je špatné počasí, maluje odtud  

Malý atelier

Ložnice mistra
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donekonečna svoji milovanou zahradu.
První patro funguje jako intimní prostor 
s ložnicemi pro jednotlivé členy rodiny 

a hosty. Snad nejhezčí patří Monetově 
snaše Blanche (dcera Alice, provdala se 
za jeho syna). Dominantní starorůžová 

se uplatní na veškerých textiliích i tape-
tách. Nechybí tu psací kabinet, šicí sto-
lek a pochopitelně řada obrazů včetně 
vlastních pláten Blanche.
Ani Monetova ložnice s bílou postelí, ve 
které zemřel, se neobejde bez obrazů. 
Tentokrát to jsou ale díla jeho přátel. 
K nábytkovým objektům patří neče-
kaně rokoková mahagonová komoda 
a bohatě intarzovaný stůl s cylindrickým 
uzávěrem z růžového dřeva. Signované 
objekty reprezentující starý režim, jsou 
v bytě umělce známého svou zálibou 
v jednoduchosti skutečně nečekané. 
Ve svém království Monet vychovává 8 
dětí. Dvě děti má s Camille, 6 dětí přived-
la do domu Alice. Svůj vztah s Alicí lega-
lizuje po smrti jejího muže v roce 1892, 
ale ztratí ji kvůli leukémii v roce 1910. 
Giverny se stává místem vyhledávaným 
návštěvami. Neustále kvetoucí zahra-
du přichází obdivovat osobnosti jako 
Cézanne, Renoir, Matisse, Sisley nebo 
Gaugain. Monet má přísný režim: vstává 
brzy ráno, hledá motivy. Žádné lidi, ale 
květy a slunce. Tvrdí přitom, že je pro 
něj motiv zcela podřadný a že chce jen 
zachytit to, co je mezi motivem a ním. 
Neuznává kubismus, fauvismus ani po-
intilismus. Směřuje k abstraktní malbě. 
Monet věnoval celý život impresionismu. 
Navzdory operaci pravého oka dosáhl 
úctyhodného věku 86 let a o 15 let přežil 
svoji druhou ženu. Jeho tělo spočívá na 
místním hřbitůvku. Dům zdědil syn Michel, 
ten zde ale nebydlel, tak se o něj starala 
jeho nevlastní dcera Blanche Hoschédé-
Monet. Po její smrti dům zpustl, a tak ho 
Michel nabídl francouzské Akademii vý-
tvarného umění a časem se našly i pe-
níze na rozsáhlé úpravy. Dnes Giverny 
oprávněně patří k nejnavštěvovanějším 
památkám ve Francii.

Zdroje: tiskové materiály Giverny

Kuchyň a jídelna

Velký atelier, dnes butikLožnice Blanche
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výber aktualít

Vážení čitatelia,

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

nášame novú službu vo forme výberu 
upútaviek na najdôležitejšie a najza-
ujímavejšie 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.

Tržby aj zisk vzrástli o tri percentá
Uverejnené: utorok, 27. marec 2018
Väčšiu časť zisku za uplynulý rok – 5 mil. € – odvedie š.p. LESY SR do štátneho rozpočtu. Podnik 
po zdanení vytvoril zisk 7 522 000 €. Na rozvoj podniku zostane len tretina – 2,5 mil. € z tejto 
sumy. Zisk je vyšší iba o 3 %, o sumu 241 000 €. 

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

Výroba nábytku v ČR loni opět vzrostla, ale jen v řádech miliónů
Uverejnené: pondelok, 26. marec 2018
Český nábytkářský průmysl zaznamenal v roce 2017 další růst svého výkonu, což je již posedmé 
v řadě. Oproti prognóze AČN ze září loňského roku ale výroba nábytku nevzrostla na očekávaných 
45,18 mld. Kč, ale pouze na 44,68 mld. Kč, což je v porovnání s rokem 2016 (44,64 mld. Kč) 
nárůst „jen“ o 40 mil. Kč. Je tedy možné, že nábytkářský průmysl tímto naráží na lidské limity.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Cech podlahárov Slovenska so staronovým vedením
Uverejnené: štvrtok, 22. marec 2018
Jozef Mokrý zotrváva vo funkcii vrchného cechmajstra Cechu podlahárov Slovenska. Rozhodlo 
o tom zasadnutie 18. snemu cechu, ktoré sa konalo koncom februára v Považskom Podhradí.

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

Anketa Strom roku 2018 letos hledá živoucí symboly demokracie a svobody
Uverejnené: streda, 21. marec 2018
Nadace Partnerství vyhlašuje již 17. ročník celostátní ankety Strom roku, letos navíc s podtitulem 
Stromy svobody.

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

Přiznání k různým daním: Kdy a kdo je musí podávat?
Uverejnené: utorok, 20. marec 2018
Pravidelná přiznání k různým typům daní bývají pro daňové poplatníky noční můrou. Portál 
BusinessInfo.cz proto pro podnikatele připravil přehled, jaké dokumenty, v jakých termínech 
a jakou formou musejí finančnímu úřadu odesílat.

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

Rozhľadňa na najvyššom bode nad Váhom
Uverejnené: piatok, 16. marec 2018
Na vrchu Špičák v Strečne otvorili novú drevenú rozhľadňu. Nachádza sa v nadmorskej výške 
620 m n. m. a ponúka rozhľad na štyri hrady, zvrchu sa pozerá aj na ruiny Strečnianskeho hradu, 
meander Váhu splavnený plťami a úsek preťaženej cesty.

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

Pila Javořice loni poprvé překročila miliardu Kč v tržbách
Uverejnené: utorok, 13. marec 2018
Pila Javořice, a.s., třetí největší zpracovatelská kapacita tohoto typu v ČR, loni poprvé po letech 
překročila hranici jedné miliardy Kč v tržbách. Podle předsedy představenstva pily Javořice Jana 
Vařeky je to výsledek kombinace úspěšného posílení kapacit, investic do produkce s vyšší přida-
nou hodnotou a vývoje na trhu. Firma podle něj současně čtvrtý rok za sebou potvrdila ziskovost.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis
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Identifikované skupiny zamestnancov 
však vyžadujú pristupovať k tvorbe mo-
tivačného programu pre každú z nich in-
dividuálne. Pri uplatňovaní motivačných 
programov je preto potrebné uvedomiť 
si v každom podniku veľkú individuálnu 
premenlivosť aktuálneho motivačného 
profilu, vrátane nevyhnutnosti sústavnej 
aktualizácie systému motivácie. 
V rámci analýzy prostredia podniku je 
možné využiť metódu personálneho 
auditu, ktorého súčasťou môže byť aj 
analýza motivačného prostredia podni-
ku. Analýza motivačnej klímy podniku 
vychádza zo všeobecnej analýzy pod-
niku a súčasnej úrovne motivácie za-
mestnancov. Je potrebné prikladať jej 
vysokú dôležitosť. Nevyhnutné je celej 
problematike venovať podstatne viac 
času a priestoru. Na dôkladnej a pres-
nej analýze závisí následný úspech ce-
lého motivačného programu. Akceptuje 
všeobecné poznatky z teórií pracovnej 
motivácie a spolu so zisťovaním moti-
vačného profilu zamestnancov umožňu-
je získať informácie o slabých a silných 
stránkach systému riadenia v podniku 
a jeho motivačné účinky. 
Návrhy opatrení nemôžu byť náhodným 
procesom, ktorého účinky minú cieľ, 
ak nezodpovedajú prioritám zamest-
nancov. Určenie poradia jednotlivých 
motivačných faktorov nebýva spravidla 
založené na objektívnom rozhodnutí. 
Toto je ovplyvnené momentálnou situ-
áciou respondenta, ktorá je závislá od 
jeho psychického rozpoloženia, od eko-
nomiky a atmosféry v podniku, v ktorom 
vykonáva pracovnú činnosť. Prieskumu 
motivačnej štruktúry zamestnancov by 
malo predchádzať poznanie a zhodno-
tenie všetkých skutočností, ktoré majú 

na fungovanie podniku, na ochotu (mo-
tiváciu) pracovať a výkon zamestnancov 
podstatný vplyv. 

Potrebné je predovšetkým zistiť úda-
je o:

 technických a organizačných pod-
mienkach práce,

 sociálno-demografických a kvalifikač-
ných charakteristikách zamestnancov 
podniku, 

 informácie o charakteristikách pra-
covného prostredia, o pracovných 
podmienkach uplatňovaných systé-
moch hodnotenia a odmeňovania,

 uplatňovaní systému personálneho 
riadenia a samotnej personálnej prá-
ce v podniku, uplatňovaní systému 
sociálnej starostlivosti a zamestna-
neckých výhod, 

 zhromaždenie a rozbor tzv. mäkkých 
dát (informácie o charakteristikách 
spokojnosti alebo nespokojnosti za-
mestnanca, jeho hodnotovej orientá-
cii, ašpirácií, vzťahu k práci, k nadria-
deným, ku kolegom a k podniku ako 
celku).

Proces analýzy motivácie 
v podniku

Podstatnú úlohu pri analýze motivač-
ných nálad v podniku zohráva zostave-
nie dotazníka. Z dôvodu neovplyvňova-

nia respondentov odporúčame vybrané 
motivačné faktory usporiadať podľa 
abecedy. Nami navrhnutý dotazník bol 
z dôvodu čo najväčšej zrozumiteľnos-
ti pre všetky kategórie zamestnancov 
podnikov vytvorený v jednoduchej for-
me. Motivačné faktory je však možné 
podľa potreby rozširovať, (prípadne zú-
žiť). V rámci zisťovania názorov respon-
dentov na jednotlivé motivačné faktory 
možno ho využiť na analýzu všeobec-
ných informácií. Z psychologického hľa-
diska sa respondent uvoľní a následne 
sa môže k motivačným faktorom vyjad-
rovať objektívnejšie.

Hlavnou úlohou dotazníka je analýza 
motivačných faktorov, ktorým zamest-
nanec priradí jeden z piatich stupňov 
dôležitosti zo stupnice hodnotenia (viď 
tabuľka nižšie). Vyhodnotenie dotaz-
níka bolo uskutočňované z matice dát 
s rozmerom počet zamestnancov x 
počet motivačných faktorov. Uvedená 
matica je vstupom pre uskutočnenie ná-
slednej štatistickej analýzy motivačných 
faktorov. Súčtom čísel v stĺpci dostane-
me sumu stupňov hodnotenia motivač-
ných faktorov respondentmi, čo nám 
umožní určiť poradie dôležitosti jednot-
livých motivačných faktorov. 

Motivácia ľudí v malých a stredných podnikoch 
nemôže byť náhodným procesom

K najvýznamnejším predpokladom výkonnosti zamestnancov, ich 
ochoty a spokojnosti patria skutočnosti, že zamestnanci vykoná-
vajú prácu, ktorá je zmysluplná, má pre podnik význam, je pre nich 
zaujímavá, primerane náročná a poskytuje možnosti osobného 
rozvoja. Analýza motivačných faktorov s následnou verifikáciou 
môže poskytnúť cenné poznatky pre oblasť motivácie v podniku.

Autor: Doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene
Kontakt: sedliacikova@tuzvo.sk
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Stupnica poradia dôležitosti motivačných faktorov
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Po dôkladnej príprave zamerania mo-
tivačných faktorov sme vybrali 35 
ukazovateľov, ktoré je možné použiť 
v dotazníkoch.
Prvých 9 kritérií vytvára obraz o pod-
niku:

 atmosféra na pracovisku 
 bezpečnosť práce 
 obraz o pracovnom tíme 
 duševná náročnosť práce 
 ekológia podniku 
 fyzická náročnosť práce 
 informácie o vlastnej práci a úlo-
hách pracoviska 

 informovanosť o situácii v podniku
 meno podniku

Ďalší okruh otázok dotvára obraz o mi-
mopracovnom čase, vzdelávaní a môže 
odhaliť schopnosť pracovníka zaradiť sa 
do motivačného procesu:

 mimopracovný voľný čas 
 možnosť ďalšieho vzdelávania 
 možnosť pracovného postupu 
 možnosť uplatnenia schopností 
 obsah práce (alebo úloha, ktorá bola 
zamestnancovi pridelená má veľký 
vplyv na úroveň jeho pracovnej motivá-
cie; čo možno zvýšiť zmenou obsahu 
práce).

Za dôležité treba považovať výsledky 
podnikateľských aktivít firmy. Predsta-
vitelia neradi poskytujú konkrétne eko-
nomické ukazovatele a ich plnenie. 
Obávajú sa prezradenia úrovne podni-
kovej kultúry. Pre hodnotenie motivácie 
sú dôležité:

 osobnosť vedúceho – manažér ov-
plyvňuje nielen efektívnosť zamestnan-
cov, ale aj ich postoje k podniku, k prá-
ci a ich spokojnosť; mal by si všímať 
ich potreby a postoje, byť spravodlivý 
a v prvom rade s nimi komunikovať,

 podnik práce – úlohou organizač-
ného zaistenia práce je predovšet-
kým definovanie a riadenie účelnosti 
nadväznosti pracovných úloh; odhaliť 
faktory, ktoré významne ovplyvňujú 
úroveň pracovnej motivácie,

 podiel na hospodárskom výsledku 
– vyjadruje zainteresovanosť zamest-
nancov na výsledkoch hospodárenia 
podniku; pôsobí motivačne, ale mno-
ho firiem viac používa spôsob posky-
tovania 13. a 14 platu,

 podniková kultúra – jej rozvíjanie 
znamená posilňovanie tých kolektív-
nych hodnôt, všeobecne prijímaných 
ako normy správania, tradícií, nepí-
saných pravidiel vzťahov ľudí, ktoré 
podporujú motiváciu, tvorivosť a pod-
nikavosť zamestnancov.

Ukazovatele, ktoré ovplyvňujú pracov-
níkov pre zvýšenie motivácie:

 pracovná doba – predstavuje časové 
využitie zamestnanca, vplýva na mimo-
pracovný voľný čas a tým na uspoko-
jenie jeho potrieb počas voľna,

 pracovná istota – je významným mo-
tivačným faktorom; zamestnanci v sú-
časnej ekonomicky nestabilnej dobe 
potrebujú mať pocit istoty, že si udržia 
svoje zamestnanie – to ich motivuje 
k vyšším výkonom,

 pracovná prestíž – niektorí zamest-
nanci túžia získať mimoriadne pra-
covné postavenie v podniku, značný 
vplyv; je pre nich dôležité, aby si ich 
ostatní všimli

 pracovné prostredie – kvalitné a prí-
jemné pracovné prostredie, ktoré eli-
minuje potenciálne zdroje negatívneho 
pôsobenia na zamestnancov, vytvára 
predpoklady pre pozitívne postoje za-
mestnancov k práci a podniku (nie je 
bezprostredným motivačným faktorom 
rastu pracovnej výkonnosti)

 pracovné uspokojenie – práca vý-
razne ovplyvňuje život a spokojnosť 
v ňom, aby prispelo k jeho celkovej 
harmónii,

 pracovné uznanie – značným mo-
tivačným činiteľom pre každého je 
úspech, ktorý býva spojený s uznaním 
(manažér musí vedieť využiť vhodnú 
príležitosť k uznaniu hodnoty výkonu)

 pracovný stres – na mnohých za-
mestnancov pôsobí demotivačne, pre-
tože v nich vyvoláva napätie, nervozitu, 
znižuje koncentráciu a tým i pracovný 
výkon, ale pre mnohých znamená hna-
ciu silu, ktorá zvyšuje pracovný výkon 
a posúva ich vpred,

 samostatnosť v práci – prejav úspeš-
nosti zamestnanca a vedomia, že jeho 
nadriadený verí v jeho schopnosti.

Záverečné a dôležité hodnotenie pre 
zvyšovanie motivácie v malých a stred-
ných podnikoch:

 sankcie za nesplnenie pracovných 
úloh – dôležité v pravý čas a na pra-
vom mieste upozorniť na nedostatky, 
ak je taktné, motivuje veľmi pozitívne,

 sociálna starostlivosť – škála slu-
žieb, ktoré môže podnik poskytovať 
svojim zamestnancom je široká, ne-
smie sa stať, že ich začnú chápať ako 
samozrejmosť

 spolurozhodovanie o pracovných 
úlohách – prináša zamestnancovi 
uspokojenie, pretože môže vyjadriť 
svoj názor a ovplyvniť priebeh práce

 spravodlivé finančné odmeňovanie 
– zamestnanec bude lepšie pracovať, 
ak vidí, že výška odmeny každého 
v podniku je úmerná skutočnému vý-
konu, jeho kvalite a celkovému prínosu

 spravodlivosť pri pracovnom hod-
notení – hodnotenie je veľmi dôležitou 
činnosťou, ktorú podnik musí vykoná-
vať dôsledne, ak chce obstáť v kon-
kurenčnom prostredí (túto funkciu plní 
len také hodnotenie, ktoré je spravod-
livé, objektívne, založené na faktoch 
a pravdivých údajoch – merateľné, 
porovnateľné, reálne identifikovateľné)

 stotožnenie sa s prácou – je výra-
zom toho, aké postavenie má práca 
v súbore hodnôt zamestnanca

 štýl vedenia ľudí – dobrý manažér 
by si mal vybrať primerané metódy ria-
denia ľudí, ktoré je možné chápať buď 
ako prikazovanie a dôslednú kontrolu 
plnenia úloh alebo ako vzájomnú spo-
luprácu pri plnení spoločných cieľov,

 technické vybavenie na pracovis-
ku – na zamestnanca vplýva aj stav 
techniky na pracovisku a zvyšovanie 
technologickej vybavenosti na odstra-
ňovanie namáhavej ručnej práce,

 zodpovednosť a s tým súvisiace 
právomoci – cesta k rozvoju zodpo-
vednosti je rozšírenie hraníc dôvery, 
konkrétnym prejavom je delegovanie 
zodpovednosti. 

Po získaní dát – názorov respondentov 
spracujeme dáta v tabuľkovom software, 
alebo priamo v štatistickom programe. 
V záujme úspešného zavedenia a využi-
tia analýzy motivácie je potrebné získavať 
údaje na jednotlivých respondentov ad-
resne. V rámci definovania základných 
problémových oblastí odporúčame 
porovnať skutočnú a požadovanú úro-
veň motivácie zamestnancov podniku. 
Porovnanie je možné uskutočniť sprie-
merovaním odpovedí respondentov a ich 
následným grafickým zobrazením. Tým 
zároveň získame základné problémové 
oblasti motivácie zamestnancov analy-
zovaného podniku. Vyhodnotenie po-
mocou jednoduchého priemeru môže  
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byť pre manažérov dostatočné pre posú-
denie úrovne potrieb v oblasti motivácie 
v podniku.
Pre potrebu ďalšej analýzy je možné 
využiť náročnejšie štatistické metódy 
pre definovanie zamestnancov, ktorí 
majú podobné motivačné požiadavky 
a pomocou dendrogramov zostaviť mo-
tivačne podobne orientované skupiny 
zamestnancov. Pri správnom zarade-
ní zamestnancov do skupín nasleduje 
sumarizácia ich odpovedí a názorov na 
jednotlivé motivačné faktory. 
Z množstva zhlukovacích techník bolo 
na základe našich dlhoročných skúse-
ností vybraté hierarchické (stromové) 
zhlukovanie Wardovou metódou so 
zmeraním stupňa podobnosti odpove-
dí jednotlivých respondentov pomocou 
tzv. Euklidovskej vzdialenosti. Uvedená 
metóda sa používa kvôli preskúmaniu 
možnosti vytvárania určitých typov moti-
vačných programov, teda možnosti zo-
stavovania unifikovaných motivačných 
programov pre skupiny zamestnancov 
s podobným motivačným profilom. 
Cieľom je zistiť, či sa medzi zamestnan-
cami na rôznej pracovnej pozícii dajú na 
základe zmerania podobností odpovedí 
respondentov hlavného anketového for-
mulára identifikovať skupiny s podobnou 
skladbou motivačných faktorov, pre kto-
ré by sa dal vypracovať návrh motivač-
ných činiteľov pre jednotné motivačné 
programy. Po získaní skupín zamest-
nancov je potrebné určiť poradie dôle-
žitosti faktorov motivácie pre podobne 
motivačne orientovaných zamestnancov. 
Možno spätne využiť tabuľkový proce-
sor, v ktorom boli zaznamenané prvotné 
informácie z dotazníkov. Sumarizáciou 
hodnotení pri jednotlivých motivátoroch 
sa získa poradie dôležitosti motivačných 
faktorov pre každú skupinu zamestnan-
cov. Po získanej analýze možno uskutoč-

niť návrh motivačných faktorov pre jed-
notlivé podobne motivačne orientované 
skupiny zamestnancov so zapracovaním 
do programu podnikovej motivácie.

Vyhodnotenie procesu 
analýzy motivácie 

Kvantifikáciu ekonomickej návratnosti 
investícií do motivácie je možné pova-
žovať za veľmi zložitú, najmä z dôvodu 
náročnej kvantifikácie merateľného prí-
nosu pre podnik. Kvantifikácia nákladov 
na tvorbu motivačného programu sa dá 
presne stanoviť. Avšak kvantifikácia prí-
nosov (ekonomických aj neekonomic-
kých) a najmä ich výška a adresnosť 
nie je jednoznačná. Preto je potrebné 
aspoň rámcovo vyjadriť celkový prínos 
(prínos do zisku), kde ide o komplexné 
zhodnotenie čiastkových aktív. Pri hod-
notení investícií – vecných a reálnych 
– sa meria výnos investovania. Tento 
výnos generuje príslušná investícia za 
dobu ekonomickej životnosti. 
Kvantifikáciu čiastkových prínosov zisku 
vidíme v nasledovných ukazovateľoch:

 prínos z rastu produktivity práce,
 prínos z rastu tržieb a rastu objemu 
výroby,

 prínos zo zníženia nákladov,
 prínos z využitia pracovného času 
a z úspory zamestnancov,

 prínos z uvoľnenia veľkosti investo-
vaného kapitálu alebo zníženia viaza-
nosti prevádzkového kapitálu,

 v iných kvantifikovateľných prínosoch.
V rámci našich analýz môžeme konštato-
vať, že aj v dlhodobom časovom meradle 
si zamestnanci udržujú svoje motivačné 
požiadavky na podobnej úrovni. Na zák-
lade skúseností však odporúčame usku-
točňovať analýzu motivácie pravidelne 
v ročnom intervale. Navrhovaný spôsob 
analýzy motivačných faktorov je možné 

aplikovať vo väčšine výrobných a nevý-
robných malých a stredných podnikoch. 
Jeho aplikácia je finančne a technicky 
nenáročná. Po krátkom naštudovaní ju 
môže zvládnuť každý podnikový perso-
nalista. Pre respondentov je dotazník 
najjednoduchšou a časovo nenáročnou 
formou na vyjadrenie svojho názoru. Pre 
hodnotiteľov je jeho spracovateľnosť 
a vyhodnotenie jednoduché a výsled-
ky sú v čase verifikovateľné. Po našich 
praktických skúsenostiach môžeme 
konštatovať, že navrhovaný spôsob tvor-
by motivačných programov pre zamest-
nancov je možné aplikovať vo výrobných 
a aj v nevýrobných podnikoch a vplývať 
s jeho pomocou na zvyšovanie úrovne 
motivácie a kvality práce zamestnancov. 

Výsledky zmysluplnej 
práce pre motiváciu

K najvýznamnejším predpokladom dlho-
dobého potrebného výkonu zamest-
nancov, ich ochoty a spokojnosti patria 
skutočnosti, že zamestnanci vykonávajú 
prácu, ktorá je zmysluplná, má pre pod-
nik význam, je pre nich zaujímavá, pri-
merane náročná a poskytuje možnosti 
osobného rozvoja. Ak zamestnanci majú 
perspektívu a konkrétne ciele odborné-
ho rozvoja, funkčného postupu a sú za 
prácu hodnotení spôsobom, ktorý zod-
povedá množstvu a kvalite odvedenej 
práce, môžeme od nich očakávať dlho-
dobý a kvalitný pracovný výkon. Na jeho 
udržanie je však potrebné zamestnanca 
priebežne motivovať. Vzhľadom na to, že 
vývoj motivácie v čase je premenlivý, je 
potrebné motivačné potreby zamest-
nancov priebežne analyzovať a podľa 
potreby v motivačných programoch or-
ganizácie aktualizovať.
Navrhovaný model prieskumu motivač-
nej štruktúry zamestnancov akceptuje 
všeobecné poznatky z teórií pracovnej 
motivácie a spolu so zisťovaním motivač-
ného profilu zamestnancov umožňuje 
získať informácie o slabých a silných 
stránkach systému riadenia v organizá-
cii a jeho motivačné účinky. Bez týchto 
základných znalostí sú návrhy opatrení 
náhodným procesom, ktorého účinky 
nezasiahnu cieľ, ak nezodpovedajú prio-
ritám zamestnancov.
Motivovať ľudí nie je jednoduché, ale ne-
motivovateľní ľudia neexistujú. Dosiahnuť 
istý stupeň motivácie si vyžaduje veľké 
úsilie a skúsenosti manažérov. Každý 
z nich však vie, že motivovanie vedie 
k úspechu. To, čím sa odlišuje jeden 
podnik od druhého, nespočíva vo vý-
robkoch, ale v kvalite ľudí.
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V Japonsku plánují postavit 
nejvyšší dřevěný mrakodrap na světě

Japonská společnost Sumitomo Forestry oznámila své plány na stavbu nejvyšší dřevěné budovy 
na světě. V centru Tokia hodlá postavit 350 m vysoký mrakodrap, který zastíní všechny dosavadní 
dřevěné konstrukce. Projekt s pracovním označením W350 chce dokončit v roce 2041, kdy oslaví 
350 let od svého založení v roce 1691.

Cílem společnosti je vytvořit z výško-
vých budov „dřevěné“ město šetrné 
k životnímu prostředí. Zvýšeným využi-
tím „dřevěné“ architektury pro výškové 
budovy se města stanou lesem.
Koncept budovy byl vypracován Výzkum-
ným ústavem Tsukuba společnosti 
Sumitomo Forestry. Hybridní konstruk-
ce mrakodrapu se 70 nadzemními pod-
lažími je založena na kombinaci dřeva 
a oceli, přičemž dřevo představuje 90 % 
stavebního materiálu. Základní rámová 
konstrukce složená z dřevěných sloupů 
a nosníků bude doplněna integrovaný-
mi diagonálními výztuhami z ocelových 
trubek, jež mají za úkol kontrolovat vib-
race. Konstrukce je tak chráněná proti 
deformacím vlivem silných větrů nebo 
zemětřesení.
Vnější strana je navržena s balkony, které 
probíhají kolem všech čtyř stran budo-
vy. Balkonová část dává výškové budově 
prostor, ve kterém si lidé mohou vychut-
návat čerstvý venkovní vzduch, bohaté 
přírodní prvky a sluneční paprsky filtro-
vané skrze listy stromů. Zeleň přechá-
zí od země přes balkony až k horním 
patrům a nabízí pohled na biodiverzitu 
v městském prostředí. Vnitřní konstruk-
ce je výhradně ze dřeva a vytváří klidný 
prostor, který vyzařuje teplo a jemnost 
tohoto přírodního materiálu.
Mrakodrap bude disponovat celkem 
455 tisíci m2 podlahové plochy a v jeho 
70 patrech mají být kromě bytů také ho-
tely, obchody a kanceláře. Odhaduje 
se, že na stavbu bude spotřebováno 
185 000 m3 dřeva a celková cena bude 

asi 600 mld. jenů (117 mld. Kč). To je až 
dvojnásobek současné ceny klasického 
věžáku stejné výšky. Firma však předpo-
kládá, že díky technologickému pokroku 
budou náklady před dokončením nižší.
Stále více architektonických společností 
po celém světě využívá dřevo jako pri-
mární stavební materiál pro stále vyšší 
budovy, avšak žádná z nich se zatím 
nepokusila o tak ambiciózní návrh, jako 
je projekt W350 společnosti Sumitomo 
Forestry. Rekord pro nejvyšší dřevěnou 
budovu na světě zatím drží Brock Com-
mons Tallwood House – 53 m vysoká 
studentská kolej, která byla otevřena loni 
na podzim ve Vancouveru. Již letos by ji 
ale o toto prvenství měla připravit 84 m 
vysoká 24patrová dřevostavba HoHo 
(Holz-Hochhaus) ve Vídni. Její dokončení 
je naplánováno na listopad 2018. V roce 
2023 by měl ve Stockholmu vyrůst cca 
120 m vysoký dřevěný mrakodrap se 34 
podlažími. Co bude v roce 2041, tedy za 

23 let, v tuto chvíli není jasné. Pokud ale 
vývoj ve vícepodlažních dřevostavbách 
půjde tímto tempem, pak je možné, že 
výška 350 m bude atakována již mno-
hem dříve a mrakodrap W350 v době 
svého dokončení již nemusí být nejvyšší 
dřevostavbou na světě.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Render: Sumitomo Forestry Co.

Mrakodrap W350 bude postaven většinou ze dřeva, pouze 10 % konstrukce bude 
z oceli

Rámová dřevěná konstrukce bude vy-
ztužena diagonálními rozpěrami z oce-
lových trubek pro maximální odolnost 
vůči zemětřesení a silnému větru
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NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodáme truhlářské řezivo DB 32 mm, 25 mm, MD 50 
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

 Vyrábíme polotovary eurooken. Polotovar obsahuje: vy-
frézované a slepené křídlo s rámem, zasklívací lišty, rámovou 
a křídlovou okapnici s koncovkami. Dále můžeme dodat celo-
obvodové kování, těsnění a sklo. Výroba polotovarů vchodo-
vých dveří včetně alu prahu, bezpečnostního kování, bezp. 
kliky a pantů.
Kontakt: mobil: 737 883 380, e-mail: p.grubner@seznam.
cz, www.oknagrubner.cz

 Vyrábíme a prodáváme vyspravovací lodičky ze všech 
druhů dřeva (i z dodaného dřeva zákazníkem), větvové suky, 
spojovací lamelky a nábytkové kolíky. Vše kvalitně vytříděno 
a vyrobeno s maximální přesností.
Kontakt: Rostislav Hejduk, tel.: +420 777 555 784, e-mail: 
rostislav.hejduk@seznam.cz

 Vyrábíme a prodáváme vyspravovací lodičky G2. V dře-
vinách SM, BO, MD, BK, JS, DB, JV, OL, DB červený atd. 
Ceny od 0,50 Kč za 1 kus. Přesná geometrie (nepropadávájí 
se). Lodičky také vyrábíme i z materiálu zákazníka.
Kontakt: mobil: +420 724 254 702, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodám suchý lakovací box fy Kovofiniš. Zapojený, včetně 
horní rampy světel. Nutno vidět. Fotky pošlu mailem. Cena: 
dohodou do 30 000 Kč.
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám různé typy odsávání fy Urban. Typy 2000 i 2000 
DUO. Nové horní pytle 2016. Fotky pošlu mailem. Cena: 
cca 2000 Kč/ks. 
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám kompresor Orlík PKS 35 / 300 l. Plně funkčí, 
spolehlivý. Cena: 15 000 Kč. 
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám stolovou vrtačku PROMA PTB 16. Cena: 900 Kč. 
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám horizontální dlabačku HD 230 G&M Point. Včetně 
cca 20 ks vrtáků. V dobrém stavu. Cena: 15 000 Kč. 
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám olepovačku Holz-Her 1411. Stroj plně funkční, po 
výměně nanášecí jednotky v roce 2017 v hodnotě 50 000 
Kč. Fotky případně mailem. Cena: 140 000 Kč. 
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám oblíbenou horní kolíkovačku SCM Top 21. Stroj 
plně funkční, autorizovaný servis v roce 2017. Fotky pošlu 
mailem. Cena: 39 000 Kč. 
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám pásovou brusku Franěk PBVN 2400. K brusce 
sady nových brusných pásů. Cena: 15 000 Kč. 
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám kombi srovnávačku s protahovačkou Rojek NSP 
410 mm. Včetně nožů i náhradních. Cena: 39 000 Kč. 
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám hranovou pásovou brusku ACM OBS 150 včetně 
brusných pásů. TOP stav – téměř nejetá. Cena: 39 000 Kč. 
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám podavač k frézce Maggi Steff 2034 včetně kom-
pletního uchycení. Plně funkční. Fotky pošlu mailem. Cena: 
7000 Kč. 
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám kombinovanou frézku s pilou Felder KF 7000 
PRO. Stroj min. používán, včetně příslušenství. Včetně sady 
s vým. břity fréz + 50 ks samost. fréz. Cena: 49 000 Kč. 
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám levně pásovou pilu. Plně funkční, litinová včetně 
pilových pásů, v. 2 m. Nové pogumování vodících kol. Fotky 
pošlu mailem. Cena: 4000 Kč. 
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám Blum Pro-center 2000. Foto e-mailem. Více info 
po telefonu.
Kontakt: tel.: +420 608 004 939

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.
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 Prodám formátovací pilu Altendorf WA 80 X, rok výroby 
2016. Plná výbava, super stav, včetně sad pil. Původní cena 
500 000 Kč bez DPH. Sleva 120 000 Kč. Fotky v případě 
zájmu pošlu mailem. 
Kontakt: e-mail: chromekinteriery@seznam.cz, tel.: +420 
777 661 087

 Prodám pásovou pilu TOS. Pásová pila v dobrém stavu, 
výška 2400 mm, váha 250 kg. Cena 12 000 Kč.
Kontakt: tel.: +420 603 425 389, e-mail: lukas.vesel.ka@
seznam.cz

 Prodám olepovačku Holz-Her, Perfect 1424. Olepovačka 
v dobrém stavu, ale není funkční, nutná oprava podávání 
lepidla, případně použití na náhradní díly. Cena 15 000 Kč. 
Kontakt: tel.: +420 603 425 389, e-mail: lukas.vesel.ka@
seznam.cz

 Prodám stroje z dílny po zesnulém truhláři: Srovnávačka 
Jaroma s protahem – 42 800 Kč, pásová bruska Jaroma – 
23 700 Kč, okružní pila Jaroma – 24 500 Kč, spodní frézka 
Jaroma – 38 000 Kč, sada obráběcích nástrojů ke spodní 
frézce (cca 20 ks) – 13 000 Kč, pásová pila – 13 400 Kč. 
Stroje jsou málo používané, v dobrém stavu, připojené, mož-
no vyzkoušet. Při odběru více strojů lze dohodnout slevu.
Kontakt: Karel Ulman, tel.: +420 724 156 661, e-mail: ulman.
uvaly@seznam.cz

 Predáme odsávacie zariadenie zn. Cipres s výkonom 
8400 m3/hod, používané, plne funkčné.
Kontakt: mobil: 00421 905 337 450, 00421 905 337 451

 Prodám NC soustruh na dřevo od firmy SAHOS. Točná 
délka: 1400 mm. Třetí osa pro frézování šroubovic.
Kontakt: tel.: +420 736 761 872, e-mail: jaroslavflek140@
gmail.com

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Vyrábame špajdle, BBQ špízy, okrúhle aj hranaté, špajdle 
na cukrovú vatu, špajdle na zemiakové špirály, špajdle na 
lízanky, špáradlá hygienicky balené v papieri 65 mm, napi-
chovadlá, špízy na rybie závitky.
Kontakt: e-mail: spejle.smilek@gmail.com

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Mladá, dynamická truhlářská firma z okresu Liberec nabízí 
volnou kapacitu pro spolupráci či výrobní program na výrobu 
nábytku, kuchyňských linek, skříní, recepce atd. z lamina 
a laminátem potažených desek. Nabízíme také výrobu dílců 
dle vašeho zadání (řezání, olepování, vrtání, frézování, na-
střelování kolíků). V případě zájmu jsme vám rádi k dispozici.
Kontakt: HTW – Holztechnik Weissbach s.r.o., e-mail: 
htwcz@drogoin.de

 My, společnost HTW – Holztechnik Weissbach s.r.o., indi-
viduální výrobce nábytku, k realizaci náročných projektů hle-
dáme v nejbližším možném termínu: 1 truhláře, 1 pomocníka 
do výroby, 1 dřevařský inženýr technolog, 1 spolupracovníka 
pro marketing/prodej. Očekáváme – flexibilitu, samostatnost, 
zodpovědnost. Vaše životopisy zasílejte, prosím, na: Sabina 
Matysková, e-mail: htwcz@drogoin.de 

POPTÁVKA
MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Hľadám dodávateľa dverových fríz JS, DB.
Kontakt: mobil: +421 905 255 442

Poprvé v historii se uskuteční akce 
Dny pasivních domů v České republice 
v létě. Již 15. ročník prestižní meziná-
rodní akce uspořádá Centrum pasivní-
ho domu o víkendu 8. až 10. června 
2018, kdy majitelé otevřou své domy 
a umožní zájemcům přesvědčit se na 
vlastní oči, jaké výhody pasivní budovy 
nabízejí a jak vlastně fungují.
Zájemci mohou bezplatně navštívit již 
postavené domy, nebo i ty, které jsou 
těsně před dokončením, a získat in-
formace z první ruky. „Mnozí návštěv-
níci jsou překvapeni, když jim majitelé 
řeknou, že mají doma stále příjemnou 
teplotu a neruší je hluk z venčí, že 
díky rekuperaci vzduchu jsou méně 
nemocní a vytápění celého domu je 
vyjde jen na pár tisíc korun ročně,“ říká 
Tomáš Vanický, ředitel Centra pasivní-
ho domu.

14. ročníku akce Dny pasivních domů, 
který se konal 10. až 12. listopadu 
2017, se zúčastnilo celkem 82 budov, 
jejichž majitelé byli ochotni otevřít dveře 
svých domovů zvědavým návštěvní-
kům. O vysokém zájmu o pasivní domy 
svědčí i počet účastníků, kterých bylo 
i navzdory špatnému počasí přes 500.
O rostoucím zájmu o pasivní a jim po-
dobné domy vypovídá i 30% nárůst žá-
dostí o dotace Nová zelená úsporám 
v roce 2017 oproti předchozím letům. 
V roce 2017 se v ČR postavilo celkem 
cca 15 000 staveb, z toho přes 1000 
domů bylo pasivních. „Jsme hrdí na to, 
že se nám daří bořit mýty, které jsou 
kolem pasivních domů. Také evidujeme 
větší zájem o poradenství, dvojnásob-
nou návštěvnost našich kurzů i vyšší 
aktivní účast na veletrzích,“ hodnotí 
Tomáš Vanický. 

V rámci 14. ročníku akce proběhla sou-
těž o víkendový pobyt. Stačilo navštívit 
některý z pasivních domů a odhadnout 
číslo, kolik m2 podlahové plochy mají 
dohromady všechny přihlášené domy 
do akce Dny pasivních domů 2017. 
Nejbližší odhad uvedli 3 návštěvní-
ci, z nichž byl vylosován pan David 
z Polné, který získal víkendový pobyt 
v Českém ráji v obci Koberovy pro ce-
lou rodinu od firmy ATREA. Správná 
odpověď byla 25 290,13 m2.
Pokud právě zvažujete bydlení v pasiv-
ním domě, neváhejte využít bezplatné-
ho poradenství Centra pasivního domu. 
Zavolejte na +420 777 479 144 nebo 
napište na info@pasivnidomy.cz. 
Informace o akci Dny pasivních domů 
sledujte na www.pasivnidomy.cz.

Zdroj: Centrum pasivního domu

Dny pasivních domů poprvé v červnu
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pozvánka

Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 DŮM A ZAHRADA Louny 19. – 22. 4.
 Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na úpravu a zařízení inte-

riéru, exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře • Louny – výstaviště 
• Diamant Expo, spol. s r.o., www.vystavydiamantexpo.cz

 STAVEBNÍ VELETRHY BRNO  25. – 28. 4.
 Mezinárodní stavební veletrh. Souběžné výstavy: DSB – dřevo 

a stavby Brno, MOBITEX – mezinárodní veletrh nábytku a interiéro-
vého designu, URBIS SMART CITY FAIR – veletrh chytrých řešení 
pro města a obce. Doprovodný program: Mistrovství ČR s mezi-
národní účastí v oboru TESAŘ – 16. ročník celostátní soutěže 
odborných škol, 25. – 26. 4. • Brno – výstaviště • Veletrhy Brno, 
a.s., www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno, www.bvv.cz/mobitex

 STAVÍME, BYDLÍME – KRKONOŠSKÝ VELETRH Trutnov 27. – 28. 4.
 Veletrh stavebnictví, bydlení, zahradnictví a hobby – 9. ročník • 

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

 FLORIA JARO 2018 27. 4. – 1. 5.
 První část jarní celostátní výstavy pro zahrádkáře s účastí výrobců za-

hradního nábytku a podobného sortimentu pro zahrady • Kroměříž 
– výstaviště Floria • Textil Invest s.r.o., www.vystavistefloria.cz

 ZAHRADA VĚŽKY – Jaro 2018 1. – 6. 5.
 Zahrádkářská a hobby prodejní výstava s účastí výrobců zahradní-

ho nábytku a podobného sortimentu pro zahrady a dům • Věžky 
u Kroměříže – zámecký park • TSO Věžky s.r.o., www.vystava-
-vezky.cz, www.zahrada-vezky.cz

 FLORIA JARO 2018 5. – 8. 5.
 Druhá část jarní celostátní výstavy pro zahrádkáře s účastí výrobců 

zahradního nábytku a podobného sortimentu pro zahrady • Kroměříž 
– výstaviště Floria • Textil Invest s.r.o., www.vystavistefloria.cz

 HOBBY 9. – 13. 5.
 Výstava nářadí a zařízení pro hobby a zahradu, stavebnictví, vytápění, 

klimatizace, zařízení a vybavení bytu, domu, potřeb pro domácnost, 
hraček, modelářství, potřeb pro sport a volný čas apod. Doprovodný 
program: Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, 22. ročník, region 
jižní a západní Čechy, 11. a 12. 5. • České Budějovice – výstaviště 
• Výstaviště České Budějovice, a.s., www.vcb.cz

 FOR INDUSTRY 15. – 18. 5.
 Mezinárodní průmyslový veletrh. Souběžné výstavy: 3DEXPO – 

veletrh 3D technologií, FOR JOBS – nabídka pracovních pozic 
v průmyslových oborech (15. a 16. 5.) • Praha – PVA EXPO 
Letňany • ABF, a.s., abf.cz, pvaexpo.cz, forindustry.cz

Slovenská republika

 CONECO 11. – 14. 4.
 Medzinárodný veľtrh stavebníctva. Súbežné výstavy: PASÍVNE 

DOMY – DREVODOMY, RACIOENERGIA – medzinárodný veľtrh 
využitia energie, VODA – medzinárodná výstava využitia a ochra-
ny vody – 5. ročník • Bratislava – výstavisko Incheba EXPO • 
Incheba, a.s., www.incheba.sk

 DOMEXPO 19. – 22. 4.
 Komplexná stavebná výstava. Súbežná výstava: GARDENIA – 

medzinárodná predajná výstava pre zahradníctvo, zahradkárov, 
priatelov bonsajov a kvetov. • Nitra – výstavisko Agrokomplex • 
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, www.agrokomplex.sk

 JAR V ZÁHRADE – BÝVANIE 25. – 27. 4.
 Kontraktačno-predajná výstava • Košice – Aupark • Agentúra 

Bocatius, www.bocatius.sk
 MLADÝ TVORCA 26. – 27. 4.

 Celoštátna predajno-prezentačná výstava SOŠ a stredísk praktic-
kého vyučovania – 26. ročník. Súbežná výstava: JOB EXPO 2018 
A EUROPEAN JOB DAYS 2018 – veľtrh práce a medzinárodná 
burza práce. Sprievodný program: Súťažná prehliadka reme-
siel SUSO, 22. ročník, región Slovensko • Nitra – výstavisko 
Agrokomplex • agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Ústredie 
práce, sociálnych vecí a rodiny, suso.cz, jobexpo.sk, www.agro-
komplex.sk

 TATRA EXPO 2018 27. – 29. 4.
 Celoslovenská kontraktačno-predajná výstava stavebníctva a bý-

vania s medzinárodnou účasťou – 19. ročník • Poprad – aréna 
Poprad • Spiš-View-Trading, spol. s r.o., www.svt.sk

Zahraničí

 SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 17. – 22. 4.
 Mezinárodní veletrh nábytku – 57. ročník. Souběžné výstavy: 

SALONE INTERNAZIONALE DEL COMPLEMENTO D’ARREDO 
– mezinárodní výstava nábytkových doplňků, EUROCUCINA – 
mezinárodní výstava kuchyní, SALONE INTERNAZIONALE DEL 
BAGNO – mezinárodní výstava koupelen, SALONE SATELLITE 
– výstava návrhů mladých designérů • Milano – Rho, Itálie • 
Federlegno Arredo Eventi Spa, salonemilano.it

 SEEBBE 2018 18. – 21. 4.
 Mezinárodní stavební veletrh – 44. ročník • Bělehrad, Srbsko • 

Belgrade Fair, sajam.rs, sajamgradjevine.rs
 KONYA FURNITURE, DECORATION AND IDEAL HOME FAIR 19. – 22. 4.

 Veletrh nábytku, vybavení interiérů a dekorací se speciální sekcí 
zaměřenou na kuchyně a koupelny. Souběžné výstavy: KONYA 
CONSTRUCTION FAIR – veletrh stavebních strojů a zařízení se 
speciální sekcí zaměřenou na vytápění a klimatizaci, KONYA 
URBAN – veletrh architektury a urbanistiky • Konya, Turecko • 
Tüyap Fair and Exhibitions Organization Inc., tuyap.com.tr

 INTERIOR 2018 20. – 22. 4.
 Veletrh bytového návrhářství. Souběžná výstava: GARDENING 2018 

– veletrh zahradní architektury, nábytku a techniky • Tallinn, Estonsko 
• Estonian Fairs Ltd., www.fair.ee, www.sisustusmess.ee

 IDEAL HOME 2018 20. – 22. 4.
 Veletrh nábytku a životního stylu • Dublin, Irsko • SDL Exhibitions 

Ltd, idealhome.ie
 TECHNOMEBEL 24. – 28. 4.

 Specializovaný veletrh strojů a zařízení pro dřevozpracující a nábyt-
kářský průmysl. Souběžná výstava: WORLD OF FURNITURE – spe-
cializovaná výstava nábytku, osvětlení a zařízení interiérů • Sofie, 
Bulharsko • Inter Expo Center - Sofia, www.technomebel.bg

 RESTA 2018 25. – 28. 4.
 Mezinárodní výstava pro stavbu a rekonstrukce • Vilnius, Litva • 

UAB Litexpo, www.litexpo.lt
 INACRAFT 2018 25. – 29. 4.

 Mezinárodní veletrh řemesel • Jakarta, Indonésie • ASEPHI, 
inacraft.co.id

 MEDWOOD 2018 26. – 29. 4.
 Mezinárodní veletrh dřevoobráběcích strojů, nástrojů, zařízení, 

příslušenství a komponentů pro nábytkářský průmysl • Atény, 
Řecko • Metropolitan Expo, www.medwood.gr

 DECOREX 27. 4. – 1. 5.
 Veletrh interiérových dekorací a designu • Kapské město, Jihoafrická 

republika • Reed Exhibitions, www.reedexpoafrica.co.za
 FOIRE DE PARIS 27. 4. – 8. 5.

 Výstava interiérového designu, zařízení, dekorací a potřeb pro 
dům • Paříž, Francie • Comexposium, www.foiredeparis.fr

 BUILDEXPO AFRICA 3. – 5. 5.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžné výstavy: AFRIWOOD 

EAST AFRICA 2018 – mezinárodní výstava pro dřevozpracující 
a nábytkářský průmysl, LIGHTEXPO AFRICA 2018 – mezinárodní 
výstava svítidel a doplňků pro bytové, komerční a průmyslové inte-
riéry, MINEXPO AFRICA 2018 – mezinárodní výstava technologií 
v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin • Nairobi, Kenya 
• Expogroup Exhibitions & Conferences in Africa, expogr.com

 EXPOKOS 2018  8. – 10. 5.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví, nemovitostí a nábytku – 16. 

ročník • Prishtina, Kosovo •www.ceokos.com
 XYLEXPO 8. – 12. 5.

 Mezinárodní veletrh technologií pro zpracování dřeva a kompo-
nentů pro nábytkářský průmysl • Milano – Rho, Itálie • CEPRA 
S.r.l., www.xylexpo.com, www.eumabois.com

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny 
v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich ak-
tuálnost přímo na webových stránkách veletrhu nebo u pořadatele.
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Chronologicky i obsahově navázala 
neméně důležitá výstava „Symbolická 
moc českých korunovačních kleno-
tů“, která byla od 16. do 23. ledna ve 
Vladislavském sále. Klenoty zde byly 
poprvé vystaveny v nové vitríně umož-
ňující návštěvníkům obdivovat zejména 
svatováclavskou korunu ze všech stran. 
Třetí výstava s názvem „Labyrintem 
dějin českých zemí“ je v Císařské ko-
nírně od 27. února a je ji možno navštívit 
až do 1. července 2018, každý den od 
10 do 18 hodin. Společné dějiny Čechů 
a Slováků, vznik a samostatný česko-
-slovenský stát tvoří velkou součást této 
multimediální expozice.
4. částí projektu budou „Doteky stát-
nosti“ v Jízdárně Pražského hradu od 
10. 5. do 28. 10. Od 28. 6. do 31. 10. 
2018 se bude konat poslední výstava 
pod názvem „Stráž na Hradě praž-
ském“, která připomene, že se vznikem 
Československé republiky je neodmys-
litelně spojeno i založení Hradní stráže.

Labyrint dějin českých zemí

„Labyrint dějin českých zemí“ postu-
puje od moderních dějin po historii, takže 
hned na začátku je možné se posadit do 
originálního retro křesla z UP závodů a na 
historickém televizoru s dřevěnou skříň-
kou sledovat dobové televizní zpravodaj-
ství. Je dobré připomenout, že televize 
v Československu začala vysílat v roce 
1953 jen tři dny v týdnu, až v roce 1958 
vysílala každý, ale ne celý, den. Okolo  

„Založeno 1918“ 
aneb výstavy na Pražském hradě k 100. výročí vzniku ČSR

Projekt „Založeno 1918“, který připravily Kancelář prezidenta re-
publiky, Správa Pražského hradu, Vojenský historický ústav, Odbor 
archivní správy ministerstva vnitra a Poštovní muzeum ke stému 
výročí založení ČSR, se skládá z pěti samostatných výstav. První 
byla ve dnech 10. až 15. ledna 2018 v Císařské konírně expozice 
„V základech státnosti“, představující vzácné originály archiválií 
a další předměty od samotných základů české státnosti.

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

Foto: autorka

Koncept deklarace nezávislosti stylizovaný a psaný 14. 10. 1918 ve Washingtonu 
Tomášem Garriguem Masarykem

Pohřební insignie českého krále Přemysla Otakara II. zhotovené patrně v roce 1297



DM 4/201876

historie, stalo se

roku 1960 již 1 milion Čechoslováků 
vlastnilo televizor. V expozici upoutají 
autentické zvukové záznamy, dobové 
filmy a obrazy. Ve vitrínách vzácné ori-

ginály, mj. pohřební insignie Přemysla 
Otakara II., zakrvácená košile Františka 
Ferdinanda d´Este, kterou měl na sobě 
při atentátu v roce 1914, koncept dekla-
race nezávislosti, psaný ve Washingtonu 
Tomášem Garriguem Masarykem, dál-
nopis Reinharda Heydricha, v němž po-
pisoval první opatření v Praze po svém 
nástupu do funkce.
Deklarace nezávislosti, jejíž oficiální pře-
klad anglického názvu je „Prohlášení ne-
závislosti československého národa jeho 
prozatímní vládou“, vytvořil T.G.M. se svý-
mi spolupracovníky. Jedná se o základní 
dokument pro vznik Československa, 
deklaraci zahraničního odboje Čechů 
a Slováků vyhlašující svrchovanou a ne-
závislou Československou republiku. 
Deklarace odmítá možnost autonomie 
v rámci Rakouska, odvolává se na histo-
rická práva Čechů a práva na sebeurčení 
pro Slováky a závěrem nastiňuje podobu 
budoucího Československa. Wikipedie 
uvádí, že obsah a struktura deklarace 
jsou ovlivněny americkou Deklarací ne-
závislosti, francouzskou Deklarací práv 
člověka a občana a myšlenkami wilsoni-
smu. Washingtonská deklarace vznikla 
jako přímá reakce na návrh císaře Karla I. 
na federalizaci Rakouska-Uherska a byla 
doručena Ministerstvu zahraničních věcí 

Spojených států dne 18. října 1918 ve 
Washingtonu D.C. Deklarace je datová-
na k 18. říjnu v Paříži, která byla oficiálním 
sídlem vlády, s podpisy tří nejvýznam-
nějších představitelů Prozatímní vlády, 
Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda 
Beneše a Milana Rastislava Štefánika. 
V tisku byla publikována další den, 19. 
října 1918. 
Vzácné listiny mohou být vystaveny pou-
ze jeden měsíc a pak je nahradí kopie, 
tedy i nejstarší dochovanou listinu doklá-
dající existenci českého státu – originál 
psaný na pergamenu latinsky. Jedná se 
o privilegium z 18. 1. 1158, kterým cí-
sař Fridrich I. povoluje českému knížeti 
Vladislavovi nosit o svátcích královskou 
korunu. Některé originály naopak budou 
vystaveny až později a nyní jsou zastou-
peny kopiemi. 
Ale co zůstane součástí expozice až do 
1. 7. 2018 je, ač nehojný, historický ná-
bytek. Překvapily mě pracovní stoly se 
zásuvkou pod pracovní deskou ze skla 
v dřevěném rámu z 19. a začátku 20. 
století, zejména pracovní stolek s mikro-
fonem patřící Melánii Zichy-Ferraris, 
třetí manželce Klemense Wenzela 
Nepomuka Lothara knížete z Metternich-
Winneburgu, vévody z Portelly, hraběte 
z Kynžvartu.

Psací stolek s mikrofonem a deníkem 
pod sklem v zásuvce patřící třetí man-
želce Metternicha

Kniha „Nové krovy“

Na webových stránkách vydavatelství 
INFORMAČNÍ CENTRUM České ko-
mory autorizovaných inženýrů a techni-
ků činných ve výstavbě, přibylo v rubri-
ce „Novinky“, ohlášení vydání odborné 
knihy NOVÉ KROVY, autorů z VOŠ 
a SPŠ Volyně, inženýrů Lubomíra 
Jelínka, Petra Červeného a Františka 
Řáhy. Kniha byla veřejnosti představe-
na 9. 2. 2018 v PVA Letňany na jubilej-
ním dvacátém ročníku Střechy Praha – 
veletrhu pro stavbu a renovací střech. 
Autoři navazují na úspěšnou knihu 
Tesařské konstrukce, vydanou nakla-
datelstvím INFORMAČNÍ CENTRUM 
ČKAIT v roce 2014.
Struktura nové knihy o třinácti kapito-
lách byla volena přehledně, aby čtenář 
načerpal nejprve základní odborné in-
formace, na které se dále navazuje. 
V první kapitole jsou uvedeny české 
normy pro návrh krovů. Kapitoly 2 až 
10 seznamují se zatížením sněhem 
a větrem, s konstrukčním řešením nej-
běžnějších typů krovů a statickým po-
souzením všech jednotlivých prvků kro-
vu. Autoři se dále v popise i výpočtech 

zaměřují podrobně na krov vaznicový 
a novodobý hambalkový. O bohatých 
zkušenostech autorů publikace svědčí 
uvedení velkého množství názorných 
obrázků, statických výpočtů i řešení 
konkrétních příkladů z praxe. Právě při 
úpravě starých dřevěných krovů může 
neodborný zásah do konstrukce krovu 
způsobit problémy. V knize jsou tako-

vá kritická místa popsána a zároveň 
autoři definují nejvhodnější řešení bez 
nepříznivého ovlivnění statické funkce 
krovu. Jedenáctá kapitola je věnována 
zateplení střechy nad půdní vestavbou. 
Dvanáctá kapitola pojednává o kon-
strukční a chemické ochraně dřeva 
krovu a o ochraně dřeva proti požáru.
Téma dřevěných krovů je pro stavební 
praxi žádané. Na konstrukci dřevěných 
krovů jsou dnes kladeny nové požadav-
ky v souvislosti s využitím podkrovních 
prostorů jak u novostaveb, tak u stávají-
cích budov. Z nedostatečné znalosti při 
navrhování krovů dochází v praxi k chy-
bám, které mohou poškodit samotnou 
dřevěnou konstrukci. Publikace Nové 
krovy může pomoci tento nepříznivý 
stav napravit, neboť vede projektanty 
ke správnému pochopení statického 
a prostorového působení krovu.
Publikace bude pomůckou pro pro-
jektanty, realizační firmy, vlastníky ne-
movitostí i studenty technických oborů 
středních a vysokých škol a další, kteří 
se podílejí na výstavbě a opravách dře-
věných konstrukcí.

Autor: Ing. Helena Prokopová
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Anketu Európsky strom roka 2018 
vyhodnotili 21. marca 2018 v Bruseli. 
Prvenstvo získal Spievajúci korkový 
dub z Portugalska. Zasadili ho v roku 
1783 a je aj zapísaný v Guinessovej kni-
he rekordov ako najväčší korkový dub 
na svete. Prívlastok „spievajúci“ dostal 
preto, že na jeho konároch často se-
dávajú a spievajú vtáci.
Na druhom mieste sa umiestnili Staro-
veké bresty zo španielskeho mesta 
Cabeza Buey. Sedem zachovaných 
brestov majú 450 rokov. Hlasovalo zaň 
22.323 účastníkov ankety.
Bronzovú priečku obsadil Dub starši-
na z lesa Belgorod v Rusku. Za jeho 
umiestnenie hlasovalo 21.884 priateľov.
Slovensko reprezentoval Strom roka 
2017 – Jabloň z Bošáce, domáci ju 
volajú „zimná citrónka“. Víťazstvo v SR 
získala za 7303 hlasov. Jabloň má 120 
rokov a je 13 m vysoká. Bohato kvit-
ne, každý rok rodí a má veľkú úrodu 
jabĺk, ktoré vydržia až do budúceho 
leta. Umiestnila sa na 6. mieste európ-
skej ankety 2018, keď získala celkom 
12.249 hlasov.

Český reprezentant – Orech čierny 
v Kvasiciach – skončil na 9. mieste an-
kety so ziskom 11.022 hlasov. Orech je 
v sade medzi inými stromami. Zasadil 
ho gróf Jan Nepomuk. Orech má 230 
rokov, poškodili ho záplavy v roku 1997 
a starostlivou opaterou je opäť kleno-
tom v sade.
Anketa, ktorú organizuje Environmental 
Partnership Association (EPA) so síd-

lom v Bruseli, propaguje staré zaujíma-
vé stromy a dôležité prírodné a kultúrne 
bohatstvo krajiny. Premiérového roční-
ka ankety Európsky strom roka (2011) 
sa zúčastnilo iba 5 krajín. Novinkou 
súčasného ročníka súťaže bolo, že 
každý účastník hlasovania mohol dať 
svoj hlas dvom stromom s najsilnejším 
príbehom.

Autor: Dr. Anton Mrník

Európskym stromom roka 2018 je korkový dub z Portugalska

Už pátým rokem dosahuje meziroční růst výroby dřev-
ních pelet dvojciferných čísel. Třicet českých peletáren 
v roce 2017 vyrobilo o 11 % více ekologického topiva než 
v předcházejícím roce. Každým rokem u nás roste výro-
ba dřevních pelet. Ekologické topivo se vyrábí v celkem 
třiceti závodech rozmístěných po celé České republice. 
Nejvýkonnější je pila Mayr-Melnhof Holz v Paskově (85 
tisíc tun ročně), druhé místo má pila ve Stora Enso ve 
Ždírci nad Doubravou (75 tisíc tun). Třetí v pořadí je Pfeifer 
Holz s peletárnami v Chanovicích a Trhanově (60 tisíc tun).
„Stora Enso bude v Čechách brzy stavět druhou peletárnu 
a Pfeifer Holz plánuje navýšení své výrobní kapacity během 
následujících dvou let až na 110 tisíc tun,“ odhaluje plány 
největších hráčů na trhu Vladimír Stupavský, předseda 
Klastru Česká peleta, který sdružuje většinu domácích 
výrobců a připravuje pravidelné statistiky souhrnné pro 
celé peletové odvětví. Produkce se navýší i v Chanovicích. 
„V našem závodě vyrábíme 4000 tun pelet měsíčně, ale 
v blízké budoucnosti plánujeme obnovu peletovací linky 
i sušárny. S tím bude spojené razantní navýšení peletové 
výroby,“ prozradil Hynek Mandula, oblastní zástupce sku-
piny Pfeifer pro prodej pelet ve střední a východní Evropě.
V roce 2017 stoupnul počet peletových kotlů a kamen v čes-
kých domácnostech na 27 000. Domácí spotřeba pelet se 
pohybovala kolem 100 tisíc tun ročně, zbytek domácí výroby 
se vyvezl do Německa, Rakouska a Itálie.

České peletárny loni vyrobily rekordních 
365 tisíc tun pelet

Víťazný Spievajúci korkový dub z Portugalska získal 26 606 hlasov. Foto: archív EPA

http://www.lakovna-nabytku.cz
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Jedním z oborů souboru veletr-
hů SALIMA-MBK-INTECO-VINEX-
EMBAXPRINT konaných od 27. 2. do 
2. 3. 2018, bylo vybavení interiérů, 
přehlídka zařízení pro hotely, restaura-
ce a veřejné stravování INTECO. Z na-
bídky čalouněného nábytku největší 
zájem návštěvníků vzbudila „hudební 
pohovka“ s názvem böhm MUSIC. 
Název byl decentně stříbřitě bíle stro-
jově vyšit vpředu, ve spodní části po-
hovky, na potahu z mechově zeleného 
veluru s psavým efektem, který je opět 
módní. Pohovka byla součástí unikát-
ního řešení pro ozvučení prostor, který 
firma EXIT 112, s. r. o. vyvinula ve spo-
lupráci s JASYKO, s. r. o. a na veletrhu 
v Brně poprvé představila. Ozvučení je 

vestavné a výraznými basy ho doplnila 
pohovka s vestavěným subwooferem. 
Zdroj zvuku se tím stal naprosto nevidi-
telným a to je ideální jak pro designové 
prostory unikátních hotelových pokojů, 
tak pro hotelové lobby.
Subwoofer, tedy sub-bassová jed-
notka, je reprosoustava určená pro 
reprodukci zvuku nízkých frekvencí. 
Z důvodů bezpečnosti, neboť v nábyt-
ku nesmí být veden elektrický proud 
o fázovém napětí cca 230 V proti 
zemi, je v pohovce použito pasivní pro-
vedení subwooferu. Bezpečnost osob 
je na prvním místě. Ve všech prosto-
rech nejen hotelů a penzionů, musí být 
rovněž zajištěna požární bezpečnost 
dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o tech-

nických podmínkách požární ochrany 
staveb, se změnami 268/2011 Sb. 
Přesto, že vyhláška platí již 10 let, 
není vždy dodržována a dochází při 
požárech ke zbytečným ztrátám na 
životech.
Doporučuji se s vyhláškou podrobně 
seznámit, platí pro všechny stavby. 
O provedení čalouněného nábytku se 
dozvíme např. v § 17, Stavba ubyto-
vacího zařízení, (8) Ve stavbě ubytova-
cího zařízení s projektovanou kapaci-
tou nad 100 ubytovaných osob, musí  
být v prostoru určeném pro ubytování 
osob prokázáno zkouškou provedenou 
podle české technické normy uvedené 
v příloze č. 1 části 10, že
a) zápalnost textilní záclony a závěsu 

je delší než 20 sekund a
b) čalouněné materiály vyhovují z hle-

diska zápalnosti.
V § 18, Stavba zdravotnického zařízení 
a sociální péče (6) Ve stavbě zdravot-
nického zařízení a zařízení sociální 
péče s projektovanou kapacitou nad 
50 osob musí být v lůžkových částech 
prokázáno zkouškou provedenou podle 
českých technických norem uvede-
ných v příloze č. 1 části 10, že
a) zápalnost textilní záclony a závěsu 

je delší než 20 sekund a
b) čalouněné materiály vyhovují z hle-

diska zápalnosti.
V § 19, Stavba se shromažďovacím 
prostorem (3) Ve stavbě s vnitřním 
shromažďovacím prostorem musí být 
v prostorech určených pro shromaž-
ďování osob prokázáno zkouškou pro-
vedenou podle českých technických 
norem uvedených v příloze č. 1 části 
10, že
a) zápalnost textilní záclony a závěsu 

je delší než 20 sekund a
b) čalouněné materiály vyhovují z hle-

diska zápalnosti.
(4) Konstrukce lavice nebo sedadla 
ve shromažďovacích prostorech pev-
ně zabudované, popřípadě k zabudo-
vání do těchto prostorů nebo umístění 
v nich určené, musí být navrženy z vý-
robků třídy reakce na oheň nejméně D. 
Závěrem důležitá informace: nová 
„hudební pohovka“ böhm MUSIC je 
zhotovena výhradně z těžce hořlavých 
čalounických materiálů stejně tak, jako 
musí být každý čalouněný výrobek ur-
čený do shromažďovacích prostor.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Čalouněný nábytek v Brně na Mezinárodním veletrhu SALIMA 2018

Detail potahu pohovky z veluru s „psavým efektem“. Foto: autorka

Vestavné řešení reprosoustav. Foto: autorka
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V rámci slovenskej súťaže SUSO – 
Skills Slovakia sa v Žiline uskutoč-
nilo prvé postupové kolo v kategórii 
„Stolár“. Súťaže „Mladý stolár“ 14. 
marca 2018 sa zúčastnilo 7 družstiev. 
Vyrábali krmidlo z dreva so šikmou 
strieškou s použitím stolárskych spo-
jov na čap a dlab. Teoretická a praktic-
ká časť bola presne podľa propozícií 
SUSO. V súťaži jednotlivcov mohli 
získať 150 bodov. Najzručnejší mladí 
stolári zo súťaže v Žiline získali pohár:
1. Jakub Frolo – SOŠ sv. Jozefa Ro-

botníka Žilina              114
2. Radovan Šipka – SOŠ lesnícka a dre-

várska J.D.M. Liptovský Hrádok  106
3. Jakub Katrenčík – SOŠ sv. Jozefa 

Robotníka Žilina           102
Pre súťaž je dôležitý bodový zisk dvoj-
členných družstiev. Ocenenia získali 
po sčítaní bodov jednotlivcov:
1. SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina   216
2. SOŠ lesnícka a drevárska J.D.M. 

Liptovský Hrádok        203,5
3. SOŠ drevárska a stavebná Krásno 

nad Kysucou         172,5
4. SOŠ obchodu a služieb Trnava   153
5. SOŠ stavebná Nitra        144,5
6. Súkromná stredná odborná škola 

Dolný Kubín         139,5
7. SOŠ Považská Bystrica            134
Hodnotné ceny pre víťazov v kategórii 
„Stolár“ venovalo päť sponzorov, medzi 
nimi aj časopis Drevársky magazín.
Druhé semifinálové kolo v SR sa usku-
točnilo na SOŠ drevárskej Spišská 

Nová Ves 22. marca 2018. Do slo-
venského finále v Nitre (26.–27. aprí-
la 2018 počas výstavy Mladý tvorca) 
postúpia pravdepodobne štyri družstvá 
s najvyšším ziskom bodov, ktoré budú 
súťažiť spolu s družstvami zo štyroch 
postupových kôl Českej republiky. 
Novinkou tohtoročnej súťaže SUSO 
(Česká republika a Slovenská repub-
lika) je zvýšenie finančných prémií 
v každom postupovom kole. Najlepším 
rozdelia 10.000 Kč. „Price Money“ do 

roku 2017 predstavovalo iba 3200 Kč.
Termíny postupových kôl SUSO 2018:
Praha  9. – 10. februára 2018
Ostrava 9. – 10. marca 2018
Hradec Králové 23. – 24. apríla 2018
Nitra (finále SR) 26. – 27. apríla 2018
České Budějovice 11. – 12. mája 2018
Finále v Prahe má termín 18. – 21. 
septembra 2018 počas stavebného 
veľtrhu FOR ARCH 2018.

Autor: Dr. Anton Mrník

Šancu na postup do slovenského finále majú štyri školy

Najlepší v slovenskom semifinále SUSO v Žiline (zľava): Jakub Katrenčík, Radovan 
Šipka a Jakub Frolo. Foto: autor

Počas prvého dňa výstavy Nábytok 
a bývanie v Nitre (13. 3. 2018) sa 
v podvečerných hodinách na stánku 
spoločnosti Julius Blum GmbH kona-
lo príjemné spoločenské podujatie pri 
príležitosti 20. výročia účasti firmy na 
výstave Nábytok a bývanie v Nitre.
Stretli sa tu fanúšikovia, priaznivci 
a priatelia spoločnosti Julius Blum. 
Akciu uviedol Norbert Šebo, slávnost-
né krájanie narodeninovej torty mala 
v rukách Blanka Benková spolu s René 
Wehingerom.
Podujatie sa nieslo vo veľmi príjemnej 
atmosfére, ktorú dopĺňala aj prezentá-
cia fotografií z predchádzajúcich roční-
kov nitrianskej výstavy.

Zdroj: Blum

20. výročie účasti firmy Julius Blum GmbH na výstave Nábytok a bývanie v Nitre

Hostí privítal a slávnostnú akciu uviedol Norbert Šebo (v strede). Foto: archív Blum
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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, Lučenecká cesta 3559
(+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

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

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

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

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

Pri Šajbách 9454, 831 06 Bratislava
tel.: 02/4464 8078
fax: 02/4464 8077
e-mail: blava@twd.sk

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 SK, s.r.o.

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

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

výhradní dovozce pro ČR:
Kolpa, 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
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příště, redakční servis

V sobotu 3. 3. 2018 se v Poličce na 
Svitavsku oslavovalo 120 výročí místního 
Dřevozávodu Pražan, který přežil několik 
požárů, dvě světové války i komunistický 
režim. Na jeho vedení se v současné 
době podílí členové 4. a 5. generace 
rodu Pražanů, kteří se na cestě trvalé 
prosperity stále snaží naplňovat odkaz 
zakladatele původně parní pily Františka 
Pražana, někdejšího mistra řeznického, 
který svůj počáteční obchod s dobytkem 
změnil na obchod se dřevem.

Digitalizace, automatizace a robotizace 
výroby bylo hlavní téma letošního veletr-
hu HOLZ-HANDWERK v Norimberku 
(21.–24. 3.), na kterém své novinky 
a inovace představilo 515 vystavovate-
lů z 19 zemí. Kam směřuje vývoj mo-
derních technologií pro výrobu nábytku 
a stavebně truhlářských výrobků v ma-
lých a středně velkých provozech vám na 
několika konkrétních příkladech přiblí-
žíme již v příštím vydání Dřevařského 
magazínu.

Foto: Radomír Čapka

Odborný časopis pro podporu dřevařské
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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:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska
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Předplatné časopisu Dřevařský magazín 
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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
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@
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Nabídka a poptávka volných pracovních míst – 
BURZA DM



ŠH TRADE CZ s. r. o.
Pod Platanem 31 | 692 01 Mikulov | Česká republika
Tel.: +420 606 713 490, +420 519 513 186
subova@shtrade.cz | info@shtrade.cz | www.shtrade.cz

Distributor Sherwin-Williams

Datuje se od roku 1998, tehdy ještě jako obchodní 
sdružení. Od roku 2004 působí firma na trhu pod 
současným obchodním názvem. Naše hlavní činnost 
se zaměřuje na povrchovou úpravu dřeva a výrobků 
ze dřeva.

V průběhu své činnosti dostála firma řadu změn – 
vybudování maloobchodní prodejny v sídle firmy, 
zvětšení skladových a kancelářských prostor, 

rozšíření vozového parku pro rozvoz zboží, 
zvětšení sortimentu nabízeného zboží 

a mnohé další.

Mezi silné stránky naší společnosti patří 
poradenství v oblasti opracování, lepení 
a povrchových úprav materiálů a tým připravený 
řešit Vaše požadavky s maximální flexibilitou 
a k Vaší plné spokojenosti.

Dlouhodobá spolupráce s firmou Sherwin Williams 
Velké Meziříčí v oblasti lakování přinesla bohaté 
zkušenosti, o které se s vámi rádi podělíme.

ŠH TRADE s. r. o.

ŠH TRADE CZ

Distributor Sherwin-Williams

ŠH TRADE CZ s. r. o.

Počátek obchodní firmy ŠH TRADE CZ s. r. o. 

http://www.sherwin-williams.eu
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