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Ostermann –
Hrany ke všem dekorům

12.000 různých hran

120.000 přiřazení k dekorům více než 70 výrobců plošných materiálů

Až 6.000 expedovaných položek denně

http://www.ostermann.eu
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editorial

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Strom jako inspirace

Před nástupem do Centra pasivního domu, v době, kdy jsem naposledy upravoval webové 
stránky své firmy, mi přišlo dobré sdělení, proč se tématice budov vlastně věnuji. 
Mám rád přírodu a její dary, možná proto jsem v úvaze přišel ke stromu, který je domovem 
mnoha živočichů, určuje prostor, v němž se nachází a dává okolí více nežli si sám bere.
Stromy stejně jako budovy a kvalitní urbanismus formují charakter prostředí okolo nás. 
Stromy stejně jako budovy, ač pasivně stojí na jednom místě, nás provázejí a ovlivňují 
naši kulturu a životy.
Staletý strom či chrám se stává často symbolem místa. V naší uspěchané době eko-
nomických jistot se hodnoty symbolu pomalu vytrácejí. Avšak některé směry výstavby, 
zabývající se ekologickými materiály a nízkou potřebou provozní energie, vedou alespoň 
k odpovědnosti při projektování, výstavbě a jejím užívání.
Přírodní materiály s nízkým podílem zabudované energie jsou často snadno recyklova-
telné. Pokud tyto materiály použijeme při výstavbě, zkombinujeme je s nízkou potřebou 
energie v průběhu užívání budovy. Dokážeme-li navrhnout budovu tak, aby vyzařovala 
architektonickou krásu, poskytovala komfort a zdravé životní prostředí vně i v interiéru, 
pak takovýto směr stojí za podporu a šíření myšlenky. 
Domnívám se, že stromy mohou být dobrou inspirací pro architekty, projektanty a stavitele. Proč? Stromy určují vzhled lokality, pro-
dukují kyslík, zadržují vlhkost v území, snižují erozi půdy, hluk, prašnost a teplotní rozdíly během ročních období. Neméně podstatným 
důvodem, proč brát inspiraci u stromů, je poskytování útočiště a obydlí živočišné říši. Neposledním důvodem, proč ke stromům chovám 
úctu, je jejich tělo, které na konci životního cyklu dále slouží jako obydlí pro živočichy, materiál pro další zpracování a zpříjemnění života 
okolo nás, palivo či substrát pro další generace rostlin.
Myslím, že stromy a budovy mají mnoho společného, ač to mnohdy tak nevypadá. Otázky, které si často kladu, jsou poměrně jedno-
duché. Proč architekti a projektanti, kteří mají možnost udělat něco pro formování prostředí a široké veřejnosti, stále projektují domy, 
které mají vysokou potřebu provozní energie, spornou kvalitu vnitřního mikroklimatu a netečnost k okolí, danou často pouze současným 
ekonomickým měřítkem?
Proč se člověk snaží formovat něco, co tu je mnohem déle nežli on sám? Z jakého důvodu si nejsme schopni vzít příklad ze stromů, 
které pasivně stojící dávají okolí mnoho užitku a energie?

Ing. Tomáš Vanický 
ředitel Centra pasivního domu

http://www.drevmag.com/sk/predplatne
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ADLER AQUAWOOD DSL CARAT
ZÁVAN LUXUSU 

PRE VAŠE DREVENÉ OKNÁ
ZÁVAN LUXUSU

PRE VAŠE DREVENÉ OKNÁ

Nová hrubovrstvá lazúra ADLER AQUAWOOD DSL CARAT prináša vašim dreveným oknám trendový 
metalický vzhľad. Špeciálne pigmenty vytvárajú ušľachtilé metalické odlesky vo všetkých farebných 
odtieňoch, čím dosiahnete perfektný súlad s drevenými fasádami natretými lazúrou Lignovit Platin. 

Zároveň vám táto nová lazúra na okná zabezpečí na základe svojej dômyselnej receptúry výrazne 
lepšiu UV ochranu a odolnosť proti poveternosti.

Skutočný klenot pre všetkých, ktorí milujú jedinečnosť.

Viac informácií získate tu:
Tel.: +421 903 285 469  I info@adler.sk

www.adler.sk

http://www.adler.sk
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Chytrá řešení pro lepší ergonomii 
a komfort v bytě – 2. část

Jak efektivně využít úložný prostor pod schody, šikmým stropem, 
ve výklencích nebo koutech? Jak domácí potřeby skrýt a přitom 
je mít stále po ruce? Jak vyřešit ergonomii nábytku v kuchyni či 
koupelně pro obyvatele bytu s různou tělesnou výškou? To jsou 
výzvy, které lze z velké části vyřešit za pomoci standardního kata-
logového sortimentu kování a komponentů i z nabídky tuzemských 
dodavatelů nábytkového kování. Autor: Radomír Čapka

Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Komfort v kuchyni

Úložný prostor v horních částech hor-
ních kuchyňských skříněk bývá hůře 
dostupný zejména pro osoby menšího 
vzrůstu. Vyšší komfort i bezpečnost než 
domácí schůdky nabízí různé sklápěcí 
mechanismy založené na principu pan-
tografu, které nám umožní spustit police 
i s uloženým nádobím do nižší, snad-
no dostupné polohy. Jinou alternativu 
nabízí použití elektrického zvedacího 
sloupku, jehož primární funkcí v tomto 
případě je spouštění. Skříňka je složena 
z vnějšího pevného korpusu bez dna, 
který je opatřen dveřmi, a z vnitřního 
volného korpusu. Oba korpusy jsou vzá-
jemně spojeny prostřednictvím telesko-
pického sloupku. V případě potřeby se 
vnitřní úložný korpus spustí do spodní 
polohy a zpřístupní se tak i jeho horní 
úložná část. Ovládací tlačítka Nahoru/
Dolů jsou umístěna v dosažitelné výšce, 
např. na hraně dna vnitřního korpusu.
Podobný problém, jaký mají osoby 
menšího vzrůstu s horními skříňkami, 
mohou mít osoby vyššího vzrůstu s úlož-
ným prostorem ve spodních skříňkách. 
Pomoci si opět můžeme zvedacím te-
leskopickým sloupkem, který zabuduje-
me do korpusu spodní skříňky a k němu 
připevníme police. Tlačítka pro ovládání 
zvedacího mechanismu umístíme na 
snadno přístupné místo, např. na horní 
plochu skříňky. Vzhledem k tomu, že vni-
třní úložný prostor se zpřístupňuje tak, 
že se vysune směrem nahoru, může být 
čelní plocha skříňky pevná. Pro případ 

Ergonomické řešení přístupu do horní kuchyňské skříňky pomocí spouštěcího 
mechanismu



DM 7-8/2018

výpadku proudu nebo poruchy zvedací-
ho mechanismu je ale vhodnější použít 
dveře.
O výsuvných „push to open“ mecha-
nismech jsme se zde již zmínili. Díky 
nim můžeme např. v kuchyni vysouvat 
zásuvky ve spodních skříňkách pomocí 
kolen, což uvítáme zejména v situacích, 
kdy máme plné ruce nádobí, potravin či 
odpadků. Systémy „push to open“ mají 
ale jednu chybu: vysunou nám zásuv-
ku i při nechtěném zatlačení na čelní 
plochu, což je riziko zejména pro děti. 
Snížení tohoto rizika můžeme docílit na-
příklad použitím bezkontaktního spína-
če s optickým senzorem umístěným na 
spodní straně dna spodní skříňky v blíz-
kosti přední hrany. Vysunutí zásuvky pak 
ovládáme bezdotykově nohou podobně, 
jako otevírání kufru u aut vyšší třídy.

Vertikální zvedací mechanismus využitý pro alternativní řešení přístupu k úložnému 
prostoru spodní kuchyňské skříňky

Elektromechanické otevírání zásuvky pomocí bezkontaktního spínače s optickým 
senzorem

Leitz 
servis
Ostření nástrojů ve stejné 
kvalitě jako z výrobního 
závodu

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

Prodej - Servis - Poradenství

LLEITZ -nástroje 
s.r.o.

Servisní pobočky
Česko: Praha, 

Hr.Králové, Prachatice
Slovensko: 

Bratislava, Prešov

http://www.leitz.org
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Skrytá domácí kancelář

Jednou z možností řešení nedostatku 
prostoru v malém bytě je použití multi-
funkčního nábytku. Firma Hettich před-
stavila tuto možnost v souvislosti se skry-
tou kanceláří. Skryté kanceláře, zpra-
vidla v podobě různých skříní, umožňují 
pracoviště rychle a jednoduše uzavřít, 
a tím skrýt tento vizuálně rušivý prvek 
v prostředí obývacího pokoje, ložnice 
apod. Tím jeho funkce končí. Zmíněná 
skrytá kancelář, představená jako stu-
die na letošním veletrhu Holz-Handwerk 
v Norimberku, je uzavřená dvoukřídlými 
dveřmi zavěšenými na robustních závě-
sech. Dveře jsou koncipovány jako cca 
20 cm hluboké vitríny vybavené police-
mi a samostatně uzavřené skleněnými 
dveřmi. Jedná se tedy skutečně o multi-
funkční nábytek, který v zavřeném stavu 
funguje jako knihovna či jako vitrína na 
sklo, porcelán apod. Pevná záda těch-
to vitrín jsou opatřena plstí a slouží jako 
nástěnky pro skrytou kancelář. Pracovní 
plocha se dá elektromotoricky nastavo-
vat do ergonomické výšky, výsuvná des-
ka má aretaci pro zajištění fixní polohy.
Podobný koncept, jen s poněkud odliš-
nou funkcí, představila na tomtéž veletr-
hu firma Häfele. Její multifunkční nábytek 
slouží primárně jako dvojdílná šatní skříň. 
Oba dva díly lze stranově odklopit, čímž 
se otevře zadní prostor s velkoplošnou 
televizí a nikou pro knihy, časopisy, DVD 
apod. Také v zadní části obou skříní je 
vytvořen úložný prostor, který lze využít 
k ukládání knih, porcelánu, skla či jiných 
užitkových nebo dekoračních předmětů.
V obou případech je hladký chod „dveří“ 
podpořen skrytými nábytkovými kolečky.

Multifunkční šatní skříň

Multifunkční skrytá kancelář
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Sibiřský modřín
Ideální materiál pro terasy, dřevěné fasádní obložení,
zahradní nábytek a další využití doma i na zahradě.
Optimální poměr cena a výkon, užitek a trvanlivost.

Sibiřský modřín se vyznačuje hustými letokruhy, 
menšími suky, vysokou hustotou a odolností, která 
je způsobena náročnými klimatickými podmínkami, 
jimž je dokonale přizpůsoben.

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.

www.ddl.cz   I   www.kili.cz

 � Terasová prkna modřín sibiřský kvalita AB
 � Fasádní profil RHOMBUS modřín sibiřský AB
 � Palubky modřín sibiřský klasik AB
 � Hranol podkladní modřín sibiřský

Lukavec

DDL

Kili, s.r.o.

http://www.ddl.cz
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Názorně to ukazují např. závěry výzkumu 
Dánské technické univerzity, které říkají, 
že „každé, i sebehorší okno, orientova-
né na osluněné strany (V-J-Z) má během 
topné sezony lepší energetickou bilanci 
než pasivně zateplená zeď“. Poukazují 
přitom na mezi odborníky známý fakt, 
že při výběru oken je třeba brát v úva-
hu nejen tepelně izolační vlastnosti, ale 
i solární zisky, které dokáží významně 
ovlivnit energetickou bilanci celé budo-
vy. Z tohoto hlediska hraje v konstrukci 
okna resp. výplně stavebního otvoru zá-
sadní roli především izolační sklo a podíl 
jeho plochy na ploše celého okna. Proto 

jsme oslovili odborníka na izolační skla 
Michala Bílka ze společnosti Energy IN 
s.r.o.

Víc energie ušetřit nebo víc 
získat?

Při výběru vhodných oken, a to nejen 
pro novostavby v nízkoenergetickém 
či pasivním standardu, ale i pro rekon-
strukce starších objektů (zahrnující 
i kvalitní celkové zateplení), je třeba se 
ptát nejen jaká okna zvolit, abychom 
co nejvíce energie ušetřili, ale také 
abychom co nejvíce energie získali ze 
slunečního záření. Solární zisky okny 
jsou významným příspěvkem k pokrytí 
tepelných ztrát objektu. Okna, resp. 
prosklené stěny, na osluněných stra-
nách budovy by vždy měla mít kladnou 
energetickou bilanci. To znamená, že 
by měla více energie přijmout než pro-

pustit. Proto při výběru vhodných oken 
je třeba vedle koeficientu „U“ zohledňo-
vat také solární faktor zasklení, označo-
vaný jako „G“, který udává propustnost 
slunečního záření neboli „solární zisk“.

V úvodu zmíněné výsledky výzkumu 
Dánské technické univerzity, opírající 
se o měření na skutečných stavbách 
za ostrého provozu, názorně ukazují, 
že zasklení, správně „vyladěné“ na větší 
prostup solární energie, byť s horším 
izolačním účinkem, pokud je umístě-
né na osluněné straně budovy (V-J-Z), 
vpustí dovnitř během topné sezony více 
tepla, než kolik jím unikne ven. Tedy, že 
má kladnou energetickou bilanci.
Graf 1 zobrazuje množství sluneční 
energie, které během topné sezony 
dopadá na svislé okno z různých svě-
tových stran (platí pro region Praha).
Graf 2 zobrazuje výsledky výzkumu 
Dánské technické univerzity. Všechny 
hodnoty ze studie jsou vztažené pouze 
k topné sezoně, tedy od půlky října do 
půlky dubna, přičemž všechna okna 
byla orientována na osluněné strany 
(V-J-Z). V oknech byla osazená trojskla 
i dvojskla, ale s různými pokovy, buď 
naladěnými na větší solární prostup, 
nebo na větší izolační účinek.
Nejlépe vyšlo okno s U

w = 1,3 W/m2K 
a G = 63 %. Energetická bilance: +3,8 
kWh/m2. Okno s nejvyšším prostupem 
G = 64 %, ale s horším Uw = 1,4 už 
plusové bilance nedosáhlo: -3 kWh/
m2. Nejhůře mezi okny dopadlo to, 
které izolovalo nejlépe: Uw = 1,0 a G = 
42 %. Energetická bilance: -8 kWh/m2. 
A úplně nejhorší energetickou bilanci 
měla zeď s U = 0,15 W/m2K (tedy v pa-

Volba vhodného izolačního zasklení 
pro moderní okna I.

Jednu z hlavních rolí při propagaci oken na tuzemském trhu stále hraje tzv. „U “, tedy součinitel 
prostupu tepla, který vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti okna. A zákazník má díky této „masáži“ 
při výběru jasno: Čím nižší „účko“, tím lepší okno. A obchodník mu to nerozmlouvá – v duchu hesla, 
že zákazník má vždycky pravdu. Přitom ale víme, že nejnižší „U“ nemusí být tím nejdůležitějším 
stavebně-fyzikálním parametrem okna v kontextu celé budovy.

Autor: Radomír Čapka s využitím technic-
kých informací Energy IN s.r.o.
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv autora a Energy IN

Energie ze Slunce ve střední Evropě
pouze v topné sezoně

Od října do března

Průměr pro V-J-Z:

171,19 kWh/m 2

Graf 1: Energie ze Slunce ve střední Evropě pouze v topné sezoně
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sivním standardu): -12 kWh/m2 (neboť 
nemá žádnou solární prostupnost).

Z výsledků výzkumu tedy vyplývá, že 
pro nejlepší energetickou bilanci oken 
je nutné zabezpečit maximální prostup 
sluneční energie do interiéru a zároveň 
co nejvíce zamezit ztrátě tepla. Tedy vel-
mi zjednodušeně řečeno, pro zasklení 
použít izolační sklo s co nejnižším „U“ 
a zároveň s co nejvyšším „G“. Avšak 
tyto požadavky jdou tak trochu proti 
sobě. Pojďme se na to podívat pod-
robněji: Energie ze Slunce se k nám 
šíří v podobě elektromagnetických vln. 
Viditelné světlo jí přenáší polovinu, ta 
druhá je obsažena v blízkém infračerve-
ném záření. Sklem prochází tato ener-
gie rozdílně podle toho, o jaké sklo 
se jedná. Obyčejným floatem projde 
přibližně 88 %. Dražším, odbarveným 
sklem 90 %. Pokoveným sklem, které 
má největší vliv na „U“, protože odráží 
sálavé teplo zpět do interiéru, projde 
energie mnohem méně, a čím více je 
schopno tepla odrazit, tím méně sluneč-
ní energie propustí. Nejvíce izolačním 
s emisivitou jen 1 % (odrazí 99 % sála-
vého tepla) projde pouze 52 % sluneční 
energie. Existují však i pokovy s horší 
emisivitou (8 % = odraz tepla 92 %), 

tedy s horším izolačním účinkem, av-
šak naladěné na maximální solární zisk 
s prostupem i 79 %. Tolik k propustnos-
ti sluneční energie skly.
Dále platí, že maximální solární zisk 
i nejlepší izolační účinek zajistíme, 
pokud bude zasklení tvořit co největší 
plochu otvoru a kdy rámy budou zabírat 
plochu co nejmenší. Nejlépe tento po-
žadavek řeší bezrámové zasklení.

Dalším výrazným činitelem, který ovliv-
ňuje prostup světla okny, je přirozená 
reflexe skla, díky níž se cca. 10 % 
sluneční energie odrazí. Výrobci sice 

nabízí skloviny s antireflexními povrchy, 
které tuto reflexi z větší části potlačují, 
ale jedná se o velmi drahá řešení.
Nejvýznamněji lze docílit plusového 
efektu optimalizací nanovrstev pokovů 
tak, aby skla měla nízkou emisivitu, ale 
propouštěla stále ještě hodně sluneční 
energie. Dnes je na trhu velmi dobře 
vyladěný pokov s emisivitou jen 3 % (od-
raz tepla 97 %) a současně s velkým 
prostupem energie 73 %.

Posledním aspektem je správné řazení 
skel za sebou tak, aby docházelo k co 
nejnižšímu úbytku sluneční energie  

Výsledky studie Dánské technické univerzity
pro Vídeňskou oblast

Graf 2: Výsledky studie Dánské technické univerzity pro Vídeňskou oblast

Maximální solární zisk i nejlepší izolač-
ní účinek zajistí velkoplošné prosklení 
pokud možno v bezrámovém provedení Okno s nízkými profily Clima Trend Style zasklené izolačním trojsklem



DM 7-8/201812

materiály

vlivem lomu světla. Pokud bude nepo-
kovené sklo umístěno jako venkovní, 
prostup celým zasklením bude vyšší, 
než když bude tato propustnější vrstva 
uprostřed. Jen je třeba ošetřit vyšší na-
máhání prostředního pokoveného skla, 
aby zvládlo tepelné pnutí, pokud by sklo 
bylo částečně zastíněné.

„Pro docílení plusové bilance máme 
dvě cesty: budeme-li se soustředit na 

maximálním solární zisk, vyrobíme dnes 
trojsklo se super G = 72 %, které bude 
i velmi dobře izolovat: U

g = 0,52 W/
m2K. Anebo můžeme jít cestou velké-
ho izolačního účinku, kdy prostup ne-
bude až tak vysoký jako v předchozím 
případě. Výsledkem bude trojsklo s Ug 
= 0,43 W/m2K, ale také s velmi pěkným 
G = 70 %. Obě tahle trojskla jsou dnes 
vyrobitelná a lze říct, že představují sou-
časné technické maximum. Avšak obě 

využívají drahý Krypton i velmi drahé an-
tireflexní vrstvy na všech sklech, které 
výrazně navyšují jejich cenu, čímž hod-
ně prodlužují dobu jejich ekonomické 
návratnosti,“ představuje některé mož-
nosti řešení Michal Bílek a dodává, že 
pokud bychom hledali nějaké „optimál-
ně ideální“ zasklení v dostupné ceně, 
lze vyrobit trojsklo s levným Argonem, 
výborným izolačním účinkem Ug = 0,52 
W/m2K a velkým solárním ziskem G = 
64 % i bez antireflexních vrstev.

Tabulka 1 ukazuje, jak se projeví 
všechna tři zasklení v současných mo-
derních oknech. Výpočty byly provede-
ny podle stejné metodiky, jako ve studii 
Dánské technické univerzity – tedy hod-
noty jsou srovnatelné i s jejich výsledky, 
kde vítězné okno dosáhlo bilance „jen“ 
+3,8 kWh/m2.

Ochrana před letním 
přehříváním

Jak již bylo v předchozí části uvedeno, 
solární zisky pro zvýšení energetické 
bilance oken jsou důležité v průběhu 
topné sezony. Během horkých letních 
měsíců jsou naopak nežádoucí.

Běžně vyráběná trojskla tvoří dvě krajní 
pokovená skla a vnitřní prostřední ne-
pokovené. Pokovy jsou laděné tak, aby 
propouštěly dostatek denního světla 
i sluneční energie (kvůli solárním zis-
kům v zimě), ale současně maximál-
ně zvyšovaly izolační účinek zasklení 
(odrážely co nejvíce sálavého tepla). 
Část procházející sluneční energie ale 
pokovy absorbují, díky čemuž se skla 
ohřívají. Na venkovní sklo dopadne 
energie nejvíce a v létě při oslunění 
mívá běžně teplotu cca. 36 °C. Plyn 
v komoře je ale vynikající izolant, tak-
že by logicky mělo být prostřední sklo 

Okno PROGRESSION je navrženo tak, aby bylo prakticky celé skryté fasádou. 
Viditelná zůstává pouze úzká hrana rámu okna v ostění (Slavona)

Energetická bilance oken 
v topné sezoně orientovaných na osluněné strany (V-J-Z)

Ug = 0,52 W/m2K
G = 72 %

Ug = 0,43 W/m2K
G = 70 %

Ug = 0,52 W/m2K
G = 64 %

V bezrámovém zasklení (v 15cm fasádní izolaci) +76,7 kWh/m2 +78,7 kWh/m2 +63,0 kWh/m2

Ve špičkovém rámu (s Uf = 0,7 W/m2K) +70,3 kWh/m2 +72,5 kWh/m2 +56,6 kWh/m2

V moderním rámu (s Uf = 0,9 W/m2K) +60,7 kWh/m2 +64,5 kWh/m2 +47,0 kWh/m2

Ve standardním rámu (s Uf = 1,1 W/m2K) +54,3 kWh/m2 +58,9 kWh/m2 +40,6 kWh/m2

Tabulka 1: Energetická bilance oken v topné sezoně orientovaných na osluněné strany (V-J-Z)
Poznámka: Rozdíly nejsou lineární, protože na výsledné vlastnosti oken mají významný vliv i podmínky okrajových částí skel 
v oblasti distančních rámečků, označované řeckým písmenem Ψ („psí“), které jsou uvažovány pro všechna 3 zasklení stejné. 
Dánská technická univerzita porovnávala okna s tehdy běžnými rámy (Uf = 1,4 W/m2K a horší) i tehdy dostupným zasklením, 
kdy ještě na trhu nebyly pokovy, které by měly velký izolační účinek i s velkým prostupem sluneční energie. Proto jsou její 
výsledky proti současným možnostem výrazně horší.
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studenější než to venkovní. Ale bohužel 
tomu tak nebývá.

„Většina tuzemských, ale i polských 
a maďarských výrobců izolačních skel 
dává doprostřed trojskel téměř vždy co 
nejlevnější sklo (s mírně nazelenalým 
nádechem), ale už si neuvědomují, že 
tato sklovina absorbuje až 4x více slu-
neční energie než odbarvené sklo, kte-
ré je dražší. A protože se sklo uprostřed 
nemá jak ochladit (po obou stranách 
je izolační plyn a naproti jsou reflexní 
vrstvy), rozehřeje se běžně až na cca. 
58 °C. Od horkého prostředního skla 
se pak ohřívá i plyn, který, byť s velkým 
útlumem, ale přesto vytápí interiérové 
sklo na cca. 37 °C, které pak vesele 
sálá do místnosti,“ upozorňuje Michal 
Bílek a pokračuje: „V Rakousku, kte-
ré je v okenní branži lídrem, se dává 
doprostřed trojskel vždy odbarvené 
sklo, jehož teplota při srovnatelných 
podmínkách je cca. 39 °C, tedy téměř 
o 20 °C nižší, takže vnitřní sklo je již 
výrazně chladnější. A pokud se nahra-
dí prostřední sklo tenkou nepokovenou 
folií, jsou teploty na ní dokonce ještě 
nižší – jen asi 31 °C, z čehož vyplývá, 
že i čiré zasklení může být účinné jako 
izolace před letním horkem. Jako další 
zlepšení účinně pomáhá i nízkoemisiv-
ní vrstva (tvrdý pokov) na vnitřním skle, 
která zajistí, že i když bude sklo teplé, 
tak nebude sáláním ohřívat interiér. Tato 
vrstva současně odráží sálavé teplo, 
vyzařované předměty v místnosti, což 
se pozitivně projeví zejména v topné 
sezoně, a navíc zlepšuje i výpočtovou 
hodnotu U

g. Na druhé straně je však tře-
ba říci, že se díky této vrstvě vnitřní sklo 
v zimě méně prohřeje, takže se zvyšuje 
i případné riziko vzniku kondenzátu.“

Na ohřívání resp. přehřívání interiéru se 
však jak známo podílí nejen ohřívané 
vnitřní sklo, nýbrž, a to velkou měrou, 

také předměty a plochy v interiéru, které 
jsou ohřívány IR zářením z dopadajícího 
slunečního světla. Jediným efektivním 
řešením, jak eliminovat přehřívání inte-
riéru způsobené nežádoucími solárními 
zisky je tedy zabránit prostupu sluneč-
ního záření do interiéru, a to nejlépe 
pomocí venkovního stínění.

Dnes už existuje takové množství různo-
rodé stínící techniky, že by mohlo být 
napsáno mnoho článků pouze na toto 
téma. Všechny (kromě slunolamů) spl-
ňují základní úkol, tedy že zabraňují 
slunečním paprskům, aby dopadaly na 
sklo, když si to nepřejeme, a součas-
ně umožňují ohřev interiéru v zimě, kdy 
si to naopak přejeme. Ať už se jedná 
o předokenní žaluzie či rolety. Existují 
ale i řešení, která mají další přídavné 
a velmi zajímavé funkce, které stojí za 
zmínku. Protože, když už máme něja-
ké stínění k oknům pořídit, tak proč ne 
rovnou takové, které bude i:

1. zabírat minimum místa, aby nenaru-
šovalo vzhled domu

2. při otevřeném okně fungovat i jako 
„síť proti hmyzu“ 

3. zajišťovat soukromí a současně 
umožnit výhled ven

4. večer, v době kdy svítíme, odrážet 
světlo zpět do místnosti (úspora 
energie)

5. zlepšovat akustický útlum
6. chránit před vnějším elektromagne-

tickým vlněním (elektrosmogem)
7. zlepšovat tepelně izolační vlastnosti 

okna jako celku (další komora s po-
kovem, odrážející tepelné sálání i od 
rámu)

8. zabraňovat vyzáření tepla do jasné 
noční oblohy (lepší Night U

w) a na-
opak v horkém létě toto noční chla-
zení interiéru umožňovat (zatažením 
do kazety může sklo v noci vysálat 
své teplo do studené oblohy)

9. s automatickou regulací, abychom 
všechny tyto funkce využívali, aniž 
bychom se museli sami starat

10. odolné proti povětrnostním pod-
mínkám a mít při minimální údržbě 
dlouhou životnost

Zmíněné funkce a ještě něco navíc 
má nejmenovaná předokenní roleta 
(běžně nazývaná „screen“) s odrazivou 
folií, pokovenou oboustranně (vnější 
pokov blokuje prostup UV záření do 
materiálu folie, a tím zabraňuje jejímu 
rozkladu), ale s rozdílným lomem svět-
la pro zajištění průhlednosti z interiéru, 
dokonale napnutá (od rovné a hladké 
plochy se odráží zvuk) v bočních vo-
dících lištách integrovaných do ostění 
(nerušící vzhledově). Ovládání (rozvinu-
tí a svinutí) je automatické v závislosti 
na oslunění, na rozdílu intenzity světla 
a teplot mezi vnitřním a venkovním pros-
tředím, s nastavením parametrů pomocí 
chytré elektroniky (webové rozhraní). 
Software umí vypočítat aktuální úspory 
podle naměřených teplot i návratnost. 
Zobrazuje grafy teplot a toků energie 
s možností exportu naměřených dat pro 
další zpracování.

Venkovní stínění je vždy dražší než např. 
protisluneční skla nebo nalepovací fo-
lie. Na rozdíl od nich ale umožňuje vy-
užívat mnohem větší množství solární 
energie v zimě. Tento energetický zisk 
ze Slunce je tak velký, že by měl rozdíl 
v pořizovací ceně vyrovnat už během 
prvních pěti let (resp. zim). Proto se 
dnes dělají do pasivních domů velké 
prosklené stěny, kterými se v zimě vy-
tápí celý dům. Je jen třeba získané teplo 
z osluněných místností rozvést po ce-
lém domě, abychom nemuseli používat 
stínění i v zimě.

Příště se budeme věnovat oknům pro 
neosluněné strany budov.
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Předokenní roleta s odrazivou folií, která umí víc, než jen stínit
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Jak zabránit chybám při obrábění hran:
Tipy a triky od expertů Ostermann

Mezi více než 60 perfektně vyškolenými obchodními zástupci ve firmě 
Ostermann je velké množství vyučených truhlářů a truhlářských mistrů. 
Ti jsou při své každodenní praxi neustále konfrontováni s nejrůznějšími 
otázkami ohledně perfektního zpracování nábytkových hran. Tady při-
nášíme jejich důležité tipy z praxe.

n a  v š e c h n y  h r a n y

Tip 1 – pozor na chlad a průvan

Vlivem chladu nebo průvanu dochází vždy k nedostatečnému 
slepení. Teplota v dílně by proto měla být minimálně 18 °C. 
Pokud musí mít truhlář na sobě v dílně bundu, pak to zpravidla 
znamená, že v dílně panují příliš nízké teploty pro olepování 
hran. V zimě by se měly právě dodané desky nebo hrany vždy 
nejdříve uskladnit na dobu 24 hodin při pokojové teplotě, aby 

se mohly aklimatizovat. Ale i v létě mohou nastat problémy 
s přilnavostí nábytkových hran. Tady je důležité hlavně nedovo-
lit, aby vznikl průvan, protože nanesené tavné lepidlo se jinak 
velice rychle zchladí a nevznikne dostatečná pevnost spoje.

Tip 2 – pravidelné čištění vaničky 
a nanášecího válečku

Usazením zbytků lepidla nebo třísek se snižuje požadovaný 
nános lepidla. Důležité je proto vaničku na lepidlo i nanášecí 
váleček pravidelně čistit. K tomu je k dispozici pro každý typ 
lepidla vhodný čisticí prostředek.

Tip 3 – kontrola vrstvy lepidla

Pokud není u prvního přítlačného válečku vytvořen dostatečný 
tlak na hranu, nebude lepidlo správně vtlačeno a nevznikne 
dostatečně pevný spoj s hranou. Hrana nebude moci správně 
přilnout. Už u druhého přítlačného válečku se pak lepidlo 
ochladí natolik, že už nebude možné dosáhnout pevného spo-
je mezi deskou a hranou. Aby bylo možné zkontrolovat vrstvu 
lepidla a tlak válečku, dodává Ostermann transparentní tes-
tovací hranu bez Primeru. Je nabízena v šířkách 23 a 43 mm 
a v tloušťce 0,4 mm.

Tip 4 – hrany z pravého dřeva potřebují 
více lepidla

Hrany z pravého dřeva mají větší vnitřní pnutí. Tady musí 
lepidlo odvést větší službu. Mohou být sice lepeny strojo-
vě všemi na trhu běžnými tavnými lepidly (EVA, PUR, PO) 
a ručně lepidlem REDOCOL Kantol greenline, je potřeba 
ale na ně nanést větší vrstvu lepidla. U strojového olepování 
doporučuje Ostermann nanést vrstvu lepidla cca 200 – 300 
g/m2. Všechny masivní dýhy Ostermann (1 a 2 mm) jsou 
dodatečně opatřeny adhezivní vrstvou (Primer). V porovnání 
s dýhovanými hranami bez Primeru vykazují hrany s Primerem 
podstatně lepší přilnavost. Je-li to možné, měl by být směr 
chodu nanášecího válečku nastaven do protisměru. To po-
vede k nanesení větší vrstvy lepidla, větší ploše vrstvy lepidla, 
a tím i k lepší přilnavosti hran.

Hrany z pravého dřeva: U strojového olepování doporučuje 
Ostermann nanést vrstvu lepidla cca 200 – 300 g/m2

U této hrany bylo naneseno příliš málo tavného lepidla. Navíc 
tu byl hodně malý přítlak. Vrstva lepidla je dostačující jen 
uprostřed hrany

http://www.ostermann.eu
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Tip 5 – tavné PUR lepidlo pro kuchyňský 
nábytek

V případě nábytku do koupelen se stalo standardem zpraco-
vání PUR lepidly. Ale i ten, kdo chce vyrábět kvalitní kuchyňský 
nábytek, by měl zvážit použití PUR lepidel nebo moderních 
bezespárových technologií. V průběhu času začínají na spáry 
běžných EVA lepidel působit vodní pára a horko. Jen si vzpo-
meňte například na čím dál oblíbenější kávovary nebo parní 
hrnce, které zpravidla stojí na pracovní desce pod závěsnými 
skříňkami. Nebo na varnou konvici. Tam, kde jsou požadav-
kem vysoká vodovzdornost a tepelná odolnost, se jednoduše 
stává nezbytností použít k olepování PUR lepidla. Mimořádně 
atraktivní je tu Kantomelt PUR od firmy REDOCOL.

Tip 6 – čištění po použití PUR lepidla

Na vyčištění vaničky na lepidlo a nanášecího válečku po po-
užití PUR tavného lepidla mají odborníci z Ostermannu jeden 
trik: PUR hrany byste měli raději najíždět na konci pracovního 
dne a po práci pak dát do vaničky vhodný čisticí prostředek.
Váleček byste měli udržovat v provozu tak dlouho, dokud 
modře zbarvený čisticí prostředek nezakryje nanášecí vá-
leček. Potom můžete stroj vypnout. Teď byste měli několik 
malých dřevěných tyček podobných dřívku od nanuka strčit 
do ještě teplého lepidla. Druhý den ráno vaničku zahřejte 
a vytvrzené lepidlo jednoduše odstraňte s pomocí tyček. 
Důležité: Zbytky čisticího prostředku musíte odstranit i z vá-
lečku! Nejlepší v takovém případě je, když zbytek pokud mož-
no silné dřevotřískové desky opakovaně najedete zbytkem 
vhodné hrany.

Tip 7 – zahřátí masivních hliníkových hran

Hrany z masivního hliníku jsou obzvláště elegantní a vysoce 
kvalitní, ovšem také o něco náročnější na zpracování. V kaž-
dém případě by se měly lepit PUR lepidlem. Před nanesením 
lepidla nahřejte celou hranu v horkém lisu nebo jiném zdroji 
tepla na teplotu 45 – 50 °C, aby lepidlo příliš rychle neza-
tuhlo. Ofrézování bude snazší přidáním velice tenké vrstvy 
teflonového oleje na oba frézované okraje hrany.
Pozor! Teflonový olej se nesmí dostat na stranu s lepidlem! 
Talíř pro odtáčení hran lze rovněž rozehřát pomocí horko-
vzdušného zařízení, aby byla hrana udržována rovnoměrně 
temperovaná. Alternativou k masivním hliníkovým hranám jsou 
ABS hrany s vrstvou z pravého hliníku. Ty jsou stejně tak 
jednoduché na zpracování jako klasické ABS hrany.
Další tipy pro truhláře najdete na webové stránce Ostermann 
na www.ostermann.eu/services a na OstermannTV. V pří-
padě individuálních otázek vám rádi odpoví naši odborníci 
po telefonu.

S dřevěnými tyčkami, které večer zastrčíte do vaničky na le-
pidlo, budete moci druhý den ráno naprosto jednoduše od-
stranit vytvrzené PUR lepidlo / čisticí prostředek

Nábytkové hrany z masivního hliníku jsou nanejvýš elegantní 
a vysoce kvalitní. Před opracováním by se měly ovšem nejdříve 
zahřát, aby nedošlo k příliš rychlému vytvrzení lepidla

Pokud stojí pod horními skříňkami kávovary, rychlovarné kon-
vice, espressovače nebo parní hrnce, pak hodně záleží na tom, 
jak jsou spáry vodovzdorné

Ostermann Česko spol. s r. o.
Perucká 7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel.: 0800 005 432, fax: +420 255 717 373
e-mail: sales.cz@ostermann.eu, sales.sk@ostermann.eu
www.ostermann.eu

n a  v š e c h n y  h r a n y

http://www.ostermann.eu
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SYNTHOS S.A., POLSKO,  
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, +48 33 844 18 21...25 synthosADHESIVES.com

široký výběr lepidel na dřevo

Certifikát IFT Rosenheim | Třída odolnosti vůči vodě D1, D2, D3, D4 | Odolnost vůči teplu WATT’91 [EN 14257]

TRVANLIVOST PEVNOST 
SPOJE

PROFESIONÁLNÍ  
TECHNICKÁ PODPORA

http://www.imaczech.cz
http://www.synthosadhesives.com
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www.primeboard.pfleiderer.com

Pfleiderer PrimeBoard spojuje vysoce kvalitní 

lakovanou optiku, optimalní zpracovatelnost a dobrou 

zatížitelnost plochy. Jestli XTreme Matt nebo XTreme 

vysoký lesk: nová inovativní více vrstvá technologie laku 

zabezpečuje vysokou barevnou stálost a bezproblémové 

zpracování. Mnohostraně použitelná skrze optimální 

barevné spojení.

INSPIRATIONS 
CLOSE TO YOU

PFLEIDERER PRIMEBOARD
VYSOCE KVALITNÍ LAKOVANÁ DESKA 
V LESKU A MATU

„jsme stále s Vámi“

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

My a Pfl eiderer

  více informací na 
 www.drevoobchod.cz

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov  - Oldřichov 227, tel. 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 602 233 371

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

http://www.pfleiderer.com
http://www.drevoobchod.cz
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Když Burkhard Bessler s řemeslem před 
lety začínal, přišlo mu zbytečné inves-
tovat „přemrštěné“ částky do nových 
strojů, a tak si je vyrobil sám. Jak jinak 
než ze dřeva. Ostatně proč ne? Vždyť 
truhlářské stroje s dřevěnou konstrukcí 
používali naši předkové již před více než 
sto lety a asi nikdo si netroufne tvrdit, že 
by tehdejší nábytek byl méně kvalitní než 
ten současný. Když později, kvůli udrže-
ní svojí konkurenceschopnosti, dospěl 
do fáze nevyhnutné potřeby pořídit si 
CNC frézovací centrum pro nestingo-
vou výrobu nábytkových dílců, ocitl se 
před stejným problémem. „Chtěl jsem 
si pořídit nějaké jednoduché a cenově 
dostupné ‚startovací‘ CNC frézovací 
centrum pouze s jednou frézovací jed-
notkou, jenže trh nic takového, co by od-
povídalo mým představám, nenabízel,“ 
říká truhlář. A tak k problému přistoupil 
jako praktik a zároveň pragmatik se svým 
osobitým přístupem: stroj si vyrobil sám. 
„Jako živnostník musím být od začátku 
produktivní a musím vytvářet zisk, nikoli 
ztrátu. A to mi může zajistit pouze vyváže-
ný poměr ceny a výkonu,“ tvrdí Bessler. 
První stroj si před třemi lety vyrobil sám 
pro sebe. Brzy ale o jeho technologii 
projevili zájem kolegové z branže, a tak 
se rozhodl stroje vyrábět na zakázku 
i pro ostatní truhláře. Zhruba po dvou 
letech měl údajně již více než 80 zá-
kazníků.

Trochu jiné CNC 
aneb „od truhláře pro truhláře“

Německý truhlář Burkhard Bessler tvrdí, že řemeslo pro něj vždycky bylo víc než jen práce – je jeho 
poslání. O své firmě s 25letou historií říká: „Jsme kreativní lidé s kreativními nápady a udržitelné 
zpracování dřeva je naší hlavní prioritou.“ A touto filosofií se ve své praxi řídí doslova. Svůj dřevěný 
nábytek ve své dílně vyrábí na dřevěných strojích vlastní produkce včetně CNC frézovacího centra 
a v posledních dvou letech na těchto strojích vyrábí na zakázku pro jiné truhláře také dřevěná CNC 
frézovací centra, jaké pro svoji výrobu používá on sám.

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

CNC frézovací centrum pro nesting, jehož konstrukce je kompletně vyrobena z bře-
zového multiplexu
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Základ tvoří multiplex

Celá konstrukce portálového CNC 
centra je vyrobena z finského březové-
ho multiplexu tloušťky 18 mm s povr-
chovou úpravou fenolovou pryskyřicí. 
Jednotlivé díly jsou vyfrézovány meto-
dou „nesting“ – samozřejmě taktéž na 
dřevěném CNC centru. Výplň spodní-
ho rámu z polymerního betonu dodává 
konstrukci potřebnou hmotnost, tuhost 
a stabilitu. Portál je zhotoven z masiv-
ních bloků slepených z multiplexu.
Multiplex, jakožto vrstvené lepené dře-
vo, se jak známo vyznačuje mimořádně 
vysokou rozměrovou a tvarovou stabi-
litou bez tepelných dilatací. „Studie 
provedená Univerzitou Chemnitz pro-
kázala, že díky těmto vlastnostem může 
být z lepeného multiplexového bloku 
vyroben portál o délce až 8 m bez ri-
zika prohýbání a délkových dilatací,“ 
upřesňuje výrobce. Tyto vlastnosti mu 
umožňují nabízet nejen malé kompakt-
ní stroje od pracovního rozměru (X,Y) 
1000x500 mm a hmotnosti 300 kg, ale 
i větší centra až do pracovního rozměru 
3000x2100 mm, hmotnosti 2000 kg 
a s pojezdovou rychlostí 50 m/min. 
Pracovní rychlost je 50 mm až 5 m za 
min.
Všechny funkční prvky, jako lineární 
THK vedení, posuvné kuličkové šrou-
by (osa Z) a ozubené tyče s pastorky 
(osy X a Y), pohonné motory, frézova-
cí jednotka (2,2 kW) atd., stejně jako 
elektroinstalace jsou v podstatě stejné 
jako u standardních CNC technologií 
s ocelovou konstrukcí.

Z multiplexu je vyroben také mobilní 
kontejner pro ovládací panel

Portál zhotovený z lepených multiplexových bloků může mít podle provedených 
testů délku až 8 m bez rizika prohýbání a dilatací

Požadovanou tuhost a hmotnost konstrukce zajišťují speciální zámkové rohové 
spoje a výplň z polymerního betonu
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Nesting bez vakua

Běžná nestingová CNC centra, jak zná-
mo, potřebují pro zajištění vysoké přes-
nosti obrábění výkonné vakuové pumpy 
pro fixaci obráběných dílců. Dřevěná 
centra Burkharda Besslera podle jeho 
tvrzení vakuové stoly ani pumpy nepo-
třebují, což vede ke značným energe-
tickým úsporám. Opracovávaný panel 
je fixován tak, že je po okrajích jed-
noduše přišroubován několika vruty 
k MDF desce pracovního stolu. Fixaci 
obráběných dílců zajišťují piliny, které 
vznikají při frézování a jsou upěchová-
vány v řezné spáře. Pro dělení materiá-
lu je používána válcová stopková fréza 
s 1 břitem o průměru 4 mm. Frézování 
probíhá ve 2 krocích: Nejprve je kontura 
dílce vyfrézována do poloviny tloušťky 
materiálu. Drážku vyplní upěchované 
piliny a zajistí dílec proti pohnutí. V ná-
sledujícím kroku se odfrézuje zbývající 
část materiálu.

Na přání zákazníka ale může být stroj 
vybaven i vakuovým stolem.

Řešení pro nízké stropy

Technicky zajímavým způsobem je ře-
šeno odsávání, které umožňuje instalaci 
a používání CNC stroje i v dílně s nízkým 
stropem. Z odsávací hubice, umístěné 
v blízkosti pracovního nástroje, je od-
sávací potrubí vedeno klasicky nahoru, 
avšak vzápětí přechází do flexibilní ha-
dice, která se malým obloukem otáčí 
zpět dolů na zadní stranu portálu, kde je 
napojena na vodorovný odsávací kanál 
(zhotovený jak jinak než z multiplexu). 
Z něj pokračuje pevné potrubí do spod-
ního vodorovného odsávacího kanálu 
(taktéž z multiplexu) umístěného na 
zadní straně podstavce stroje. Z toho-
to kanálu pak již piliny odchází flexibilní 
hadicí přímo do mobilního odsávacího 
zařízení. Výrobce tvrdí, že kromě zmíně-
né výhody instalace stroje pod nízkým 
stropem, vykazuje odsávání se spodním 
vedením vyšší účinnost než odsávání 
s horním vedením, resp. klade menší 
nároky na výkon odsávacího zařízení.

Technicky jsou oba odsávací kanály 
řešeny tak, že ze dvou stran jsou uza-
vřeny pevnými multiplexovými stěnami 
a zbývající strany uzavírá pohyblivý pás 
s připojovacím hrdlem, které se díky 
tomu pohybuje současně s pracovní 
jednotkou resp. portálem. To umožňuje 
použít jen minimální délku odsávacích 
hadic resp. potrubí.

Odsávání je řešeno za pomoci dvou vodorovných odsávacích kanálů – jednoho na 
zadní straně portálu a druhého na zadní straně podstavce stroje

Díky spodnímu vedení odsávání může 
být stroj nainstalován i v dílně s relativně 
nízkým stropem



http://www.hettich.com
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Výroba okenních konstrukcí je stále sil-
ným tématem a poslední inovace oken 
ukazují, jak je důležité přizpůsobovat 
strojní zařízení novým trendům. Stále 
subtilnější minimalistické profilace zvý-
hodňují klasická čepovací a profilovací 
úhlová centra před CNC obráběcími 
centry. Tato se ale neobejdou bez 
inovací.
SOUKUP se tedy zaměřil na inovaci 
malého kompaktního úhlového centra 
CRAFTER, které svojí velikostí vyho-
vuje potřebám výroby 10–15 oken za 
směnu. Propojení s okenním software 
pro zadávání dat je standardní záleži-
tostí a stále častěji se využívá sběr dat 
o produkci, stavu techniky i servisních 
intervalech, tedy to, co charakterizuje 
Průmysl 4.0.
Práce s nástroji různých průměrů
Horizontální programování profilo-
vací hřídele umožňuje práci 
s profilovacími nástroji růz-
ných průměrů, a tak při pou-
žití jednoho nástroje můžeme 
vyrábět různé produkty. Toto se 
využívá u obrábění rámu pro dřevěné 

okno a pro okno s AL opláštěním. Dříve 
byly nutné dva samostatné nástroje, 
dnes pracujeme s jedním v různých 
nastaveních.
Při čepování se také využívá různého 
průměru nástrojů a jeden nástroj může 
sloužit pro několik operací. Stejně tak 
každý koncový čep nebo kontraprofil 
se může obrábět až čtyřmi kroky. Toto 
je důležité při výrobě dílcovou meto-
dou, kde kromě čepu nebo rozporu 
je konec dílce vyprofilován.
Výroba oken dílcovou metodou
To, co bylo možné jen na velkých stro-
jích, je dnes díky elektronickému řízení 
polohy ná-
strojů mož-
né i u stroje 
CRAFTER. 

Jemným nastavením se každý nástroj 
přizpůsobuje aktuálnímu charakteru 
obrábění a eliminuje tak nepříjemné 
„hoblštosy“ nebo profilování do kónusu 
při dílcové metodě. Dílcová metoda je 
tak dostupná i pro výrobu velmi štíhlých 
minimalistických profilů, špaletových 
oken, kde to bylo dříve nemyslitelné.
Díky poslední inovaci jsou všechna 
důležitá nastavování již plně elektronic-
ká, a tím CRAFTER ve spojení s CNC 
vyvrtávačkou VERSA může vytvořit 
kompaktní výrobní buňku pro výrobce 
oken.
Výrobce a prodejce: SOUKUP s.r.o.

Nářezové centrum KR s označením 
32 a 43 podle délky řezné linie (3200 
mm/4300 mm) se vyznačuje vysokou 
výkonností a spolehlivostí. Nikdy v mi-
nulosti nebyla v této řadě strojů použita 
technologie zahrnující lineární vedení 
a řízené osy. Cílem těchto inovativ-
ních technických řešení je dosažení 
vysokého výkonu a zároveň maximální 
přesnosti, a to bez ohledu na zvláštní 
vlastnosti nového KR 32/43, jako je 
ergonomie, malé rozměry stroje a vel-
ká jednoduchost použití.
Základna celého stroje se skládá ze 
dvou elementů, a to z hlavní a sekun-
dární základny, které jsou mezi sebou 
propojeny. Tato mostová konstrukce 
je schopná vytvářet protipůsobící 
sílu proti silám vytvářeným přítlačným 
trámcem a hmotností stohu řezaného 
materiálu s výškou do 72 mm. Hlavní 
základna rovněž slouží jako podpěra 
pro pilový vozík a tím eliminuje mož-
nost případných vibrací, což pozitivně 
přispívá na výslednou kvalitu řezu.
Pohyb pilového vozíku je zajišťován 
převodovým systémem s pastorkem 

a ozubenou 
tyčí, který za-
ručuje nižší hluk řeza-
cího cyklu, výrazně sni-
žuje vibrace a umožňuje 
plynulý a konstantní posuv s nastavitel-
nou rychlostí až 50 m/min. Přesunutí 
pilového vozíku vždy do správné výcho-
zí pozice podle šířky řezaného materiá-
lu probíhá pod přímým dohledem řídicí 
jednotky stroje, která pro nastavení této 
pozice využívá aktuální polohu bočního 
přítlaku. Pro zjištění polohy přítlaku po-
užívá magnetický čtecí systém. 
Stroj je standardně vybaven 5/6 klešti-
nami s pneumatickým nastavením op-
timálního přítlaku na základě druhu ře-
zaného materiálu. Stroj je též vybaven 
speciálním programem pro soft-for-
mingové a post-formingové řezy s ma-
ximálním nastavením přesahu předře-

zového 
kotouče na 
45 mm. Dále je 
možné na KR vykonávat 
i drážkování a vnitřní řezy.
Celé nářezové centrum je počítačo-
vě řízené a ovládané prostřednictvím 
15˝ barevné dotykové obrazovky pro 
úplné automatické programování ná-
řezových plánů s optimalizováním po-
hybu příslušných os (přítlačný trámec, 
pilová jednotka, boční zarovnávač). 
Zároveň na základě výšky řezaného 
materiálu optimalizuje přesah pilové-
ho kotouče pro dosáhnutí ideálního 
řezného úhlu a tím i nejvyšší kvality 
řezné hrany.

Výrobce: F.I.MA.L srl
Prodejce: BRAZ technologie, s.r.o.

Nářezové centrum KR 32/43

Obráběcí centrum CRAFTER s novým software a řízením polohování hřídelí

žuje vibrace a umožňuje možné na KR vykonávat 

Nářezové centrum KR 32/43
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pro zadávání dat je standardní záleži-
tostí a stále častěji se využívá sběr dat 
o produkci, stavu techniky i servisních 
intervalech, tedy to, co charakterizuje 

Práce s nástroji různých průměrů
Horizontální programování profilo

žití jednoho nástroje můžeme 
vyrábět různé produkty. Toto se 

obrábění rámu pro dřevěné 

jích, je dnes díky elektronickému řízení 
polohy ná-

Výrobce a prodejce: SOUKUP s.r.o.
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Práce s nástroji různých průměrů
Horizontální programování profilo-

vyrábět různé produkty. Toto se 
obrábění rámu pro dřevěné 

strojů mož-
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http://www.soukup.cz
http://www.bras.sk
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Neustále se zvyšující nároky na kva-
litu nábytkových dílců, které musí být 
rozměrově velmi přesně zarovnané 
a nalepovaná hrana musí vykazovat 
tzv. nulovou spáru, nutí výrobce ole-
povacích zařízení vyvíjet nové, přesné 
ale současně flexibilní frézovací agre-
gáty. Spolehlivým partnerem při vývoji 
takových agregátů je právě firma LEITZ, 
která spolupracuje se všemi světově 
významnými výrobci strojů. Výsledkem 
této spolupráce jsou inovativní nástrojo-
vé systémy LEITZ určené pro agregáty: 
Homag FK31 (1), Homag FlexTrim 
(2), HolzHer QuattroForm (3), SCM-
Stefani MultiEdge (4) a Homag-
Brandt Multi frézovací hlava (5).

Všechny tyto nástrojové systémy se 
vyznačují tím, že celkový frézovací 
komplet se skládá z více frézovacích 
částí s DP-břity, které se automaticky 
na základě zvoleného programu ve 
strojním zařízení přisouvají do místa 
frézování a profilují hranu nábytkového 
dílce požadovaným rádiusem nebo fa-
zetkou. Tímto se kromě vysoké kvality 
frézování dosahuje i maximální flexibi-
lita výroby, kdy výrobce může vyrábět 
nábytkové dílce s různě tvarovanými 
hranami bez potřeby strojních prostojů 
a manuální výměny nebo přestavování 
nástrojů.

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

LEITZ nástrojové systémy pro inovativní agregáty olepovacích strojů

Kalibrování povrchů, falcování a tloušť-
kování materiálů sjednocuje techno-
logická novinka od firmy Aigner do 
jednoho nástroje DP-kalibrovací fré-
za KONSTANTIN. Nástroj je vyvinutý 
hlavně pro kalibrování nestingových 
upínacích stolů a tloušťkování materi-
álu v maximálních rychlostech, které 
umožňuje konstrukce stroje. Nástroj je 
vytvořený v technologickém systému 
KONSTANTIN s výměnnými diaman-
tovými břity a je osazen na upínací trn 
pro CNC obráběcí centra. Výsledkem 
je vysoká kvalita a hladkost obrobeného 
povrchu. S touto technologií lze obrábět 
plošné materiály – MDF, Multiplex nebo 
HDF a při dodržení technologických 
logik i konstrukční materiály z masivu.

Další přidanou hodnotu nabízí nástroj 
tohoto typu díky velkému množství apli-
kací pro obrábění.
Nástrojem lze bezproblémově ubí-
rat materiál už od jednoho milimetru 
hloubky, maximální hloubka úběru je 
9 mm. Opracovaný povrch bude vždy 
ve špičkové kvalitě díky horizontálnímu 
předřezu. Mimochodem zákazníci si 
mohou jako obvykle diamantové břity 
sami vyměnit ve své provozovně a bez 
závislosti na servisním technikovi. Takto 
je zaručena stálá provozní dostupnost 
nástroje a náklady na jeho provoz 
zůstávají nízké.

Výrobce: Aigner-Werkzeuge G.m.b.H.
Prodejce: Aigner TOOLS s.r.o.

KONSTANTIN kalibrovací fréza pro extrémně hladký povrch

1 2

3 4

5

http://www.leitz.org
http://www.aigner-werkzeuge.at
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Pri príležitosti Design Week, ktorý sa konal od 17. do 22. 
apríla 2018 v Miláne, predstavila spoločnosť Polyrey v rámci 
„SuperDesign Show“ svoju novú kolekciu pre vnútornú vý-
stavbu. Spoločnosť Ostermann si ju už prehliadla a odteraz 
k nej začala dodávať vhodné hrany.
Znalcom je spoločnosť Polyrey známa predovšetkým svojou 
širokou paletou trendových UNI odtieňov. Nová kolekcia po-
zostáva z celkovo 292 vzorov v oblastiach „Farby“, „Drevá“ 
a „Materiály“. 93 vzorov je z toho nových. Medzi 34 novými 
UNI dekormi je možné nájsť najmä veľa nových modrých, 
zelených, červených a sivých, ako aj početných nových 
pastelových odtieňov. Aj paleta vyzdvihovaných fialových 
odtieňov bola zreteľne rozšírená. V oblasti „Drevá“ je 36 
noviniek, medzi ktorými sú i drevené vzory v preferovaných 
„pálených“ vzhľadoch. Oblasť „Materiály“ bola rozšírená o 21 
noviniek. Nájdete medzi nimi vzory v kamennom, kovovom, 
textilnom vzhľade a so skutočným kovovým povrchom. Zvlášť 
je možné vyzdvihnúť nové mramorové a betónové vzory, ako 
aj nadčasovo elegantné vzory Terrazzo. Spoločnosť Polyrey 
zostáva verná trendu realistických povrchov a v tomto duchu 
rozšírila pestrú ponuku povrchov o 8 variantov leskov, resp. 
štruktúr na súčasných 17. Z kolekcie Polyrey sú vyzdvihované 
nové supermatné a hodvábne povrchy, ku ktorým sa opticky 
vynikajúco hodia supermatné hrany Ostermann. Spoločnosť 
Ostermann skladuje vhodné hrany k novej kolekcii Polyrey 
v bežných štandardných rozmeroch (23, 33, 43 a 100 mm). 
Navyše Ostermann odreže hrany na želanie v každej želanej 
šírke. Na želanie bude k novej kolekcii zakrátko k dispozícii 
aj nový vzorkovník.

Vhodné hrany – tiež k Signature Library
So svojou knižnicou samostatných dekorov ponúka spo-
ločnosť Polyrey viaceré stovky rozličných vzorov v digitálnej 
tlači. Jedná sa o zvlášť originálnu kreáciu – spravidla o ge-
ometrický vzor budiaci pozornosť. Pretože všetky vzory sú 
založené na jednom základnom odtieni zo širokej kolekcie 
UNI dekorov, môže spoločnosť Ostermann k mnohým povr-
chom dodávať farebne zosúladené hrany v UNI dekoroch. 
Objednané – Zabalené – Dodané
Ako je zvykom, spoločnosť Ostermann dodáva hrany k novej 
kolekcii spoločnosti Polyrey už od dĺžky 1 meter. Odoslanie 
tovaru na sklade sa uskutoční ešte v ten istý deň.

Výrobca: Polyrey 
Predajca: Rudolf Ostermann GmbH

Polyrey kolekcia 2018

V e-shopu Ostermann přibyla právě 
celá řada praktických funkcí. Na úvodní 
stránce se ob týden mění obrázky, kte-
ré chtějí upozornit na zajímavé výrobky 
nebo služby. Opominout nesmíme ani 
rozšířené vyhledávání, díky němuž lze 
prozkoumávat rovněž informacemi na-
bité sekce Tiskové zprávy a O firmě.
S cílem co nejvíce usnadnit zákazníkům 
Ostermann jejich každodenní práci je 
e-shop Ostermann pravidelně uživa-
telsky optimalizován novými funkcemi. 
U většiny návštěvníků stránky www.
ostermann.eu tak jistě nezůstalo bez 
povšimnutí, že obrázky měnící se každý 
týden v záhlaví na úvodní stránce upou-
távají na nové výrobky nebo služby z ši-
rokého sortimentu Ostermann. Jedním 
kliknutím na odkaz se dostanete na 
podrobnější informace. U nové verze 
e-shopu, která byla spuštěna na začát-
ku května, se navíc stěžejním úkolem 
stalo rozšíření funkce vyhledávání. 
Už i tak komfortní funkce vyhledávání 
byla zase o něco vylepšena. Po za-

dání údajů do vyhledávacího pole se 
hned zobrazí termíny pro vyhledávání, 
kategorie výrobků, výrobky a náměty 
k vyhledávanému tématu, jako napří-
klad tipy pro truhláře. U výrobků se 
uvádí relevantní počet vhodného zboží. 
Pokud bude zadávaný termín pro vy-
hledávání zapsán s chybou, postará se 
automatická oprava pravopisu o to, aby 
se zobrazily příbuzné termíny pro vyhle-

dávání s vysokou četností vyhledávání.
Ještě více informací o výrobcích
Kromě základních informací o výrob-
cích a technických bezpečnostních 
listech jsou nyní na stránkách s pod-
robnými údaji také odkazy s doplňují-
cími informacemi, jako jsou tematické 
stránky nebo sekce Tiskové zprávy.

Prodejce: Rudolf Ostermann GmbH

Novinky v e-shopu Ostermann

http://www.ostermann.eu
http://www.ostermann.eu


DM 7-8/2018

novinky

25

Pravidla pro 
představování novinek

Služba je bezplatná a je určena 
klientům, kteří mají objednán ba-
revný plošný inzerát od ¼ strany. 
Spočívá v představení 1 až 4 novi-
nek (podle velikosti objednané in-
zertní plochy) v pravidelné rubrice 
NOVINKY, a to formou fotografií 
a technického popisu nově na trhu 
nabízených strojů, nástrojů, mate-
riálů aj. výrobků pro dřevozpracující 
a nábytkářské firmy. 
Podklady: Ke každé novince je 
nutné zaslat barevnou fotografii 
představovaného produktu a tech-
nické informace (prospekt s obsa-
ženými údaji, technický list, heslo-
vitý výčet parametrů nebo odkaz na 
internetovou stránku s popisem). 
Finální text z těchto podkladů zpra-
cuje redakce.
Uzávěrky: jsou totožné s uzávěr-
kami inzerce.

Pro více informací pište na: 
 cz@drevmag.com,
 sk@drevmag.com.

Matná, pigmentovaná krycia farba na báze vody pre úpravu 
drevených okien. Unikátna pružnosť s vynikajúcou odol-
nosťou proti poveternosti pre dlhodobú životnosť drevených 
okien. Produkt sa vyznačuje prirodzeným vzhľadom a prí-
jemným ohmatom, vysokou nelepivosťou, húževnatosťou 
a vďaka krátkemu času sušenia dosahuje rýchlu odolnosť 
lakového filmu proti vode. Jedinečná kombinácia odolnosti 
proti vode a optimálna elasticita vám garantujú tú najlepšiu 
odolnosť pred poveternostnými vplyvmi. Dokonca aj v ex-
trémnych podmienkach Aquawood Spritzlack XT zaručuje 
perfektnú stabilitu všetkých vlastností. Vďaka optimálnemu 
prestupu vody obstojí aj v podmienkach s vysokou vlhkosťou, 
v nepriaznivých poveternostných podmienkach a dokonca aj 
na povrchoch s nízkou konštrukčnou ochranou. Zároveň táto 
povrchová úprava okien vykazuje vysokú odolnosť proti alká-
liám, a tým zabezpečuje optimálnu ochranu pri murárskych 
náterových prácach ako aj prípadnom intenzívnom čistení.
Špeciálne vlastnosti

 veľmi nízky prestup vody
 vynikajúca elasticita lakového filmu
 optimálny rozliv pri vysokej nestekavosti
 vhodný na manuálne striekanie, pre použitie v zariade-
niach s elektrostatickým poľom a v striekacích robotoch

 odolný proti potu a slinám (podľa normy ÖNORM S 1555 
resp. DIN 53160)

 neobsahuje ťažké kovy a spĺňa normu pre bezpečnosť 
hračiek (ÖNORM EN 71-3)

Tónovacie bázy ADLER / Mix Farb mischsystem
 AQW Spritzlack XT W10 M (matný) 5020000010
 AQW Spritzlack XT W30 M (matný) 5020000030

Balenie 5 kg / 10 kg / 20 kg

Výrobca: ADLER-Werk Lackfabrik Schwaz, Rakúsko
Predajca: ADLER Slovensko s.r.o. a  ADLER Česko s.r.o.

Aquawood Spritzlack XT

Firma IMA – materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o., se sídlem v Brzkově, 
je dodavatelem kašírovacích a oba-
lovacích fólií, protitahových fólií, zá-
kladovacích fólií, nábytkových hran 
a tenkého papíru.
Rádi bychom upozornili na naši novou 
kolekci ABS hran k dekorům Egger 
a Pfleiderer. Kromě této kolekce na-
bízíme širokou škálu kvalitních ABS 
hran od renomovaných výrobců, je-
jichž produkty jsou standardně prodá-
vány na našem trhu jinými distributory. 
Najdete u nás kompletní kolekci ABS 
hran od uni barev, dřevodekorů, fanta-
zy dekorů po vysoký lesk. Pro usnad-
nění orientace v námi nabízených 
ABS hranách můžete na webových 
stránkách www.imaczech.cz použít 
vyhledávač hran, kde máte možnost 
si jednoduše vybrat hledanou hranu. 
Do vyhledavače zadáte název výrobce 
desky, číslo desky a vyhledavač hran 
ukáže, jakou ABS nabízíme. Zobrazí 
se standardní tloušťky a šířky v dané 
hraně. Našim zákazníkům nabízíme 
kompletní servis, hrany dodáme 

s lepidlem nebo bez lepidla, v pří-
padě, že budete potřebovat nestan-
dardní rozměry, zajistíme i tyto.
Naši obchodní zástupci Vám rádi 
osobně představí IMA ABS kolekci, 
neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoli 
požadavkem.

Prodejce: IMA-materiál pro nábytko-
vý průmysl s.r.o.

Nová ABS kolekce

http://www.adler.sk
http://www.imaczech.cz
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Od počátku letošního roku firma v sou-
vislosti s podlahovým topením prezentu-
je na trhu také možnost použití suchého 
způsobu montáže vyráběných podlaho-
vek (v tloušťkách 19–22 mm) šroubo-
váním na 30 mm silný dřevěný rošt. A to 
v kombinaci se speciálním systémem 
podlahového vytápění, vloženého do 
instalačního roštu. Tento systém tvoří 
speciální trubky o průměru 16 mm, zho-
tovené kombinovaným vrstvením hliníku 
a plastu, které jsou uložené v drážkách 
vytvořených v 30 mm silné izolační des-
ce (extrudovaný polystyren nebo dřevo-
vláknitá deska).

„Horní plocha desek včetně drážek 
je opatřena tenkými hliníkovými profi-
ly, které rovnoměrně rozvádí teplo po 
ploše a chrání tak dřevo před poškoze-
ním. Výhodou tohoto systému je rychlý 
náběh tepla s reakční dobou prezento-
vané skladby od 30 minut v závislosti 
na materiálu a tloušťce masivní dře-
věné podlahy,“ upřesňuje produktový 
manažer firmy Ing. Lukáš Kopp s tím, 
že polystyrenová izolační systémová 
deska je primárně určena pro podlahy 
v přízemí, dřevovláknitá deska pak do 
patra nebo podkroví, kde plní i funkci 
zvukové izolace.

Společnost Serafin Campestrini s.r.o. (SECA) vyrábí od loňského 
roku ve svém závodě ve východočeském Borohrádku kromě palu-
bek také celodřevěné podlahy FEEL WOOD, které lze při patřičné 
dřevině a dodržení předepsaných rozměrových a teplotních paramet-
rů aplikovat i na podlahové topení (viz DM 11/2017). V současné 
době už ale nejen při pokládce celoplošným lepením.

Dřevěné podlahy FEEL WOOD 
na podlahové vytápění i při suché pokládce

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

Foto: autor

Při suché pokládce je výběr dřeviny 
a profilu vlysu odvislý kromě tepelného 
odporu také od vlastního způsobu mon-
táže šroubováním na dřevěný rošt

Společnost SECA rozšířila svoji nabídku dřevěných podlah v oblasti podlahového 
topení také o suchý systém pokládky
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Při suchém způsobu montáže podlahovek na podlahové tope-
ní je ale nutné, podobně jako při jejich celoplošném lepení, 
dodržet několik výrobcem stanovených podmínek. V první 
řadě vlhkost podlahových vlysů, jejíž maximální hodnota by 
se měla pohybovat v rozmezí 9 ± 2 %, s výjimkou jasanu, 
kde by vlhkost neměla překročit 10 %. Neméně důležitý, a to 
v závislosti na dřevině, je také maximálně přípustný tepelný 
odpor (R) podlahovek, jenž nesmí být vyšší jak 0,15 m2K/W 
a který se zjišťuje jako podíl tloušťky podlahového vlysu (d) 
a součinitele tepelné vodivosti dřeviny (λ) neboli podle vzorce 
R = d / λ (m2K/W). Dále je třeba vzít v potaz i vlastní způsob 
montáže, prováděný šroubováním podlahovek tzv. přes pero, 
jejichž tloušťka by tím pádem neměla činit méně jak 19 mm, 
aby se při upevňování nepoškodily. S ohledem na to jsou 
pro podlahové topení (při suchém způsobu montáže) vhod-
né z firmou vyráběných jehličnatých sortimentů pouze vlysy 
ze sibiřského modřínu v profilu 19x135 mm a z listnatých 
dubové a jasanové v profilu 21x137 mm. Po jejich položení 
a následném užívání daného prostoru je pak třeba místnos-
ti vytápět tak, aby teplota v primárním okruhu nepřekročila 
50 °C a teplota povrchu podlahy činila max. 26 °C. A to při 
výrobcem doporučené optimální vlhkosti vzduchu v interiéru 
50–65 %.

Základem podlahového vytápění jsou mimo vlastních otop-
ných trubek speciální do roštu vložené systémové desky (ploš-
né s rovnými drážkami a okrajové s obloukovými drážkami)

http://www.bras.sk
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Nový spojovací systém je založen na 
jednoduchých plastových elementech 
a nabízen ve dvou velikostech podle 
použité frézy v závislosti na rozměrech 
a hmotnosti spojovaného materiálu 
a z toho plynoucích požadavcích na 
mechanické vlastnosti spoje. Každá 
spojka se skládá ze 3 částí: 2 pouzder 
s oválným průřezem a oválným otvorem 
a 1 hmoždinky ve tvaru písmene „H“. Pro 
frézování oválných dlabů je určena stop-
ková fréza o průměru 8 mm nebo 10 mm 
a tomuto rozměru odpovídá velikost spo-
jek. Frézování může být provedeno po-
mocí ruční frézky Domino, na stacionární 
dlabací vrtačce či frézce a samozřejmě 
na jakémkoliv CNC obráběcím centru.
Systém nabízí snadnou aplikaci a pře-
devším velmi jednoduchou a rychlou 
montáž. Pouzdra se pomocí speciální-
ho aplikátoru a paličky ručně zarazí do 
vyfrézovaných otvorů a dílec je připraven 
pro montáž v dílně anebo pro zabalení do 
kartonu včetně spojovacích hmoždinek 
a přepravu k zákazníkovi.
Spoje mohou být použity jako „suché“ 
rozebíratelné nebo lepené. Do jednoho 
pouzdra se zatlačí H-hmoždinka a na její 
druhý konec se naklapne připojovaný 
dílec. V případě lepených spojů se na 
styčné plochy nanese v přiměřeném 
množství lepidlo.
Dílce lze spojovat na tupo i na pokos,  
kolmo k sobě i pod úhlem. Spoje jsou 

Jednoduchý rozebíratelný 
nebo fixní spoj

Spojovací systém s plochými dřevěnými kolíky oválného průřezu Domino na našem trhu není třeba 
představovat. Ruční dlabací frézku s typickým stranovým kmitacím pohybem nástroje má ve své 
dílenské výbavě řada truhlářů. Systém umožňuje vytvářet pevné – lepené spoje, ale také spoje 
rozebíratelné. Podle vyjádření samotných uživatelů je ale originální spojovací systém pro některé 
jednodušší aplikace zbytečně technicky složitý a tím i drahý. Německý inovátor Ernst Lachner proto 
vyvinul vlastní, jednodušší spojovací systém, který je použitelný jak pro rozebíratelné tak pro pevné 
spoje, a to v řemeslné i v průmyslové výrobě.

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

Nový spojovací systém pro jednoduché a rychlé spojování (nejen) nábytkových dílců

Plastové spojky tvoří vždy 2 oválná pouzdra a 1 H-hmoždinka



„samosvěrné“, to znamená, že po sraže-
ní se dílce automaticky přitáhnou k sobě 
a nepotřebují tedy žádné svěrky či jiné 
stahovací pomůcky. Tuto vlastnost truh-

láři ocení zejména u atypických výrob-
ků, jako jsou víceboké objekty či objekty 
s jiným než pravým úhlem napojování 
dílců.

V řemeslné výrobě lze pro zhotovování dlabů použít ruční frézku Domino, v průmys-
lové výrobě jakékoliv CNC obráběcí centrum

Pouzdra se do oválných otvorů zarazí pomocí ručního aplikátoru a paličky

precizní nástroje  
na obrábění dřeva

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

mobil: +420 731 110 764
t.vala@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

kvalita v pravý čas

precizní nástroje  

kvalita v pravý časkvalita v pravý čas

Konstantin-Mini
DP-stopková fréza s 
výměnnými DIA-břity

• Průměr nástroje 16-25 mm!

• Všechny DIA-břity jsou mezi  

sebou zaměnitelné!

• Bezproblémová výměna všech

DIA-břitů obsluhou stroje

bez nutnosti kalibrace!

NOVINKA!

http://www.aigner-werkzeuge.at
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dřevařský servis

Kritická kůrovcová situace vzniká 
už i na jižní Moravě, Vysočině a jihu Čech 

Sklady kulatiny těžebních firem nebo vlastníků lesů jsou kvůli přetrvávající kůrovcové kalamitě 
doslova napěchovány méně kvalitní surovinou, která, pokud nejde o tzv. mokré skládky, se velmi 
rychle mění ve vlákninu. Čerstvé pilařské hmoty se naopak některým zpracovatelům nedostává 
a nebo jsou při jejím nákupu nuceni takříkajíc sáhnout hlouběji do kapsy. Tato situace provázející 
v současné době všechny pilaře nejen v tuzemsku, ale i v přilehlých státech, a dále pak tradiční 
nastínění možného vývoje cen kulatiny a řeziva na trhu pro další období roku, byly hlavním progra-
mem jarního odborného setkání Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR (SDP), které proběhlo 
1. 6. 2018 v Dolních Beřkovicích na Mělnicku.

Jarního odborného setkání SDP v Dol-
ních Beřkovicích, do jehož místa dění 
ležícího zhruba 8 km od soutoku Labe 
s Vltavou neváhali někteří z účastníků 
cestovat i z různých částí Moravy, se 
zúčastnilo bezmála 40 zástupců člen-
ských firem. Důvodem tohoto zájmu 
byla mimo získání aktuálních informací 
o stavu trhu s kulatinou také možnost 
seznámit se s problémy jiného odvětví 
zpracování dřevní hmoty než pilařské-
ho. A to formou v programu avizované 
exkurze ve výrobním závodě Danzer 
Bohemia-Dýhárna s.r.o. v nedalekých 

Křivenicích, která od roku 2002 funguje 
na levém břehu Labe a vyrábí krájené 
a loupané dýhy, podlahové lamely a dý-
hové sesazenky. Ročně zpracovává ko-
lem 60 tis. m3 kvalitní dřevní suroviny, 
výhradně listnaté, kterou v posledních 
třech letech ze tří čtvrtin tvoří hlavně dub 
a jasan. Mimo to zpracovává také buk, 
olši, třešeň, ořech, břízu a další dřeviny, 
které z více jak 90 % nakupuje v regio-
nu celé Evropy. Kulatina je nakupována 
v době vegetačního klidu (max. do kon-
ce dubna), načež v době konání exkurze 
tak měla firma na skladě veškerý objem 
suroviny potřebný pro výrobu po dobu 
celé letní sezóny. Z tohoto důvodu proto 
účastníky (většinou pilaře) nejvíce zají-
malo, kromě vlastní technologie loupání 
a krájení dýh, také pro ně v současné 
době velmi aktuální skladování kulatiny. 

Ta je uložena na zpevněné skládce pod 
postřikem (říční vodou), prováděným 
nepřetržitě cca od března do listopadu 
respektive do příchodu prvních mrazů. 
Tato tzv. mokrá skládka je navíc vybave-
na uzavřeným systémem cirkulace vody, 
čímž mohla fungovat (na rozdíl od letos 
někde zvažovaných náhradních mokrých 
skládek viz dále) i za letošního externího 
sucha, neboť voda z nedalekého Labe je 
čerpána jen v takovém v objemu, který 
se při provozu vypaří.

Jak se vede našim jižním 
a západním sousedům?

Tradiční „teoretický“ program odborného 
setkání, který následoval po předchozím 
přesunu účastníků ve výše zmíněných 
Dolních Beřkovicích, zahájil předseda 

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

Hlavními lákadly jarního odborného setkání SDP byla kromě seznámení se s dýhárenskou technologií…
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sdružení Ing. Petr Pražan, Ph.D. nejno-
vějšími informacemi z pilařského oboru 
v Rakousku a Německu. Začal pořezem 
dvacítky největších evropských pil, které 
loni celkem vyrobily nepředstavitelných 
více jak 35 mil. m3 řeziva a v letošním 
roce plánují tento objem navýšit o dalších 
5 % na více jak 37 mil. m3. Poté zmínil 
některé investice plánované pilařskými 
provozy v Německu a Rakousku, které 
by z hlediska exportu stavebního dříví 
mohly ovlivnit situaci u našich zpraco-
vatelů pilařské hmoty. Zejména pak 
německou firmou Mercer zvažovanou 
výstavbu velkopily ve Stendalu, která 
by byla zásobována hmotou z okruhu 
100 km, což v případě potřeby jeho 
rozšíření už není daleko k našim hra-
nicím. V souvislosti s dalšími připravo-
vanými investicemi pak jmenoval např. 
rakouskou firmu Hasslacher, která chce 
na svém provoze v Predingu investicí 
30 mil. eur zvýšit do roku 2020 pořez 
z 250 tis. m3 na 600 tis. m3, či další ra-
kouskou firmu Stallinger. Ta na provoze 
ve Frankenmarktu chystá koncem letoš-
ního roku (investicí rovněž 30 mil. eur) 
výměnu 15 let staré pořezové linky s cí-
lem zvýšit své pořezové možnosti z max. 
čepu 45 cm na 60 cm a při pořezu na 
1 směnu zpracovávat 500 tis. m3 kulati-
ny za rok. Impulzem k těmto investicím je 
současný příznivý odbyt řeziva, kdy např. 
v Rakousku podle Ing. Pražana odbytový 
indikátor od dubna 2016, kdy se pohy-
boval na necelých 102 %, kontinuálně 
roste (s malou přestávkou v loňském 
IV. čtvrtletí) a koncem letošního dubna 
překročil hranici 112 %. 
Podobně příznivou odbytovou situaci 
vykazovali koncem letošního dubna 
i němečtí pilaři, kde u 69 % dotázaných 
odbyt řeziva trvale od počátku roku roste 
a u 31 % se drží na stejné úrovni s ten-
dencí dále stoupat. Další informace pa-
třila surovinovým zdrojům, zejména pak 
v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. 
Ta se nevyhnula ani Německu, kde ob-
jem vytěženého broukem napadeného 
dřeva podobně jako u nás nadále ros-
te a zatímco v roce 2014 činil cca 1,8 
mil m3, v roce 2017 už překročil hranici 
6 mil. m3. Obdobný nárůst kůrovcové 
hmoty vykazuje také Rakousko, kde bylo 
v roce 2014 vytěženo cca 0,8 mil. m3 po-
škozeného dříví, v letech 2015–16 vždy 
cca 2,5 mil. m3 a vloni již 3,52 mil. m3. 
„S ohledem na tato čísla je rakouský ob-
chod s jehličnatou kulatinou definován 
jako přetížený. Letos napadené stromy 
jsou jen stěží dopravovány na pily, což je 
myšleno tak, že je velký problém dostat 
tuto surovinu ke zpracovatelům. Tamní 

odborná periodika definují tento stav tak, 
že po velmi dobré zimní těžbě (myšleno 
z klimatického hlediska), výrazně stoupa-
jícím exportu a extrémně brzo začínající 
kůrovcové kalamitě jsou tamní pily plné 
k ‚prasknutí‘. Podle posledních informací 
ze včerejška (31. 5. 2018) proto před-
seda místní zemědělské komory vyzval 
všechny dřevozpracovatele, zejména ze 
severní části Rakouska, aby neprodle-
ně zanechali importu z Bavorska, ČR 
a Slovenska a okamžitě začali ode-
bírat dřevo od rakouských těžebních 
společností, kde se surovina hromadí. 
Následkem toho je jim samozřejmě na-
bízena i úplně jiná cena za tuto kulatinu, 
která např. z 87–94 eur v kategorii 2B 
je nyní prodávána za ceny pod 80 eur/
m3,“ doplnil Ing. Pražan s tím, že ob-
dobná situace panuje i v Německu, kde 
44 % zpracovatelů mělo letos v dubnu 
na svých skladech čtyřměsíční zásobu 
kulatiny, 34 % tříměsíční zásobu a 16 % 
řezalo se zásobou minimálně na 2–1 
měsíc dopředu. V období následujících 
3 měsíců (červen–srpen 2018) by odbyt 
pilařské kulatiny podle 58 % německých 

prodejců měl zůstat na úrovni prvních 
čtyř měsíců a podle 7 % by mohl ještě 
narůstat. Podle většiny pak za předpo-
kladu i nadále klesajících cen (49 %) 
nebo stávajících cen (44 %).

Podaří se našim lesníkům 
kalamitu zvládnout?

Další část programu odborného setkání 
byla věnována problematice kůrovcové 
kalamity v ČR. Ta jak známo již čtvrtým 
rokem po sobě (od klimaticky extrémní-
ho roku 2015) sužuje hlavně severový-
chodní část republiky, kde je v současné 
době kůrovcem podle lesních odborníků 
z ÚHÚL zasažena (s výjimkou centrální 
části Moravskoslezských Beskyd a nej-
vyšších partií Jeseníků) celá oblast od 
Šumperska po Vsetínsko, tedy přede-
vším území přírodních lesních oblastí 
28 – Předhoří Hrubého Jeseníku, 29 
– Nízký Jeseník, 32 – Slezská nížina 
a 39 – Podbeskydská pahorkatina (viz 
přiložená mapa). Pro obrovské množ-
ství kůrovcem napadené kulatiny není 
odbyt a podle lesních odborníků by  

Rozdělení lesních oblastí v ČR 
podle ÚHÚL

…i možnost nabýt informace nutné k udržení vysoké kvality kulatiny skladované na 
mokré skládce

31
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se situace v průběhu roku mohla ještě 
zhoršit, neboť kvůli výše zmíněné situaci 
v okolních zemích se téměř zastavil vý-
voz surového dříví. Sklady tuzemských 
pil jsou totiž většinou rovněž přeplněné 
a na větší zpracovávaný objem mnohdy 
ani nemají kapacity. Doslova katastro-
fálních rozměrů v regionu severový-
chodní Moravy pak kalamita dosáhla na 
Bruntálsku a Olomoucku, kde ve II. čtvrt-
letí např. u Arcibiskupských lesů a statků 
s.r.o. Olomouc ztráta ve zpeněžení mezi 
zdravým a kůrovcovým dřívím činila podle 
mluvčího Jiřího Gračky minimálně 700 
Kč na kubík. S ohledem na stále klesající 
cenu smrkového dříví na trhu tak firma 
svoji celkovou letošní ztrátu spojenou 
s kůrovcovou kalamitou odhaduje na 
cca 190 mil. Kč. Nicméně kvůli neustá-
vajícímu řádění několika druhů kůrovců, 
zejména lýkožrouta smrkového (Ips ty-
pographus) ve spojení s lýkožroutem se-
verským (Ips duplicatus) a lýkožroutem 
lesklým (Pityogenes chalcographus), 
napadajícími především korunové části 
stromů, se dnes bohužel v kritické situ-
aci ocitají také další regiony, jako např. 
jižní Morava, Vysočina a jižní a západ-
ní Čechy. Na Vysočině jde především 
o oblast Třebíčska, což nám mezi jiný-
mi potvrdil Ing. Martin Šlechta, ředitel 
rodinné firmy OBALFRUKT, dřevařská 
výroba spol. s r.o. z Blatnic u Jaroměřic 
nad Rokytnou. Jedná se o členskou fir-
mu SDP, která se kromě pořezu kulatiny 
na své pile v Grešlovém Mýtě a násled-
ného zpracování řeziva do podoby pře-
pravních palet, dřevěných obalů apod., 
zabývá i zajišťováním kompletních les-
nických prací (pěstebních i těžebních) 
na vlastních cca 70 ha lesa a v případě 
těžebních prací i na vysoutěžených jed-
notkách LČR či v lesních porostech sou-
kromých vlastníků. 
„Kalamita na Třebíčsku je zoufalá. 
Schnou nejen porosty smrkové, zasa-
žené kůrovcem, ale i borové, a to od 

mlazin až po mýtní porosty. Podobně 
tomu bylo i loni, ale letos je situace 
ještě dramatičtější. Na pile máme sklad 
kulatiny maximálně vytížený, abychom vy-
hověli dodavatelům,“ uvedl doslova Ing. 
Šlechta s dovětkem, že aktuálně firma 
nakupuje smrkovou kůrovcovou hmotu 
a borové souše v cenách kolem jednoho 
tisíce korun za kubík. Nyní je proto podle 
něj vhodná příležitost pro pilaře ozvat se 
Lesům ČR s novým modelem obcho-
dování a prodeje dříví, neboť zástupci 
státního podniku přestávají být přesvěd-
čeni o vhodnosti aktuálně aplikovaného 
modelu obchodování dříví „na stojato“ 
a hledají nové možnosti. 
S výše uvedenými informacemi se zto-
tožnil také místopředseda SDP Ing. 
František Příkaský. Ten se s účastníky 
mimo to podělil i o výsledky prvního 
společného jednání ke kalamitní situa-
ci v lesích, proběhnuvšího 31. 5. 2018 
na Úřadu vlády za účasti premiéra, 
ministrů zemědělství a životního pros-
tředí, zástupců Lesů ČR, Vojenských 
lesů a statků, ÚHÚL, všech oborových 
asociací, náměstkyně ministra vnitra 
pro azylovou politiku, představitelky 
Asociace krajů a zástupců Českých 
drah, Správy železničních dopravních 
cest a ČD Cargo. „Z tohoto jednání 
vzešly 3 hlavní výstupy. V první řadě šlo 
o náměstkyní ministra vnitra přislíbené 
urychlení vyřizování pracovního povolení 
pro zahraniční zaměstnance. To by nyní 
vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku 
lidí v lesnicko-dřevařském sektoru mohlo 
být v některých případech vyřízeno již 
za 3 týdny od podání žádosti ze strany 
zaměstnavatele, obsahující údaje o kon-
krétních vytipovaných osobách. Netýká 
se to však zaměstnanců zajišťovaných 
přes agentury, ale přímo těžebními fir-
mami či zpracovateli dříví. Dalším opatře-
ním v tomto smyslu je příslib ČD Cargo 
navýšit v letošním roce počet vagónů 
na dopravu dřeva o 500 kusů, aby kala-

mitní hmota mohla být dopravována for-
mou ucelených vlaků,“ konstatoval Ing. 
Příkaský s tím, že v neposlední řadě pak 
nelze nezmínit ani opatření spojené se 
skladováním kalamitního dříví, které se 
kvůli přeplněným skladům tuzemských 
zpracovatelů a zastavenému zahraniční-
mu importu stává nadbytečným. 
„Do pololetí by se v lesích všech vlastníků 
mělo vytěžit asi 2,5 mil m3 dříví, u něhož 
nikdo neví, co s ním. V rámci řešení, jak 
jim v této situaci pomoci, byly na jednání 
diskutovány různé dotační tituly na skla-
dování nadbytečné hmoty, jako např. zří-
zení náhradních skládek na volných plo-
chách, které by měly poskytnout České 
dráhy a další účastníci. V této souvislosti 
se pochopitelně zvažovaly dva možné 
způsoby skladování – mokrý a suchý, 
přičemž u prvního způsobu panovala 
všeobecná skepse kvůli současnému 
nedostatku vláhy a dlouhému a složité-
mu procesu spojeného s vodosprávním 
řízením. Pro naše další rozhodování, co 
a jak bude dál, je podstatné, že asi pro 
1 mil. m3 kůrovcového dříví budou zří-
zeny suché sklady. Půjde o dříví z les-
ních porostů Lesů ČR, které po vytěžení 
přejde do vlastnictví státního podniku, 
který tak zabrání tomu, aby se tato hmota 
dostala na trh, což by vedlo k dalšímu po-
klesu cen. V případě suchého způsobu 
skladování je však třeba si uvědomit, že 
uskladněná kulatina se vlivem vysokých 
letních teplot během tří měsíců přemění 
ve vlákninu, a tak se přímo nabízí otáz-
ka, co nás čeká ve třetím a zejména 
pak ve čtvrtém kvartálu,“ vysvětluje Ing. 
Příkaský s tím, že pokud do konce roku 
nepřijde žádná větrná kalamita, přijatá 
opatření sice kůrovcovou kalamitu ne-
zastaví, ale zcela jistě lze ve strany LČR 
očekávat snahu vyvolat ve čtvrtém kvar-
tálu nedostatek kulatiny a s ním souvi-
sející zvýšení cen. Zda se jim to podaří 
nebo nepodaří, bude záviset na postoji 
ostatních vlastníků lesních porostů.

Kůrovcová kalamita je podle odborníků zrádná v tom, že přichází plíživě ale posléze se rozjede tak, že např. na některých 
místech Třebíčska mají lesníci problém ji zvládnout
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dřevařský servis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Lesní porosty v ČR, zejména pak smrkové, jsou i letos od časného jara kvůli slabým dešťovým srážkám 
devastovány kůrovcovou kalamitou. A to už nejen hlavně v oblasti střední a severovýchodní Moravy, 
ale také na jižní Moravě, Vysočině či v jižních a západních Čechách. Jejím důsledkem jsou obrovské 
zásoby surového dříví, především smrkové vlákniny, která byla v letošním I. pololetí na mnoha místech 
nejohroženějších regionů prodávána za donedávna nepředstavitelně nízkou cenu 600 Kč/m3 (dříve 1200 
Kč/m3). Podobně šly ceny dolů také u smrkové kulatiny, která byla u některých lesnických firem např. 
na Bruntálsku, Krnovsku či nejohroženější části Vysočiny – Třebíčsku, ve třídě III A / III B k mání i za 
1500 Kč/m3, ve třídě III C za 1200 Kč/m3. Ve třídě III D se pak kubík prodával dokonce už i za 900 Kč, 
nicméně podle některých dodavatelů je horší celkový stav v lesích v tom smyslu, že i kdyby tzv. „déč-
ková“ hmota byla obrazně řečeno nabízena zadarmo, mnozí ji nevezmou, neboť ji nemají kde uskladnit.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz, Tabulky a grafy: autor

TŘÍDA

II III A, III B III C III D

SM/JD
2870

2000 – 3300
-20

2050
1500 – 2700

-80

1750
1200 – 2150

-110

1210
900 – 1500

-30

BO
2470

2000 – 3000
+50

1740
1400 – 2200

-10

1530
1300 – 2100

+30

1160
1000 – 1600

-110

MD
4400

3300 – 5500
+10

2790
2300 – 3800

+100

2280
1630 – 2800

-10

1710
1400 – 2400

0

DB
7950

6000 – 10000
+250

4410
2970 – 7000

+80

3010
2430 – 4000

-50

2310
1800 – 3000

+50

BK
2780

2200 – 3200
-40

1770
1550 – 2000

-70

1540
1400 – 1800

-60

1290
1200 – 1400

-80 Tab. 1: Průměrné ceny kulatiny (v Kč/m3 bez DPH) v I. pol. 2018

NESUŠENÉ SUŠENÉ

Řezivo truhlářské 
středové Řezivo 

stavební
středové
(fošny)

Řezivo 
stavební
export
(fošny)

Hranoly

100x100 
mm

Řezivo 
boční

(prkna)

Řezivo truhlářské 
středové

Řezivo 
stavební

Prkna Fošny Prkna Fošny Prkna, fošny

SM/JD
5730

4200 – 7000
-190

6520
5500 – 8000

+150

5250
4470 – 6650

+10

4450
4250 – 4900

-270

5360
4200 – 6600

+140

3540
3000 – 4000

-70

7750
5800 – 9500

+310

8450
6200 – 10250

+90

5540
4400 – 6600

-30

BO
5430

4000 – 7000
-70

6280
5200 – 7400

+170

5000
3800 – 5900

+280

5020
4130 – 6200

+430

5090
3800 – 5900

+130

3590
3000 – 3800

+240

7780
5800 – 9500

+410

8560
6200 – 10000

+370

6150
4200 – 7500

+380

MD
7290

4300 – 9700
-20

8150
5500 – 9700

+150

6340
5000 – 8100

-690

7190
6250 – 7800

+120

7090
5500 – 8000

+220

3850
3000 – 5000

+270

8960
6500 – 11800

+420

10 070
8100 – 12900

+500

7510
4500 – 9400

+160

DB
9810

5000 – 15000
+30

13 500
10000 – 16500

+640
– – –

4730
4100 – 5500

0

15 510
8000 –19900

+710

19 870
14000 – 25000

+760
–

BK
5580

3500 – 8200
+350

6520
4200 – 8000

+190
– – –

3670
3000 – 4100

-20

9180
6000 – 10500

+260

10 830
7100 – 12900

+10
–

Tabulka 2: Průměrné ceny nesušeného a sušeného řeziva (v Kč/m3 bez DPH) v I. pololetí 2018

Důsledky již čtvrtým rokem pokračujícího působení kůrovcové 
kalamity, vedoucí v letošním prvním pololetí k výše naznačené-
mu zlevnění nejen všech SM, ale i BK a některých BO a MD 
kulatinových sortimentů (u DB naopak ke zdražení) a jejich 
možné pozitivní či negativní dopady na ceny řeziva byly předmě-
tem dalšího „dílu“ našeho pravidelně publikovaného cenového 
„seriálu“, vytvářeného na základě průzkumu cenového vývoje 
u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách SM/JD, 
BO, MD, DB a BK. Provedli jsme jej na přelomu měsíců květen 
a červen 2018 oslovením bezmála stovky našich pravidelných 
respondentů s různým zaměřením z celé ČR.
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Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle 
shrnuty v tabulkách 1 a 2, které po-
dobně jako v průzkumu za loňské II. 
pololetí (viz DM 1-2/2018) doplňuje 
ještě tucet grafů znázorňujících cenový 
vývoj sledovaných sortimentů od roku 
2011, kdy jsme se začali tímto tématem 
na stránkách DM pravidelně zabývat.
V případě tabulek hodnoty uvedené tuč-
ným písmem v horní části každého z řádků 
vyjadřují celorepublikový průměr ceny, za 
kterou se sledovaný sortiment prodával 
v průběhu I. pololetí 2018. Jedná se o ceny 
bez DPH, které u kulatiny nezahrnují do-
pravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním 
místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítá-
ny pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.
V prostředních řádcích tabulek je uveden 
rozsah ceny, v němž se daný sortiment 
na trhu pohyboval. Toto větší či menší ce-
nové rozpětí je v případě kulatiny dané 
především původem dřeva (ze státních, 
vojenských, obecních, církevních či 
sou kromých lesů) a potažmo prodejními 
cenami dříví nastavenými vlastníky les-
ních porostů nebo (ve státních lesích) 
těžebními společnostmi. Mimo to se na 
něm podílí i různé zastoupení jednotlivých 
tloušť kových stupňů, u pilařské hmoty 
různý podíl zastoupení kvality III A a III B 
a u smrkové hmoty III D např. i to, jde-li 
o dřevo ze souší nebo čerstvé a v nepo-
slední řadě také sortimentní zaměření 
výrobce. U řeziva závisí na konkrétním za-
měření prodejce, na lokalitě, kde působí 
a odkud případně řezivo dováží apod. To 
platí i tehdy, když prodejcem je sám vý-
robce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně 
ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty 
nemalé náklady na dopravu suroviny, kte-
rá v dřevinách MD a DB dnes mnohdy 
cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.
Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny 
zjištěné rozdíly mezi cenami sledovaných 
sortimentů v I. pololetí 2018 ve srovnání 
s cenami ve II. pololetí 2017, přičemž 
červená čísla vyjadřují zdražení, mod-
rá naopak zlevnění daného sortimentu 
a u kulatiny nebo řeziva se zelenou číslicí 
„0“ zůstala cena na úrovni II. pololetí 2017.
Od loňského roku zařazené grafy pak 
ukazují, jak se ceny sledovaných sorti-
mentů v jednotlivých pololetích uplynu-
lých více jak sedmi let měnily v důsledku 
působení různých faktorů. U kulatiny např. 
zavedením současného způsobu prode-
je dříví ze státních lesů prostřednictvím 
smluvních partnerů s.p. Lesy ČR, vlivem 
s tímto prodejem zvýšených přepravních 
vzdáleností či z důvodu stále se zvyšujícího 
exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví  

Graf 1: Cenový vývoj smrkové kulatiny v letech 2011 – 2018

Graf 2: Cenový vývoj borové kulatiny v letech 2011 – 2018

Graf 3: Cenový vývoj modřínové kulatiny v letech 2011 – 2018

Graf 4: Cenový vývoj dubové a bukové kulatiny v letech 2011 – 2018
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prodávaného v tuzemsku. Mimo to i z dů-
vodu výše zmíněných větrných kalamit či 
v případě MD jeho stále větší oblibou mezi 
zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka 
i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány. 
V posledních třech letech, mimořádně 
chudých na dešťové srážky, pak také ne-
dostatkem čerstvé dřevní suroviny a na-
opak nadbytkem tzv. kůrovcové hmoty, 
vzniklé tzv. chřadnutím lesa zaviněným 
v důsledku působení sucha přemnožením 
nejrůznějších druhů podkorního hmyzu 
či některých dřevokazných hub (např. 
václavka smrková). Kolísání cen řeziva 
v jednotlivých pololetích v řadě případů 
koresponduje s vyššími či nižšími cena-
mi kulatiny. Jejich momentální výši kromě 
toho ovlivňuje i míra poptávky po daném 
sortimentu na trhu, roční období, v němž 
je řezivo prodáváno a v případě sušené-
ho také jeho počáteční vlhkost a aktuální 
ceny energií.

Kulatina

Co se týče cen kulatiny v sledovaném I. 
pololetí 2018, tak na trhu nejžádanější 
SM oproti I. pololetí ve všech sledovaných 
třídách zlevnila. V kvalitativně nejlepší ja-
kostní třídě II sice jen o 20 Kč/m3, ale ve 
sdružené třídě III A, III B již o 80 Kč/m3 
a ve třídě III C o rovných 110 Kč/m3. Další 
zlevnění, byť tentokrát pouze třicetikoru-
nové, jsme zaznamenali i u kvalitativně 
nejhorší třídy III D, která se však vzhle-
dem k obrovskému přetlaku na trhu dala 
nakoupit u některých dodavatelů v kra-
jích Moravskoslezském, Olomouckém, 
Zlínském a Vysočina i v cenách kolem 
900 Kč/m3. Druhá jehličnatá dřevina – 
BO rovněž zlevnila ve třídě III A, III B (o 10 
Kč/m3) a výrazněji pak opět v kvalitativně 
nejhorší třídě III D (o 110 Kč/m3). O 50 
Kč/m3 naopak podražila v případě tzv. 
lou pačky (třída II) a o 30 Kč/m3 v pilařsky 
zpracovávané třídě III C.
Zdražení v řádech desetikorun až stoko-
run se tentokrát, vzhledem k rostoucímu 
zájmu zpracovatelů a nedostatku čerstvé 
dřevní hmoty na trhu, nevyhnulo ani MD. 
A to především ve sdružené jakostní třídě 
III A, III B, jejíž cena stoupla o výrazných 
100 Kč/m3 a nepatrně (o 10 Kč/m3) 
u loupačky. O stejnou částku (10 Kč) na-
opak zlevnila třída III C, zatímco pilařsky 
zpracovávaná třída III D se udržela na 
stejné ceně jako v loňském II. pololetí.
Příčinou dalšího byť nepatrného zlevně-
ní či stagnující ceny u těchto kvalitativně 
horších MD sortimentů, je podle několika 
respondentů (podobně jako v případě ce-
loplošného zlevnění SM) značné množství 
v lesích napadeného dřeva (lýkožroutem 

Graf 6: Cenový vývoj nesušeného borového řeziva v letech 2011 – 2018

Graf 5: Cenový vývoj nesušeného smrkového řeziva v letech 2011 – 2018

Graf 7: Cenový vývoj nesušeného modřínového řeziva v letech 2011 – 2018

Graf 8: Cenový vývoj nesušeného dubového a bukového řeziva v letech 2011 – 2018
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dřevařský servis
a posléze tesaříkem modřínovým), které 
se vlastníci nebo těžební firmy snaží před-
nostně dostat ven z lesa na úkor omeze-
ných či někde úplně zastavených úmys-
lných těžeb. Ze stejného důvodu neboli 
kvůli upřednostněným nahodilým těžbám 
naopak více či méně podražila většina DB 
kulatinových sortimentů. Především třída 
II, jejíž cena narostla o dalších 250 Kč/
m3, a dále pak třídy III A, III B a III D, kde 
cena m3 stoupla o 80 respektive 50 Kč. 
O rovnou padesátikorunu pak zlevnila 
DB hmota ve třídě III C. Ceny v řádech 
desetikorun klesly také u všech BK kula-
tinových sortimentů, ve třídě II o 40 Kč/
m3, v III A, III B o 70 Kč/m3, v III C o 60 
Kč/m3 a v III D o 80 Kč/m3.

Řezivo

Celoplošné zlevnění SM a BK dřevní 
hmoty a naopak určité zdražení některých 
kulatinových sortimentů v dřevinách MD 
a DB se v I. pololetí 2018, podobně jako 
v předchozích obdobích, promítlo do cen 
truhlářského řeziva, a to nesušeného i su-
šeného, jeho většinovým a v některých 
případech markantním zdražením. Z ne-
sušeného truhlářského materiálu podra-
žila DB a BK prkna (o 30 a 350 Kč/m3) 
a z fošen SM a MD (o 150 Kč/m3), BO 
(o 170 Kč/m3), BK (o 190 Kč/m3) a v ne-
poslední řadě DB, kde průměrná cena za 
kubík stoupla o dalších 640 Kč, čímž se 
dostala nad dosud nejvyšší hodnotu z II. 
pololetí 2016. SM, BO a MD prkna na-
proti tomu zlevnila o 190, 70 a 20 Kč/m3. 
U sušených materiálů se zdražení dotklo 
všech sortimentů dřevin jak v prknech, tak 
i ve fošnách. V případě SM o 310 a 90 
Kč/m3, BO o 410 a 370 Kč/m3, MD 
(o 420 a 500 Kč/m3), DB o 710 a 760 
Kč/m3 a BK o 260 a 10 Kč/m3.
Ze stavebních sortimentů k radosti 
mnoha tuzemských pilařů podražily ne-
sušené SM a BO fošny (o 10 a 280 Kč/
m3), z toho u BO také včetně exportních 
(o 430 Kč/m3), a dále pak MD exportní 
fošny (o 120 Kč/m3), nesušené SM, BO 
a MD hranoly (o 140, 130 a 220 Kč/m3), 
BO a MD boční prkna (o 240 a 270 Kč/
m3) a v neposlední řadě BO a MD sta-
vební sortiment sušených prken a fošen 
(o 380 a 160 Kč/m3). Ostatní stavební 
sortimenty (vyjma DB bočních prken 
s cenou na úrovni II. pololetí 2018), zlev-
nily, v případě nesušených pak nejvíce 
MD fošny a exportní SM fošny (o 690 
a 270 Kč/m3) a mírněji ještě SM a BK 
boční prkna (o 70 a 20 Kč/m3). Ze su-
šeného stavebního řeziva zlevnily jen SM 
fošny a prkna, u nichž šla cena kubíku 
o 30 Kč dolů.

Graf 9: Cenový vývoj sušeného smrkového řeziva v letech 2011 – 2018

Graf 10: Cenový vývoj sušeného borového řeziva v letech 2011 – 2018

Graf 11: Cenový vývoj sušeného modřínového řeziva v letech 2011 – 2018

Graf 12: Cenový vývoj sušeného dubového a bukového řeziva v letech 2011 – 2018
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reportáž

Šestnáct let růstu…

Petr Syrovátka, který letos v říjnu osla-
ví šedesátiny, rozjel svoji firmu v Dolní 
Cerekvi v roce 1994 poté, co se vrátil ze 
„zkušené“ v Rakousku, kde od prosince 
1989 pracoval na různých dělnických 
i technických pozicích v nábytkářské fir-
mě Eglau. Tam si osvojil nejen cenné 
zkušenosti z výroby, ale naučil se také 
hlavním zásadám podnikání v tržní eko-
nomice. V roce 1993 spolu s tehdejším 
zaměstnavatelem založili společnou fir-
mu, v níž každý z nic měl 50% podíl. Byl 
to „sňatek z rozumu“. Rakouský spo-
lečník vycítil příležitost k rozšíření svojí 
firmy do Česka a zajistil na tu dobu u nás 
nevídaný úvěr s 4% úrokem u rakouské 
banky, kde ručil svým majetkem. Díky 
tomu mohli ve velmi krátké době posta-
vit zcela novou provozovnu a vybavit ji 
moderními technologiemi tak, aby již od 
počátku byli zcela soběstační prakticky 
ve všech oblastech výroby včetně suše-
ní dřeva a dýhování. V srpnu 1994, kdy 
firma zahájila zkušební provoz, v ní pra-
covalo šest zaměstnanců. Postupně, 
jak přibývaly zakázky a rostla produkce, 
se ale tento stav zvyšoval. 
V počátku svojí činnosti byla firma zce-
la závislá na zakázkách, které jí zajistil 

Chudý člověk ten, 
který za svou práci pouze peníze má

Když jsem se s Petrem Syrovátkou z Dolní Cerekve před 18 lety v rámci reportáže do Truhlářských 
listů setkal poprvé, byl spolumajitelem úspěšně se rozvíjející společnosti Truhlářství Syrovátka 
a Eglau. V hlavě mi z tehdejšího rozhovoru utkvěly některé jeho názory týkající se zásad úspěšného 
podnikání. Naše druhé setkání, tentokrát zcela náhodné, se uskutečnilo loni na veletrhu Wood-Tec. 
Už nebyl spolumajitelem ani majitel své někdejší firmy, přesto (anebo možná právě proto) oplýval 
dobrou náladou a optimismem. Za svými dřívějšími názory a postoji si však stojí, i když ovlivněn 
osobními a ne vždy pozitivními zkušenostmi na ně nahlíží trochu jinou optikou. Na delší rozhovor 
ale nebyl prostor, a tak jsem přijal nabídku na „pokračování“ reportáže o firmě, která je na trhu 
nepřetržitě již 25 let. Toho, co se za tu dobu změnilo, je opravdu hodně…

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

Firma Truhlářství Syrovátka a Eglau zahájila provoz v Dolní Cerekvi v roce 1994

„Toho, co se za posledních 18 let změnilo, je hodně. Pro mě je ale důležité to, co 
se nezměnilo,“ říká Petr Syrovátka, ředitel a dnes již bývalý majitel společnosti, 
která nese jeho jméno
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reportáž
rakouský partner. Tato situace se ale 
s narůstající produktivitou a s tehdejším 
negativním vývojem na západních trzích 
v následujících dvou letech začala mě-
nit, takže bylo nutno začít vyvíjet vlastní 
obchodní aktivitu na tuzemském trhu. 
Během relativně krátké doby se firmě 
podařil přechod od takřka výhradního 
exportu k téměř výhradnímu tuzem-
skému odbytu, doprovázený nárůstem 
produkce. 
Ze své tříleté „praxe“ v Rakousku si Petr 
Syrovátka přinesl řadu ve své době velmi 
důležitých zásad. Např. to, že úspěch 
firmy stojí a padá s důvěrou zákazníka, 
nebo že dobré jméno se dá velice lehce 
ztratit, ale velmi těžce se získává zpět. 
Totéž podle něj platí i pro vztah mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnanci. Petr 
Syrovátka se řídí heslem svého otce, že 
Chudý člověk ten, který za svou práci 
pouze peníze má. Kromě spravedlivé 
mzdy je podle něj totiž důležitá i jistota 
a pracovní pohoda. Těmito zásadami se 
snažil po celou dobu svého podnikání 
řídit. A dařilo se mu to poměrně úspěš-
ně plných 16 let.

…a pak přišel pád

„Bohužel vnější vlivy jsou někdy silnější 
než naše snahy. V roce 2010 i na nás 
dopadla tehdejší krize. Pokles zakázek 
a sílící tlak na ceny vedly k tomu, že jsme 
téměř nevydělávali. V té době jsme měli 
asi 30 kmenových zaměstnanců a kro-
mě toho jsme zaměstnávali ještě cca 
15–20 lidí na dohody. Bylo to psychicky 
i fyzicky velice náročné období,“ vzpo-
míná Petr Syrovátka na dobu, která na 
jeho do té doby „čistém štítě“ zanecha-
la nesmazatelný šrám. „V té chvíli přišla 
nečekaná zpráva od spoluzakladatele 
a dlouholetého společníka firmy Ing. 
Franze Eglau, který se se svojí firmou 
v Rakousku dostal do finančních potí-
ží a potřeboval vyplatit svůj 50% podíl. 
Později jsem svému bývalému společ-
níkovi byl za tento krok vděčný, protože 
krátce na to jeho rakouská firma zban-
krotovala, a nebýt tohoto kroku, stáhla by 
s sebou ke dnu i nás. Svým odchodem 
nás sice ochránil, nicméně nás to stálo 
nemalé peníze, které nám chyběly v ob-
dobí, kdy bylo méně práce a navíc jsme 
se kvůli platební neschopnosti našich 
odběratelů sami začali dostávat do dru-
hotné platební neschopnosti. Začaly se 
zpožďovat výplaty zaměstnancům a pak 
jednoho dne v roce 2013 bez varování 
podalo šest zaměstnanců výpovědi 
z důvodu ‚nehrazení mzdy v souladu se 
zákonem‘. Vzápětí na to, aby si dlužné 

částky vynutili, podali na firmu insolvenč-
ní návrh. Tyto pohledávky jsme vzápětí 
uhradili a navrhovatelé vzali druhý den 
svůj návrh zpět. Tím bylo sice insolvenční 
řízení během několika dnů ukončeno, 
avšak na firmu to i přesto mělo nega-
tivní dopad. Na insolvenční návrh totiž 
okamžitě zareagovaly banky, dodavate-
lé, odběratelé. Najednou všichni chtěli 
zaplatit všechny pohledávky, i když ještě 
nebyly po splatnosti.“
V nejtěžší chvíli podal firmě Syrovátka1 
pomocnou ruku jeden z jejích zákazní-
ků – společnost HESONIT, pro kterou 
v minulosti realizovali několik různých za-
kázek a později se majitelé obou firem 
spřátelili. „V takových chvílích poznáte, 
kdo je váš skutečný kamarád, kdo to 
s vámi myslí dobře. Díky jejich finanční 
pomoci se nám podařilo firmu zachrá-
nit,“ doplňuje Petr Syrovátka.

Prvotní hořkost vystřídala 
sebereflexe

Po zastavení insolvenčního řízení se 
sice situace uklidnila, ale punc firmy, 
na kterou byl podán insolvenční návrh, 
jim natrvalo zůstal.
„V první chvíli jsem nemohl uvěřit, že se 
to stalo a všechna zloba za vzniklou situ-
aci se ve mě obrátila směrem k oněm za-
městnancům, kteří to všechno dle mého 
tehdejšího přesvědčení způsobili,“ po-
kračuje P. Syrovátka s tím, že v té době 
vážně uvažoval o tom, že s podnikáním 
skončí. „Není jednoduché rozhodnout 
se, když 20 let budujete firmu, která 
roste a rozvíjí se, a pak najednou ze dne 

Firma stále vyrábí z velké části na původních strojích

Hlavní činností firmy je zakázková výroba nábytku a interiérů

1 V souvislosti se změnou v majetkoprávních vzta-
zích v roce 2010 došlo i ke změně názvu firmy 
na Syrovátka s.r.o.
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na den spadnete na dno, jestli začnete 
znovu od začátku nebo to vzdáte.“ Černé 
myšlenky ale rozptýlila psychická podpo-
ra od přátel a rodiny a díky tomu mohli 
v roce 2014 oslavit kulaté výročí – 20 
let provozu.

„Když jsme bilancovali celou naši éru, 
tak jsem si uvědomil, že nejen za všech-
no dobré, ale i zlé ve firmě můžu já. Já 
jsem dopustil, aby zaměstnanci nedo-
stali mzdu. Oni jen hájili svoje práva, 
když nedostali zaplaceno za odvedenou 

práci. A v tu chvíli jsem na celou záleži-
tost začal pohlížet z opačné strany. Byl 
to zlomový okamžik, kdy jsem si uvědo-
mil, že musím udělat všechno pro to, 
abych získal důvěru lidí zpět. Od svého 
dřívějšího společníka jsem se naučil, že 
důvěra se velice snadno ztratí, ale velmi 
obtížně se získává zpět, a tímto krédem 
jsem se řídil po celou dobu svého pod-
nikání. A najednou jsem se v té situaci 
vlastní vinou ocitl sám. Důležité ale je, 
aby si to člověk uvědomil. Zakopnout 
a spadnout na zem není ostuda. To se 
může stát každému. Ale zůstat tam ležet 
a svalovat vinu na ostatní, to je ta největší 
chyba,“ přiznává Petr Syrovátka.

Syrovátka a Brokis

Následující tři roky (2014–2016) označu-
je Petr Syrovátka za období dřiny a odří-
kání. Podařilo se jim ale srovnat všechny 
finanční „nesrovnalosti“ a dostat se opět 
do černých čísel. A pak přišel další bod 
zlomu. „V té době náhle zemřelo něko-
lik mých přátel a známých, a já jsem si 
uvědomil, že ta firma živí několik rodin, 
a že její existence stojí a padá se mnou,“ 
říká P. Syrovátka. Tehdy se po poradě 
s rodinou rozhodl firmu prodat, a tím vy-
tvořit pojistku pro zajištění její budouc-
nosti. Novým majitelem se v roce 2017 
stala již zmíněná společnost HESONIT 
podnikatele Jana Rabella, pod kterou 
patří také společnosti BROKIS a Sklárna 
Janštejn. Spojení s touto „rodinou“ pova-
žuje Petr Syrovátka, který ve své bývalé 
firmě nadále působí jako její ředitel, za 
to nejlepší, co je mohlo potkat.
„Myslím si, že to spojení mělo na firmu 
pozitivní dopad. To, že jsme se spojili se 
silným kapitálem, přineslo velké zklidně-
ní mezi zaměstnance. Jako by cítili, že 
je tady nějaká garance, že k podobné 

Firma rovněž zajišťuje pro značku Brokis výrobu dřevěných komponentů pro skleněná svítidla…

…a servis v podobě stavby expozic na výstavách po celém světě
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situaci již nedojde. Jako by s novým 
silným vlastníkem přišla i větší jistota 
a stabilita. A po pravdě řečeno, hodně 
se ‚ulevilo‘ i mně.
Takže když to všechno shrnu, toho, 
co se za posledních 18 let změnilo, 

je hodně. Zažili jsme mnoho dobrého, 
ale i špatného. A všechno nás to ně-
kam posunulo. I to dobré, i to zlé. Pro 
mě je ale důležité to, co se nezměnilo, 
co zůstalo stejné. Že i po těch letech 
jsme pořád tady, pořád nás klienti vní-

mají a chtějí od nás naši výrobu, při níž 
pořád klademe hlavní důraz na detail 
a na kvalitu řemeslného zpracování,“ 
uzavírá náš rozhovor dnes již býva-
lý, ale spokojený majitel společnosti 
Syrovátka s.r.o.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Syrovátka s.r.o.
Místo: Dolní Cerekev
Rok založení: 1993
Počet zaměstnanců: cca 20
Web: www.syrovatka-design.cz

● Dolní Cerekev

Ukázka realizace zakázkového interiéru restaurace

Brokis a Sklárna Janštejn

Brokis je duchovním dítětem úspěš-
ného českého podnikatele Ing. Jana 
Rabella. V roce 2006 založil značku 
Brokis jako platformu pro oživení a po-
zvednutí českého sklářství do nových 
výšin a uchování generací znalostí a ře-
meslných dovedností. O téměř deset 
let dříve, v roce 1997, získal upadající 
Sklárnu Janštejn, která byla založena 
na počátku 19. století poblíž obce 
Horní Dubenky na Vysočině. Poptávka 
po tradičních produktech se výrazně 
snížila, mnozí skláři stárli a odcházeli 

a hrozilo, že časem prověřené tech-
nologie a techniky budou ztraceny. 
Rabellovou vizí bylo vrátit sklárně její 
bývalou slávu a zajistit, aby prastará 
česká sklářská tradice přetrvala do 
21. století.
S Brokis vytvořil Jan Rabell značku 
osvětlovací techniky, která nabízí úpl-
ně jiné výrobky než ty, které byly dříve 
vyráběny v Sklárně Janštejn. Bylo po-
staveno několik nových italských pecí 
a výrobní postupy byly zdokonaleny. 
Od některých technik, jako například 
broušení a malování skla, bylo upuště-
no, zatímco jiné byly oživeny, např. 

foukání skla, formování optických skel 
a tradiční techniky sklářské hutě. Byly 
obnoveny původní a téměř zapomenuté 
postupy výroby barevného skla, které 
jsou nyní pro značku Brokis příznačné. 
Dnes Brokis a Sklárna Janštejn zaměst-
návají celkem 100 lidí a těží z jedinečné 
symbiózy, která umožnila Brokis zahájit 
prodej v 70 zemích a před vést své pro-
slulé kolekce osvětlení na špičkových 
světových designových výstavách.
Se značkou Brokis je úzce spojeno 
i jméno Lucie Koldové, která je její 
uměleckou ředitelkou.

Zdroj: Brokis.cz

Ukázky z realizací zakázkových soukromých interiérů
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Proč právě lžíce?

„Jsem ročník 1972. Prvních 20 let jsem 
prožil s hlavou v oblacích, dalších 20 let 
byla střídavě v knihách (knihkupectví) 
a zase v oblacích. V posledních letech 
se asi unavila a tak ji vystřídaly ruce. 

Zdá se, že vědí, co mají dělat. Ačkoliv 
hlava ještě občas do oblak zavítá, ruce 
jsou v převaze. Začaly opracovávat 
dřevo a nejspíš se o příštích 20 let 
postarají ony…“, píše na svém webu 
Břetislav Jansa, který se po ukončení 
studia více jak dvě desetiletí živil jako 
knihkupec. Přitom již od školních let 
nesmírně obdivoval dřevo, ale jak sám 
říká, si dlouho nevěřil, že by na něja-
kou práci s ním takříkajíc měl. „V roce 
2015 jsem se rozhodl, že to přeci jen 
zkusím a začal jsem nejprve s vyřezá-
váním dřevěných misek. Ty ale většinou 
někde leží a uživatel s nimi přijde do 
kontaktu jen občas. Mně ale šlo o to, 

dělat něco, při čem by člověk přišel do 
kontaktu se dřevem každý den. A tako-
vým předmětem je lžíce, kterou bereme 
stále do ruky, třeba i několikrát za den. 
Dotýkáme se jí, vnímáme její povrch, 
barvy, tvary, kterých i tak jednoduchý 
předmět, je-li zhotovený ze dřeva, může 
mít nepředstavitelné množství. Já jsem 
totiž vnitřně přesvědčen o tom, že věci 
denní potřeby mají být nejkrásnější. 
Má nás těšit už samotný pohled na ně, 
což skvěle umí právě s láskou ke dře-
vu vytvořená lžíce, která oblažuje zrak, 
hmat i chuť. Nepálí ani nestudí, necinká 
o zuby ani o talíře a misky. Zpomaluje, 
zpřítomňuje, živí tělo i duši“ svěřil nám 

Krásné dřevěné lžíce z Českého Ráje

„Pokud nejste zrovna moc náročný, tak se tím uživit dá. Pro mne je ale nejdůležitější s tím spojená 
volnost a svoboda,“ sdělil nám při jedné ze svých prezentačních a prodejních štací pětačtyřicetiletý 
řezbář Břetislav Jansa z Turnova. Jeho jedinou výdělečnou činností je totiž ruční výroba originálních 
dřevěných lžic, které více jak dva roky zhotovuje většinou venku při svých toulkách přírodou a jež 
prodává, byť je možné se jimi najíst, jako dárkové umělecké předměty. Od loňského jara je prezentuje 
s označením „Regionální produkt Český Ráj“.

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

„Své výrobky zásadně prodávám sám, ne-
boť podle mě je nejideálnější, aby jste za 
nimi byl vidět vy sám, jako tvůrce,“ říká 
Břetislav Jansa jehož hlavním odbytištěm 
jsou nejrůznější řemeslné trhy a jarmarky

Zhotovení jedné lžíce, která je vždy z jednoho kusu dřeva, trvá někdy i 10 hodin 
přičemž časově nejnáročnější je ruční broušení a leštění
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Břetislav Jansa své pocity spojené se 
dřevem a z něj zhotovovaných desig-
nových lžic, které od roku 2016 vyrábí 
a prodává na základě živnostenského 
oprávnění jako OSVČ.

Jde to i bez dílny

Při své tvorbě pracuje výhradně bez 
strojů jen s malou sekerkou, ruční pil-
kou, řezbářskými noži a dláty a hlavně 
pak spoustou brusného papíru různé zr-
nitosti. Tedy s takovým nářadím, které, 
jak říká, může snadno sbalit do batohu 
a vyrazit do přírody. Naprostá většina 
jeho výrobků totiž vzniká při jeho toul-
kách po Českém Ráji a přímo v místě, 
kde najde dřevo, které ho nějakým 
způsobem zaujme. A nebo je přenese 
kousek dál k nějaké pěší turistické stez-
ce nebo cyklostezce, kde kolemjdoucí 
nezřídka i něco koupí.
„Až na výjimky používám lokální dřevo 
z míst, kam mě donesou moje nohy. 
Tedy z oblasti Českého Ráje, předev-
ším pak z okolí Klokočských skal, obcí 
Záholice a Rozumov či Malé Skály. Jde 
pouze o dřevo z větví, které někde leží, 
a nebo z keřů (černý bez, hloh a další), 
nezřídka také z různých samorostů a ně-
kdy také najdu zajímavý materiál v dřev-
níku někoho z mých známých. Když 
posléze takovýto materiál proměním ve 
lžíci, tak lidé na různých víkendových ře-
meslných trzích, které jsou mým hlavním 
odbytištěm, ani nevěří, jaké krásné dře-
viny u nás rostou a mnohdy si myslí, že 
jde o dřevo exotické,“ říká s úsměvem 
řezbář s dovětkem, že hotové výrobky 
povrchově ošetřuje pouze přírodními 
oleji.

Sází na zdravý rozum

Ačkoliv dřevěné lžíce Břetislava Jansy 
vznikají takříkajíc na koleně, na podpo-
ru jejich prodeje, kromě již zmíněných 
náhodných stanovišť či víkendových 
řemeslných trhů, využívá i vlastní dvojja-
zyčné webové stránky. Zde pod různými 
názvy představuje nejnovější kusy ze své-
ho sortimentu nejen z hlediska rozměrů, 
použité dřeviny, techniky zpracování 
a nezbytné ceny, ale také s lokalizací 
místa zdroje materiálu (např. stromu, 
pod nímž větev našel, kde roste apod.) 
včetně vysvětlení příslušného názvu lží-
ce, co znamená nebo vyjadřuje. Vedle 
pravidelně aktualizovaného odkazu po-

tenciálním zákazníkům, kde bude ten či 
onen víkend k vidění, zde pro případ, 
že zákazník bude stejně jako on lžící 
jíst, uvádí i stručný návod, jak ji umývat, 
ošetřovat, uchovávat, za jakých okolností 
může změnit barvu či se poškodit. 
„Sázím na zdravý rozum, neboť dřevo 
v kombinaci s potravinami se používalo 
od nepaměti, bez protokolů a razítek. 
Protože ale zdravý rozum nemáme všich-
ni, prezentuji své lžíce jako umělecké 
předměty a je již na každém, k čemu 
dřevěnou lžíci použije,“ zkonstatoval 
Břetislav Jansa ohledně použití svých 
výrobků, které prodává opatřené infor-
mační visačkou nebo balené v dárkových 
kazetách.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Břetislav Jansa – Krásné 
dřevěné lžíce
Místo: Turnov
Rok založení: 2016
Počet pracovníků: 1
Web: www.bretislavjansa.com

● 
Turnov

Dřevěné lžíce v cenách cca od 400 do 2000 Kč se prodávají jako originální dárkové 
umělecké předměty, opatřené informační visačkou…

…nebo v dárkových kazetách se stylovou výplní hoblinami, které si řezbář sám 
vyrábí včetně barvení
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LIGNUMEXPO + LES 2018 
už v septembri !

Vyvrcholením najvýznamnejších medzinárodných odborných výstav 
na výstavisku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š.p. Nitra bude 
21. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, zariadení a materiálov pre 
drevospracujúci priemysel LIGNUMEXPO a 17. ročník lesníckej výsta-
vy LES. Spoluorganizátormi sú Zväz spracovateľov dreva SR (člen 
EUMABOIS) so sídlom vo Zvolene a LESY SR š.p. Banská Bystrica.

Dvojročný cyklus pozdvihol úroveň pre-
hliadky, zvýrazňuje jej odbornosť pro-
stredníctvom sprievodných podujatí. 
Súťaž o Cenu Lignumexpo 2018 v šies-
tich kategóriách bude prehliadkou úsilia 
výrobcov inovovaných technológií a prí-
spevkom ku kvalitnejšiemu výrobnému 
procesu aj v malých a stredných firmách. 
Predchádzajúci 20. ročník veľtrhu 
LIGNUMEXPO v roku 2016 prilákal na vý-
stavisko špičkových svetových výrobcov 
strojov a zariadení z Nemecka, Rakúska, 
Talianska pre spracovanie masívne-
ho dreva a výrobu nábytku. Expozície 
doplnili výrobcovia z Českej republiky, 
Slovenska, Poľska a Maďarska. Spolu 
sa 156 vystavovateľov prezentovalo na 
ploche 12 tis. m2. Veľtrh si prezrelo viac 
ako 7600 odborných návštevníkov.
Nový projektový manažér veľtrhu Ing. 
Ondrej Vaňo potvrdil, že pri zachovaní 
cien z roku 2016 si vystavovatelia môžu 
priniesť rozsiahlejšiu expozíciu, aby po-
tvrdili zámery povzniesť úroveň spraco-
vateľských technológií. Vystavovatelia, 
ktorí zašlú prihlášku do 15. 6. 2018, 
budú pri prvom rozmiestňovaní plôch. 
Veľtrh LIGNUMEXPO 2018 sa na nitrian-
skom výstavisku koná v termíne od 18. 
do 21. septembra 2018. Bezplatný 
vstup na výstavisko pre odborníkov bude 
na pozvánky vystavovateľov. V časopi-
se Drevársky magazín 9/2018 bude 
vložená pozvánka, ktorá taktiež umožní 
bezplatný vstup na výstavisko. 

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

Veľtrh LIGNUMEXPO 2018 sa na nitrianskom výstavisku uskutoční o čosi skôr ako 
obvykle – už od 18. do 21. septembra 2018



http://www.hybox.sk
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Pokiaľ má zákazník doklad, že nábytok 
predáva IKEA alebo je na výrobku ští-
tok s výrobcom, ktorý je v predajnom 
sortimente IKEA – je to jednoduchšie. 
IKEA však môže odkúpiť akýkoľvek ná-
bytok alebo zariadenie. Samozrejme, 
že cena bude nižšia. Vplýva na ňu aj 
rok výroby, stav ponúkaného typu, ur-
čenie neznámej značky. Zodpovedný 
preberač starého nábytku podľa ďalších 
kritérií navrhne cenu odkúpeného ná-
bytku. Po súhlase zákazníka ju aj vyplatí. 
Akcia prebieha už od novembra 2017. 
Za pol roka vypracovali vyše 300 ponúk 
odkúpenia nábytku. Postup služby je 

jednoduchý: on-line cez webovú strán-
ku www.druhyzivotnabytku.sk a po 
vyjadrení cenovej ponuky treba produk-
ty doviezť do predajne. 

Kútik so zlacneným nábytkom

Starý nábytok ide do renovačnej diel-
ne. Ak je vo veľmi zlom stave a kúpili 
ho za symbolickú cenu, ide na šroto-
vanie. V prípade, že sa dá opraviť a po 
renovácii ešte môže slúžiť nenáročné-
mu zákazníkovi, jednotlivé kusy nábytku 
opravia a aj povrchovo upravia. A zasa, 
podľa vzhľadu – keď nábytok získa 

druhý život – ponúknu ho na predaj 
v špeciálnom oddelení a za prijateľnú 
cenu. IKEA deklaruje, že kúpou označe-
ného výrobku predĺži nový majiteľ jeho 
životnosť a nezaťaží životné prostredie. 
Predávajú ho za rovnakú cenu, za akú 
ho kúpili. Zákazník naň získa aj záručnú 
dobu 1 rok. 
Renovačná dielňa má základné stroje na 
opravy nábytku. Postup predstavuje ria-
diteľ obchodného domu Richard Citnar: 
„Renovujeme poškodené časti nábytku 
z reklamácií a vykúpený starý nábytok 
od zákazníkov. Máme aj kartonážny 
stroj. Vyrobíme na ňom presne navrh-
nutý tvar kartónu a nábytok zabalíme, 
presne tak ako by bol nový. Označíme 
kartón čiarovým kódom a uložíme ho 
v ponuke obchodného domu, v špeciál-
nom oddelení – Kútik so zlacneným ná-
bytkom. Zákazník vie, že je to nábytok 
po renovácii. V regáloch je stály pohyb. 
Takáto služba je výhodná pre zákazníka 
a aj pre obchodný dom IKEA Bratislava.“

Recyklujú 99,4 % odpadu

Na prízemí obchodného domu IKEA 
je odpadové oddelenie, ktoré vedie 
Dana Lonská. Recyklujú v ňom všetok 
odpad – palety, fólie, papier, plastové 
a kovové časti, ktorý triedia do kontaj-
nerov a spracovávajú priamo v lisoch. 
Už 18 rokov je to samozrejmosťou pro-
stredníctvom IWAY štandardu. Každé 
dva roky objednávajú vykonanie troch 
nových auditov. Štandard musí spĺňať 
100 % všetkých dodávateľov. Plnia kó-
dex dodávateľov, zamestnancov a od-

Druhý život nábytku

Nábytok, bytové doplnky, zariadenia do domácnosti predáva IKEA 
v Bratislave od roku 1992. Dosť času na to, aby prešli všetky ga-
rancie a záručné lehoty produktov. Čo so sortimentom, ktorý má 
životnosť za sebou? A ako sa zbaviť už zbytočného nábytku bez 
zaťaženia životného prostredia? IKEA prišla s projektom „Druhý 
život nábytku“. Funguje to tak, že ak sa chce zákazník zbaviť sta-
rého bytového zariadenia, môže ho ponúknuť na odpredaj priamo 
v obchodnom dome IKEA.

Predstavitelia IKEA pri prezentácii ekologických inšpirácií (sprava): Marek Feltl, 
Roman Bojko, Richard Citnar

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

Foto: autor a archív IKEA
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berateľov. Pokrývajú tým všetky požia-
davky starostlivosti o životné prostredie, 
prístup k zamestnancom, systematické 
udržiavanie vysokého štandardu a spo-
ločenskú zodpovednosť.
Z obchodného domu IKEA Bratislava 
vlani putovalo na recykláciu alebo ener-
getické zhodnotenie až 99,4 % odpa-
du. Ilustruje to manažér pre udržateľný 
rozvoj Roman Bojko: 
„Zhodnocujeme aj odpad z predáva-
ných materiálov.

 Odpad ako inšpiratívnu surovinu po-
užíva IKEA pri výrobe kuchynských 
dvierok KUNGSBACKA. Čelá zásu-
viek sú z recyklovaného dreva. Povrch 
dvierok je vyrobený z recyklovateľ-
ných PET fliaš, na dvierka rozmeru 
40x80 cm sa spotrebuje 25 PET fliaš. 
Výrobcovia nepotrebujú ani nové dre-
vo ani nové plasty. 

 Drevo bambusu možno recyklovať 
a obnovovať, je šetrné k životnému 
prostrediu. Rýchle rastie (až 90 cm 
za deň). Príborník VARIERA je vyrobe-
ný z bambusu. Vo výrobnom procese 
stačí menšie množstvo vody.

 Obliečky RÖDBINKA sú utkané z drev-
ného lyocellu. Výroba je nenáročná 
na spotrebu vody, vzniká pri nej malé 
množstvo odpadu, čím sa príliš neza-
ťažuje životné prostredie.“

Samotná prevádzka obchodného domu 
IKEA Bratislava je vysoko ekologická. 
Znížili spotrebu energie v roku 2017 
o 11,3 %, vďaka tepelnému čerpad-
lu klesla spotreba zemného plynu na 
kúrenie o 50 %. Spotrebu vody znížili 
prostredníctvom prevzdušňovačov vo 
vodovodných batériách. Splachovanie 
toaliet využíva podzemnú vodu, čím me-
sačne ušetria 320 m3 pitnej vody (ročne 
3840 m3).

Výroba kartónov na mieru každého renovovaného kusa nábytku

Kútik so zlacneným nábytkom po renovácii

Súčasťou odpadového oddelenia sú lisy na recykláciu odpadu a nádoby na triedený odpad
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Podle dostupných údajů bylo v roce 
1999 v České republice dokončeno 
pouze 92 rodinných domů na bázi dře-
va a v roce 2017 jich bylo již 2159. To 
znamená, že podíl dřevostaveb z cel-
kového počtu dokončených rodinných 
domů u nás dosahuje již téměř 15 % 
a meziročně kontinuálně roste.
Od počátku roku 2015 bylo Českým 
statistickým úřadem na základě žádo-
sti Asociace dodavatelů montovaných 

domů (ADMD) zavedeno nové a přes-
nější statistické sledování nosných kon-
strukcí staveb, kde se všechny stavby 
s dřevěnou nosnou konstrukcí ještě 
podrobněji sledují do podskupin podle 
typu nosné konstrukce nebo způsobu 
montáže (viz tabulka 2).
Ve vývoji počtu realizovaných dřevosta-
veb na našem trhu byl doposud rekordní 
rok 2017, kdy bylo dokončeno a zkolau-
dováno celkem 2159 domů s dřevěnou 
nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 
2016 o 146 domů, resp. o 7,25 % více. 
Je potěšitelné, že tempo růstu dokon-
čených dřevostaveb bylo v roce 2017 
téměř 2,5 krát rychlejší než u domů re-
alizovaných jinými technologiemi.

Dřevostavby v ČR pokračují 
v trendu kontinuálního růstu

Z posledních statistik vyplývá, že české stavebnictví jako celek 
v roce 2017 meziročně vzrostlo o 3,3 %. Obdobného výsledku bylo 
dosaženo i v oblasti výstavby rodinných domů. V roce 2017 jich 
bylo v ČR dokončeno celkem 14 548, což bylo meziročně o 533 
domů, resp. o 3,8 % více než v roce 2016. Pro obor dřevostaveb 
je potěšující to, že výstavba rodinných domů s nosnou konstrukcí 

na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 %, zatímco u domů postavených z tradičních mate-
riálů (cihly, tvárnice a cihelné bloky) byl zaznamenán meziroční nárůst (pouze) kolem 3 % (měřeno 
podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2017/2016). Z výše uvedených hodnot vyplývá, 
že dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5 krát 
vyšší než u domů postavených tradičními technologiemi.

Autor: Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda ADMD
Kontakt: blaha@admd.cz

Rok
Rodinné domy 

dokončené v ČR 
celkem (v ks)

Dřevostavby 
dokončené – ČR 

(v ks)

Podíl dřevostaveb na 
trhu rodinných domů 

v ČR (v %)

1999 8251 92 1,12

2002 11 499 159 1,38

2005 13 231 384 2,90

2008 19 211 1008 5,25

2014 13 510 1281 9,48

2015 13 412 1791 13,35

2016 14 010 2013 14,37

2017 14 548 2159 14,84

Tabulka 1 Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl 
dřevostaveb na trhu rodinných domů). Zdroj: ČSÚ, ADMD

Ilustrační foto: CZECH PAN s.r.o.
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Z tabulky 2 dále vyplývá, že nejvíce dře-
vostaveb bylo postaveno technologií leh-
kého rámového skeletu, a to panelovou 
montáží (1075 domů). To svědčí o tom, 
že s růstem poptávky po dřevostavbách 
rostou i výrobní kapacity větších výrob-
ců, kteří realizují svou produkci v krytých 
halách bez negativních povětrnostních 
vlivů, kde také dosahují kromě výborné 
kvality i lepší efektivitu práce a vyšší pro-
duktivitu výroby. Roste také počet domů 
realizovaných tzv. staveništní montáží, 
což zase svědčí o růstu počtu menších 
stavebních nebo tesařských firem, které 
s dřevostavbami teprve začínají. U těchto 

firem je ale třeba si dát pozor na dodržo-
vání normami požadované kvality (statika, 
akustika, certifikace stěn a stropů na po-
žární odolnost). Na druhou stranu v roce 
2017 meziročně mírně poklesly počty 
dokončených srubů a roubenek a staveb 
realizovaných technologií panelů z ma-
sivního dřeva (masivní dřevěné panely). 
Věřím, že trend růstu postavených dře-
vostaveb a jejich podílu na trhu rodinných 
domů v ČR bude pokračovat a během 
několika let se u nás podíl dřevostaveb 
v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň 
Německa nebo Švýcarska, tj. cca 20% 
podílu na trhu rodinných domů. 

Do budoucna se dá v ČR očekávat další 
kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstav-
by nejenom rodinných domů, ale také 
objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové 
domy, administrativní budovy, penziony, 
hotely, stavby občanské vybavenosti). 
K důvěře investorů v dřevostavby přispívá 
i institut smírčího orgánu (ombudsmana) 
pro dřevostavby, který byl zřízen jako jed-
na z aktivit ADMD v roce 2015 a na nějž 
se mohou investoři v případě stížnos-
tí, reklamací nebo sporů se zhotoviteli 
domů obrátit. Více informací o činnosti 
ADMD a jejího smírčího orgánu je uve-
deno na www.admd.cz.

Dokončené rodinné domy – dřevostavby 
– podle typu nosné konstrukce

Rok 2015 
(v ks)

Rok 2016 
(v ks)

Rok 2017 
(v ks)

Index 
2017/2016

Rozdíl 
2017-2016 (v ks)

Sruby a roubenky 222 233 169 0,72 -64

Lehký rámový skelet (panelová montáž) 623 963 1075 111,6 112

Lehký rámový skelet (staveništní montáž) 537 671 803 119,7 132

Těžký skelet 52 31 49 158,1 18

Konstrukce z rostlého dřeva 
(tj. z masivních dřevěných panelů) 92 79 55 0,70 -24

Neurčeno 92 1 0 0,01 -1

Ostatní 173 35 8 0,23 -27

Dřevostavby celkem 1791 2013 2159 107,25 146

Tabulka 2 Dokončené rodinné domy – dřevostavby v ČR – podle typu nosné konstrukce. Zdroj: ČSÚ

www.soukup.cz

Kompletní řešení pro výrobu oken a dveří

www.soukup.cz

http://www.soukup.cz
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Prítomní zástupcovia členských spoloč-
ností, ktorí sa na zasadnutiach zvyčajne 
nezúčastňujú až v takom hojnom počte, 
skonštatovali, že po počiatočnej stabi-
lizácii situácie na začiatku roka, hlavne 
vďaka podpisu strednodobých zmlúv na 
dodávku dreva, nastala výrazná dispro-
porcia vplyvom nepredvídateľnej a ne-
správnej cenovej politiky š.p. LESY SR.
V období, keď celý stredoeurópsky 
lesnícky priestor zápasí s lykožrúto-
vou kalamitou smrekových porastov, 

LESY SR š.p. Banská Bystrica naďalej 
udržuje neadekvátne vysoké ceny už 
aj tak problematicky predajného dreva. 
A pritom nežijeme v uzavretom priesto-
re, musíme predsa rešpektovať vývoj na 
celoeurópskom trhu. V susednej Českej 
republike bola kvôli lykožrútovej kalamite 
vyhlásená mimoriadna situácia a bol od-
volaný riaditeľ Lesov ČR pre nezvládnutie 
preventívnych opatrení pri riešení tejto 
kalamitnej situácie. Situáciou sa zao-
berala česká vláda a osobne aj český 
premiér a obchodným výsledkom tejto 
situácie je totálny prepad cien a prob-
lematická predajnosť dreva v celom re-
levantnom stredoeurópskom regióne. 
Tieto rozhodnutia spôsobujú, že sa za-
čína dovážať lacnejšie kalamitné drevo 
z ČR na Slovensko, drevo sa hromadí na 

slovenských skladoch štátneho podniku 
LESY SR. Pri dnešných neadekvátne vy-
sokých cenách sa kazí kvalita skladova-
ného dreva a vznikajú škody nielen na 
úkor hospodárenia Lesov SR, ale majú 
dopad aj na ekonomiku spracovateľov. 
Obvyklý a s tým súvisiaci pokles cien 
reziva a ďalších produktov spôsobuje 
a spôsobí ďalšie škody u spracovateľov.
DS ZSD SR, ktorá v sebe združuje roz-
hodujúcich a relevantných spracovate-
ľov dreva, očakáva, že LESY SR š.p. 
Banská Bystrica budú profesionálne, 
adekvátne a s primeraným predstihom 
reagovať na dlhodobo známy a očaká-
vaný vývoj situácie a budú rešpektovať 
normálny prirodzený vývoj trhu. To by pre 
spracovateľov znamenalo, že dopady ne-
správnych rozhodnutí nebudú zhoršovať 
už aj tak vážnu situáciu.
Ďalšou témou, ktorú na rokovaní prítom-
ní otvorili, je viac ako 15 rokov nerieše-
ný problém, ktorým je harmonizácia 
kvalitatívnych noriem zatrieďovania 
dreva. Na Slovensku totiž jednotlivé 
parametre kvality dreva nezodpovedajú 
zavedeným a v celej Európe používa-
ným štandardom. To deformuje všetky 
parametre výkonových a cenových po-
rovnaní hodnoty dreva ako ihličnatého 
tak aj listnatého. LESY SR, š.p. ako 
dominantný tvorca trhu na Slovensku 
tento problém už viac ako 15 rokov na-
priek výhradám a snahám spracovate-
ľov ignorujú. Tým sa spolupodieľajú na 
podpore netransparentnosti a podpore 
„šedej zóny“ obchodovania s drevom. 
Spracovatelia očakávajú, že LESY SR 
s podporou Ministerstva pôdohospodár-
stva na tento známy problém konečne 
profesionálne zareagujú.

Spoločné zasadnutie Drevárskej sekcie ZSD SR 
a vedenia š.p. LESY SR

Nestáva sa často, ba skôr výnimočne, že na zasadnutie Drevárskej sekcie Zväzu 
spracovateľov dreva SR (DS ZSD SR) prijmú pozvanie aj vrcholní predstavi-
telia strategického partnera, od ktorého členské spoločnosti odoberajú svoju 
surovinu. DS ZSD SR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2018 za 
prítomnosti Generálneho a Obchodného riaditeľa š.p. LESY SR Banská Bystrica 
aktuálnu situáciu obchodných vzťahov medzi spracovateľmi dreva a dominant-
ným správcom a obhospodarovateľom lesov na Slovensku. 

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

Na fotografii zľava: Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR, Ing. Marian Staník, GR LESY SR, 
š.p., Ing. Milan Benco, predseda DS ZSD SR, Ing. Tomáš Klouček, OR LESY SR, š.p.
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Zlato i kvalita stavieb z dreva 
sa v ohni čistia

Písať v Drevárskom magazíne adorácie na niekoho, kto sa celý život 
zapodieval ohňom, horením a skúmaním príčin a priebehu horenia 
môže na prvý pohľad vyvolať dojem, že autor je škodoradostný 
alebo, prinajmenšom, diletant. Veď oheň a drevo, to je ako voda 
a hlina! Aspoň z prvého letmého pohľadu použitia a vzájomného 
pôsobenia materiálov. A navyše – oheň je dobrý sluha, ale zlý pán! 
A nejeden piliar, nábytkár či spracovateľ dreva by vedel rozprávať, 
ako sa mu oheň pomstil a vyčíňal na území jeho fabriky. Áno. 
Dá sa s tým súhlasiť, ale len do chvíle, kým sa človek nestretne 
s niekým, kto má rukolapné dôkazy o tom, že nie oheň, ale človek, 
ktorý svojou nedôslednosťou z ohňa urobí požiar, je za nešťastím 
a skazou. Prof. Ing. Anton Osvald, CSc. je človekom, s ktorým 
sa o ohni dá oduševnene rozprávať celé hodiny. Preto sme ho za 
Drevársky magazín oslovili s prosbou o rozhovor.

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk

Foto: archív DM

A.O.: Ak mám začať úplne od začiatku, 
tak musím povedať, že som mal rád a aj 
mám rád chémiu. Na strednej škole, 
na gymnáziu, som maturoval z chémie 
a keď som sa dostal na zvolenskú drevá-
rinu – vtedy ešte Vysoká škola lesnícka 
a drevárska – zaujímal som sa o niečo, 

kde by som mohol aplikovať aj chémiu. 
Nuž a to bola chemická ochrana dreva 
a vďaka profesorovi Horskému, ktorý ma 
potom aj vychoval, som zostal v tomto fa-
chu. Boli sme na katedre dvaja kolegovia 
a ochrana dreva znamená ochrániť drevo 
pred hubami, hmyzom, poveternostný-
mi podmienkami a ohňom. Začal som 
v podstate s hubami, ale keď som zistil, 
že ten výskum trvá podstatne dlhšie, než 
som si predstavoval – naštepiť, nechať 
pol roka pôsobiť a podobne – tak mne 
stačilo aj oveľa menej času, keď som 
škrtol zápalkou a zistil, čo to spôsobí, 
ako drevo horí a ako ktoré dokážeme 
trebárs aj pred ohňom ochrániť. Tak som 
sa rozhodol, že to bude moja cesta, 
pretože výsledky boli v podstate okam-
žité a hmatateľné. Vo výskume sa dalo 
dosiahnuť mnoho vecí oveľa rýchlejšie, 
tak som celý život zostal pri horení a pri 
dreve. Takže ma k ohňu, dá sa povedať, 
doviedla netrpezlivosť.

DM: Sú isté klišé, alebo – nazvime ich 
ľudové múdrosti – ktoré hovoria, že 
s ohňom sa neradno zahrávať, alebo 
že oheň je dobrý sluha ale zlý pán... 
Dá sa povedať, že aj to boli vaše mo-
tivátory?

A.O.: V podstate áno, lebo oheň je nao-
zaj dobrý sluha a vraví sa, že vynález ko-
lesa a zvládnutie ohňa sú tie dve zásad-
né veci, ktoré človeku umožnili dopraviť 
lunárny modul až na Mesiac. Oheň je 
vskutku dobrý sluha. Neviem si predsta-
viť – a to nielen ja – žeby ľudstvo nebolo 
zvládlo oheň ako živel. Čo by sme robili 
bez neho. To, že sa stáva zlým pánom, 
je našou nedbanlivosťou, netrpezlivos-
ťou, nedisciplinovanosťou a niekedy aj 
úmyslom. To nie je vlastnosť ohňa, ktorá 
by mu bola daná, to len človek nie je po-
učiteľný. A to aj napriek tomu, že médiá 
väčšinou prezentujú katastrofické účinky 
a vlastnosti ohňa a požiarov, ktoré vzni-
kajú. Ale keď si vezmeme vzťah oheň – 
drevo, tak sa dá povedať, že celé ľudstvo 
bolo vybudované na tomto vzťahu. Veď 
v praveku horelo v prvom rade a výlučne 
drevo. Až dnes skúmame vzťahy a ho-
renie plastov, papiera, umelých vlákien, 
látok či ocele, aby sme pochopili, ako 
ich bezpečne zakomponovať do ľudskej 
existencie. Takže aj táto dreveno-ohňová 
symbolika ma viedla k tomu, že som pri 
tom ostal tak dlho. Archeologické vý-
skumy potvrdzujú, že človek až postup-
ne prišiel na to, že i oheň je užitočný, 
akurát dlho-predlho nevedel, ako ho 

prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
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zapáliť. Preto existovali strážkyne ohňa, 
vestálky, v starovekom Ríme, preto sa pri 
vykopávkach v Etiópii našla súvislá šesť 
metrov vysoká vrstva uhlíkov, zuhoľnate-
ného dreva, ktorá nasvedčovala tomu, že 
vznikla vrstvením pri udržiavaní ohňa, ako 
jediného zdroja tepla a užitočnej ener-
gie. Až kým neprišlo kresadlo alebo iný 
spôsob rozkladania ohňa. Fascinujúce 
súvislosti.

DM: Symbolické súvislosti, ktoré 
reflektuje aj literatúra. Prometeus, 
olympijský oheň, ale aj podpálenie 
Ríma, požiar Londýna a iné príkla-
dy by mohli svedčiť a svedčia o dl-
hotrvajúcom spolunažívaní človeka 
s ohňom, ktoré nebolo vždy iba ide-
álne. Symbolika ohňa nás sprevádza 
pri každom sfukovaní narodenino-
vých sviečok, alebo tej poslednej 
sviece života. Môže vedec, ktorý sa 
celý život venuje odkrývaniu súvislos-
tí a podmienok horenia byť sentimen-
tálny romantik?
A. O.: Môže. No nie vo vedeckej prá-
ci. Tam musí zostať exaktný a používať 
presné merania a výpočty. Veď na jeho 
výsledkoch neraz závisí život či materiál-
ne hodnoty. Preto je nevyhnutné, aby 
sme aj dnes skúmali predovšetkým to, 
ako dostať oheň do takých rámcov a hra-
níc, aby neškodil – kým ho „nevyzveme“. 
Koniec koncov, drevo nie je až také jed-
noduché zapáliť. Veď si len spomeňte, 
koľko ste sa už neraz natrápili, kým ste 
rozložili oheň čo len na „opekačku“ 
alebo v kozube na zakúrenie. A to sú 
identické procesy, ktoré skúmame aj my, 
aby sme zistili za akých podmienok, aký 
druh dreva ako rýchlo a či vôbec horí 
a zhorí. Na druhej strane treba povedať, 
že my sa v akademickom prostredí ne-
venujeme iba ohňu, ale procesu, ktorý 

sa volá požiar – čo je v našom ponímaní 
neželané a neželateľné horenie na ne-
ohraničenom priestore, kde horí aj to, 
čo nechceme – teda snažíme sa identi-
fikovať a vytvoriť protipožiarne opatrenia. 
To síce priamo súvisí s ohňom, ale naša 
práca sa volá protipožiarne opatrenia 
a správanie. Oheň a požiar sú dve roz-
dielne veci. 
Spomínali ste už olympijskú symboliku 
olympijského ohňa – nuž, podľahol som 
jej aj ja a síce vždy, keď horí olympijský 
oheň letných olympiád, tak v štvorroč-
nom cykle od roku 1988 organizujem 
„moju“ konferenciu „Wood and Fire 
Safety“, ktorá si už vybudovala svoje 
meno i status. Na to som patrične hrdý. 
Zistil som, že ani IT technológie za našimi 
trendmi nestíhajú, lebo keď som názov 
tejto konferencie vložil do istého interne-
tového prekladača, tak namiesto „Drevo 
a požiarna bezpečnosť“ mi preložil: „Ako 
spoľahlivo zapáliť les“ – a to naozaj nie je 
cieľom týchto konferencií. Najbližšia sa 
bude konať 3. až 6. mája 2020. 

DM: Ako vznikla myšlienka o orga-
nizovaní takejto konferencie. Veď 
drevo horí na celom svete rovnako, 
nie? Alebo to bola snaha ukázať sa 
pred svetom?
A. O.: Skôr naopak. Pred rokom 1988 
sme u nás mali veľmi málo odbornej 
literatúry o protipožiarnej bezpečnosti 
a dozaista viete, že vycestovať na vedec-
ké konferencie do sveta nebolo práve 
najjednoduchšie – ak vôbec. A tak som 
si povedal, že ak nemôžeme do sveta 
my, tak nech príde svet k nám. A to sa aj 
podarilo. Za tie roky konania konferencií 
sa u nás vystriedali experti a kolegovia zo 
všetkých kontinentov, azda až s výnim-
kou Južnej Ameriky. A know-how, ktoré 
doniesli, bolo nesmierne cenné. My 

sme sa od nich učili odborným veciam, 
o ktorých sme vtedy nemali ani šajnu. 
Dnes sa už hendikep ako-tak vyrovná-
va. Ale máme stále čo nové si povedať. 
Našťastie navzájom. Prejavuje sa to aj 
v našich vedomostiach o tom, ako pri-
nútiť oheň, aby nehorel tam, kde nech-
ceme – teda napríklad v drevených kon-
štrukciách a skladbách drevených stien. 
Je to dôležité aj z toho pohľadu, aby sme 
odbornými a vedeckými metódami vyvrá-
tili mýty o tom, že drevostavba zhorí skôr 
ako klasický murovaný dom. Už koncom 
90-tych rokov nám naši kolegovia zo za-
hraničia prinášali svoje poznatky o tom, 
čo robiť, aby drevostavby boli požiarne 
bezpečné. Požiarnu bezpečnosť stavieb 
bolo treba u nás nanovo definovať, inak 
by sme sa boli od sveta vzdialili na sve-
telné roky. Skúmali sme technické vlast-
nosti dreva, jeho hustotu, kvalitu, rast, 
rozmery, chemické retardéry a vzájomné 
vzťahy na retardovanie, spomalenie ho-
renia v rozličných situáciách. Našťastie 
– aby som to trošku zefektívnil a skrátil – 
dospeli sme do štádia, kedy aj u nás do-
kážeme pomocou výpočtov (Eurokód 5) 
určiť a definovať požiarnu bezpečnosť 
a ako ju pomocou protipožiarnych opat-
rení dosiahnuť. Práve to nám umožňuje 
(našťastie už aj na Slovensku) stavať dre-
vostavby aj do vyšších výšok bez rizika. 
Nehovoriac o tom, že požiarna bezpeč-
nosť sa týka všetkých stavieb z ktorého-
koľvek konštrukčného systému. Každá 
stavba musí byť navrhnutá tak, aby v nej 
požiar nevznikol, aby sa v nej nemohol 
šíriť a keď už, tak aby ľudia mohli z takej 
budovy ujsť. Väčšinový „sedliacky ro-
zum“ vyrobil poveru, či mýtus, že stavby 
z dreva horia rýchlejšie a skôr, pretože 
sú postavené z dreva. Samozrejme, že 
tzv. pôvodné drevenice, ako ich stavali 
naši predkovia, boli stavané úplne inými 

Dvojpodlažná moderná drevostavba pripravená odolávať ex-
perimentálnemu požiaru v Batizovciach (2012)

Rozvinutý požiar v interiéri drevostavby v 30-tej minúte
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technológiami, nespĺňali moderné pro-
tipožiarne predpisy a preto horeli veľmi 
rýchlo. Navyše nemali ani moderné kon-
štrukčné protipožiarne opatrenia, preto 
sa požiar v nich rýchlo šíril. 
Súčasné moderné drevostavby sú po-
stavené na úplne inej báze. Kým v minu-
losti stavitelia používali tzv. rastlé drevo, 
ktoré malo svoje pnutie, trhliny, chyby, 
hrče, medzery a všetky negatíva, ktoré 
priaznivo ovplyvňujú horenie, tak dnešné 
konštrukčné lepené nosníky alebo veľ-
koplošné materiály na báze dreva sú 
konštruované tak, aby ohňu jeho vznik 
znemožňovali čo najviac. Sú hladké, pev-
nostne vytriedené, vybrúsené, ošetre-
né mechanicky a niekedy aj  chemicky. 
Prosto – majú zabrániť vzniku, alebo do 
najväčšej možnej miery spomaliť šírenie 
ohňa. Navyše konštrukčné drevo môže 
byť a často aj je obalené v takých mate-
riáloch, ktoré s prehľadom zabezpečia 
požiarnu odolnosť celého konštrukčné-
ho systému a priestoru na viac ako 60 
minút. 

Musím s nemalou pýchou povedať, že 
som bol pri tom, keď sme spolu s nad-
šencami zo Zväzu spracovateľov dreva 
SR, v rámci „mojej“ už spomínanej kon-
ferencie v roku 2012, vypočítali, navrhli, 
naprojektovali a postavili dvojpodlažnú 
drevostavbu v areáli skúšobného pod-
niku v Batizovciach pod Tatrami, a keď 
sme ju za prítomnosti odbornej verejnos-
ti, požiarnikov i médií zapálili. Chceli sme 
dokázať, že správne a modernými tech-
nológiami postavená konštrukcia odolá 
devastačnému požiaru viac, ako si to 
vyžaduje naša norma, teda viac ako 45 
minút. Vydržala viac ako 60 minút a aj po 
zahasení bol problém ju rozobrať, lebo 
ešte stále nemala narušené konštrukč-
nú a statickú pevnosť. Fotografie i pub-
likácia, ktoré sme z tohto testu spravili, 
ukazujú, že pod obhoreným obkladom 
zo sadrokartónu sme po požiari, ktorého 
teplota presiahla 1000 stupňov, našli po 
60 minútach intenzívneho horenia „bie-
le“, čisté (neobhorené) drevo a drevené 
materiály vo veľmi dobrom stave, na kto-
rých sa zachovali tužkou značené čísla 
termočlánkov.

DM: Ako sa darí vedeckej komunite 
u nás i vo svete prelomiť mýtus o ne-
výhodnosti dreva v konštrukčných 
systémoch v porovnaní s tzv. nehor-
ľavými materiálmi? Ako ich trans-
formujete do laickej verejnosti, aby 
bežný človek nevnímal protipožiarne 
predpisy len ako nutné zlo?
A. O.: K tomu mám tiež niekoľko príkla-
dov, ktoré rád prezentujem na konferen-
ciách i pred mojimi študentmi, budúci-
mi požiarnymi technikmi a požiarnikmi. 
Podarilo sa nám nadviazať veľmi dobrú 

spoluprácu s našimi požiarnikmi, dnes 
hasičmi. Aj oni začali vnímať naše ar-
gumenty a začali sme spolu diskutovať 
o výhodách drevených konštrukcií. Ak 
porovnáme výhody či nevýhody tzv. 
nehorľavých materiálov, tak napríklad 
už v roku 1952 – pamätám si to preto, 
lebo to je rok môjho narodenia – Henry 
Ford vo svojej fabrike v USA chcel za-
bezpečiť požiarne bezpečné pracovisko 
na najmodernejšej technologickej úrov-
ni. Preto dal postaviť novú halu v Livoni 
bez horľavých materiálov. Po pol roku 
fabrika zhorela do tla. Napriek tomu 
– alebo možno práve preto – že bola 
postavená z ocele. Okrem benzínu na 
čistenie súčiastok v tej fabrike nebolo 
horľavé nič. A práve benzín, ktorý sa vďa-
ka ľudskej nepozornosti zapálil, zohrial 
oceľové konštrukcie do takej miery, že 
tieto zmäkli ako syr a celá fabrika klesla 
do kolien, ako sa hovorí, a spadla sys-
témom domino efektu. Jednou z mojich 
obľúbených fotografií, ktoré rád ukazu-
jem na porovnanie požiarnej odolnosti 
dreva a ocele, je práve záber po uhasení 
podobného požiaru, kde na do polovice 
prehorenom drevenom nosnom tráme 
visí prehnutý, zmäknutý a zdeformova-
ný oceľový nosník, tzv. I-čko, ktoré ne-
vydržalo pôsobenie požiaru. Takýchto 
príkladov je veľa, veď aj betón, ktorý 
sa používa na stavbu tunelov, nesmie 
byť vyrobený klasickou metódou, lebo 
pri požiari by z neho kamienky štrku vy-
streľovali ako zo zbrane a ohrozovali by 
nielen tých, čo sa v tuneli nachádzajú 
ale aj záchranárov. Je to komplikovaný 
živel, ten náš oheň. Nie nadarmo sa ho-
vorí, že zlato ale aj kvalita drevostavieb 
sa v ohni čistí!

Stručné míľniky profesionálneho pô sobenia prof. Ing. 
Antona Osvalda, CSc.

 2010 – súčasnosť
 Profesor v študijnom odbore Záchranné služby
 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného in-

žinierstva
 1998 – 2010 

 Vedúci Katedry protipožiarnej ochrany
 Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

 1998 – 2001
 Dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

 1997 – 1998
 Predseda Akademického senátu Technickej univerzity 

vo Zvolene
 1997

 Profesor v študijnom odbore Drevárstvo
 Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

 1992 – 1997
 Vedúci Katedry mechanickej technológie dreva

 Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
 1991

 Docent v študijnom odbore Ochrana dreva proti ohňu
 Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

 1987 –1991
 Odborný asistent v študijnom odbore Ochrana dreva proti 
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 Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene, Drevárska 
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Vedecká profilácia
Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa 
zaoberá problematikou ochrany dreva proti ohňu, retardač-
nou úpravou dreva a materiálov na báze dreva, protipožiar-
nou bezpečnosťou drevostavieb. Vyškolil 31 doktorandov, 
je členom 5 odborových komisií. Spracoval 429 publikácií. 
Je spoluautorom 6 patentov. Člen vedeckých výborov me-
dzinárodných konferencií. Od roku 1988 organizuje me-
dzinárodnú vedeckú konferenciu „Wood and Fire Safety“.

Experimentálnym požiarom neporušená 
časť drevenej konštrukcie po odstránení 
obkladového materiálu
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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

www.kmr-cs.cz

Pneumatická sponkovačka KMR 3426
– ideální pro připevňování sádrokartonů 

a sádrovláknitých a OSB desek na dřevěný 
podklad sponami 25–50 mm

* Ke každému objednanému přístroji KMR 3426:
ruční sponkovačka HT-K 
v ceně 858 Kč bez DPH zdarma
Akce platí do 31. 8. 2018 nebo do vyprodání zásob!

* Ke každému objednanému přístroji KMR 3426:

v ceně 858 Kč bez DPH zdarma
2018 nebo do vyprodání zásob!

+
ruční 
sponkovačka 
zdarma*

 vhodná na připevňování
 stavebních fólií atd...

http://www.uhul.cz
http://www.okentes.cz
http://www.kmr-cs.cz
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K čemu maják slouží?

Do projektu „Přijdu včas“, realizovaného 
po celé ČR stejnojmenným občanským 
sdružením, založeným v roce 2009 
prostějovskou občankou paní Janou 
Kostelníkovou, se žáci a učitelé SŠ 
stavební Jihlava aktivně zapojili v první 
polovině loňského roku. Projekt je ur-
čen pro městská a obecní zastupitelstva, 
základní školy, pro rodiče s dětmi, pro 
městskou i státní policii a obecně pro 
všechny organizace a lidi, kteří se věnují 
dětem. Jeho hlavními cíli je zvýšit bez-
pečnost na dětských hřištích, připomí-

nat dětem včasné návraty domů, naučit 
je zodpovědnosti vůči druhému, snížit 
strach rodičů o své nejmilejší, naučit děti 
pečovat o své okolí a v případě potřeby 
jim včas zajistit lékařskou a bezpečnost-
ní pomoc. Konkrétními výstupy tohoto 
projektu jsou speciální bezpečnostní 
stojany pro dětská hřiště, opatřené ho-
dinami a speciálně upraveným hlásičem 
pro snadné a rychlé přivolání záchranné 
služby a městské policie. A to bez nut-
ného zadávání volaného čísla, pouhým 
stisknutím tlačítka u příslušného symbolu 
(policista nebo lékař), kdy se poté z ma-
lého reproduktoru dítěti ozve operátor, 
který už v té chvíli ví, z kterého hlásiče 
je voláno. Po zjištění důvodu volání ope-
rátor vyhodnotí situaci a vyšle pomoc, 
případně zůstane s volajícím v kontaktu 
a radí mu co má dělat do příjezdu policie 
či záchranné služby. Aby i přesto nedo-

cházelo ke zneužívání systému, jsou 
některá hřiště monitorována kamerami 
městské policie. Tam kde k tomu zatím 
nedošlo, pořádá spolek před spuštěním 
hlásičů ve spolupráci s mateřskými a zá-
kladními školami pro děti školení, kde jim 
vysvětlí kdy volat a proč není dobré to jen 
zkoušet, což údajně funguje.
Snahou sdružení je umísťovat stojany 
na taková dětská hřiště, která jsou na-
vštěvována i většími dětmi bez doprovo-
du rodičů, které u sebe často nemívají 
hodinky, aby je v zápalu hry nerozbily, 
ani mobilní telefony, aby jim nebyly od-
cizeny, a kterým je proto nutné podle 
J. Kostelníkové zajistit možnost oriento-
vat se v čase, aby se pro klid rodičů včas 
vracely domů a v případě úrazu nebo 
hrozícího fyzického napadení či obtě-
žování pedofily si mohly zavolat pomoc.

Jak se škola do projektu 
dostala?

Bezpečnostní stojany, stojící většinou 
na obecních pozemcích, jsou na dět-
ská hřiště umísťovány se souhlasem ve-
dení obcí a měst, které zpravidla zařídí 
i zafinancují elektrickou přípojku a hradí 
spotřebu elektrické energie spojenou 
s jejich provozem. Jsou vyráběny v růz-
ných podobách a z různých materiálů za 
finanční pomoci spolkem oslovovaných 
sponzorských firem z příslušných obcí, 
měst či regionů, jejichž loga jsou umís-
ťována na hodinové ciferníky. Pracovní 
náplní spolku, kromě vlastního jednání 
s vedením obecních úřadů a radnic 
a shánění sponzorů, je i zajištění návr-
hu stojanů a jejich následné výroby. Pro 

Aby se děti na hřištích cítily bezpečně 
a vracely se včas domů

U centrálního dětského hřiště na největším jihlavském sídlišti Březinovy sady, mezi 
jehož herními prvky již nějakou dobu dominuje velká dřevěná loď, stojí od letošního 
26. dubna také 2,8 m vysoký dřevěný maják. V rámci svého odborného výcviku jej 
zhotovili žáci třetího ročníku učebních oborů 33-56-H/01 Truhlář a 36-64-H/01 Tesař 
ze SŠ stavební Jihlava, která se rozhodla podpořit zajímavou myšlenku občanského 
sdružení Přijdu včas z.s. z Prostějova, jehož stejnojmenný projekt realizovaný z peněz 
sponzorů vyjadřují tři slova: domov, bezpečí a čistota.

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

Maják pro dětské hřiště na jihlavském sídlišti Březinovy sady drží, byť na druhý 
pokus, od konce letošního dubna nepřetržitou 24hodinovou pohotovost
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tuto fázi realizace, ve snaze minimalizovat 
potřebné náklady, proto předsedkyně 
spolku J. Kostelníková nezřídka oslovu-
je mimo jiných i střední odborné školy. 
Nejinak tomu bylo i v případě v úvodu 
zmíněného „jihlavského majáku“, který je 
již třetím bezpečnostním stojanem v kraj-
ském městě Vysočiny a kde i u prvních 
dvou spolek spolupracoval s místními 
školami (SŠ průmyslová, technická 
a automobilní Jihlava a Střední umělec-
koprůmyslová škola Jihlava – Helenín). 
„Při prvním kontaktu s naší školou paní 
Kostelníková kontaktovala moji zástup-
kyni pro teoretické vyučování Ing. Ja-
roslavu Lorencovou. Tu představený 
projekt okamžitě zaujal, načež jsme se 
začali zajímat o jaké hřiště v Jihlavě by 
se mělo jednat, jaké prvky na něm jsou 
apod., neboť nám jakožto stavařům šlo 
o to, abychom stojan tvarově či vzhledo-
vě přizpůsobili hřišti. Když jsme zjistili, 
že mu dominuje jakýsi historický koráb, 
napadlo nás, že stojan by mohl vypadat 
jako maják,“ řekl nám ředitel jihlavské 
SŠ stavební PhDr. Pavel Toman s tím, 
že pro vytvoření návrhu stojanu byla po-
sléze vyhlášena školní soutěž určená pro 
studenty maturitního oboru Stavebnictví.

A jak se s ním vypořádala?

Vítězný návrh pak žáci spolu s učiteli od-
borných předmětů přizpůsobili požadav-
kům budoucího umístění v lokalitě jihlav-
ského sídliště Březinovy sady a zpracova-
li do podoby jednoduchého technického 
výkresu. Poté škola podle ředitele využila 
letité dobré spolupráce se Správou měst-
ských lesů Jihlava, s.r.o., která žákům 
ze své provozované pily poskytla po-
třebný materiál. Vlastní výroba stojanu, 
do které se spolu s žáky dřevařských 
učebních oborů (truhlář, tesař) zapojili 
i budoucí klempíři, proběhla v průběhu 
loňského dubna. Pro nosnou konstrukci 
majáku podle mistra odborného výcvi-
ku Rudolfa Schlögla byly použity KVH 
hranoly spojované čepy a pevnostními 

šrouby. Opláštění konstrukce bylo pro-
vedeno z prken v ploše překládaných na 
polodrážku a upevněných vruty. Koncem 
dubna byl „prototyp“ stojanu (v podstatě 
hotový, ale ještě povrchově neuprave-
ný maják bez skutečných hodin, které 
ještě nebyly dodány) prezentován na 
Stavebních veletrzích v Brně (26.–29. 4. 
2017). Po jejich skončení pak byl během 
počátečních měsíců nového školního 
roku dokončen a 7. 12. 2017 měl být 
nainstalován na své místo. A to v rámci 
spolkem Přijdu včas naplánované osvě-
tové akce pro přilehlé mateřské školy 

a žáky prvního stupně dvou základních 
škol v dané lokalitě, jejímž cílem bylo 
děti s bezpečnostním stojanem sezná-
mit, vysvětlit jim, jak s hlásičem zacházet 
a v neposlední řadě i upozornit na to, aby 
nedocházelo k jeho zneužití (viz výše). 
Akce sice proběhla, ale po jejím skončení 
byl maják demontován a odvezen zpět do 
školních dílen, kde byl upraven tak, aby 
vyhověl několika námitkám statika a re-
vizního technika v elektro oboru, vznese-
ným bezprostředně před akcí. Nicméně 
od 26. 4. 2018 je již opět na svém místě 
připraven kdykoliv posloužit dětem.

Bezpečnostní stojan je dílem žáků učebních oborů tesař a truhlář ze SŠ stavební 
Jihlava

S funkcí hlásiče byly již počátkem loňského prosince seznámeny děti z přilehlých MŠ a prvního stupně ZŠ
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Výhodná poloha SOŠ v centre mesta 
je súčasne aj jej nevýhodou, nakoľko 
v jej tesnej blízkosti na rovnakej ulici 
je Stredná priemyselná škola – tiež so 
stavebným a strojárskym zameraním. 
Obe školy nemajú veľký výber žiakov, 

hoci mesto má najmä strojársku minu-
losť. O spracovanie dreva je preto malý 
záujem.
Dôvody organizovania súťaže zručnosti 
žiakov ZŠ približuje zástupca riaditeľa 
SOŠ Ing. Ján Bednár: „Zámer pritiah-
nuť do súťaže už siedmakov základných 
škôl sme rozšírili z mestských ZŠ aj na 
školy z regiónu Považia. Súťaž má už za 
sebou tri ročníky. V oboch tohtoročných 
kvalifikačných kolách bojovalo po šesť 
škôl. Najlepšie tri ZŠ z oboch kôl po-

stúpia do finále, ktoré sa uskutoční na 
Bystrickom jarmoku koncom septembra 
2018. Získané zručnosti v dielni SOŠ 
môžu ukázať pred verejnosťou.“

Žiaci ZŠ Domaniža majú 
šancu získať Putovný pohár 
natrvalo

V oboch kvalifikačných kolách získali žia-
ci ocenenia, ktoré tvorili diplomy a kuf-
ríky na remeselné náradie. Družstvá, 
ktoré sa umiestnia vo finále na stupni 
víťazov, čaká ocenenie vo forme napl-
nenia kufríkov náradím pre žiakov. Pre 
dielňu školy žiaci vyhrávajú elektrické 
ručné náradie. Ocenený je aj žiak, ktorý 
získal najvyšší počet súťažných bodov. 
Hlavnou cenou je Putovný pohár riadite-
ľa SOŠ, ktorý v dvoch ročníkoch finále 
po sebe získala ZŠ Domaniža. Žiaci ZŠ 
z Domaniže postupom do septembrové-
ho finále majú šancu pri treťom víťazstve 
získať Putovný pohár natrvalo.

Do remesla povzbudzujú už siedmakov

Dnes výhodnosť remesla mladých ľudí neláka. Práca v kancelárii s počítačom a zostavovaním projek-
tov je oveľa lukratívnejšia ako reálne vytvárať materiálne hodnoty. Žiakov ZŠ povzbudili do remesla 
vytvorením „nultého“ ročníka súťaže „Mladý remeselník“ v SOŠ na Ul. Slovenských partizánov 
v Považskej Bystrici. 

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

Umiestnenie Obvodové kolo Mestské kolo

1. ZŠ Štefana Závodníka Pružina ZŠ Nemocničná

2. ZŠ Domaniža SZŠ DSA Rozkvet

3. ZŠ Dolná Mariková ZŠ Slovanská

4. ZŠ Bytča, Ul. Mieru ZŠ Školská ul.

5. ZŠ J. A. Komenského Púchov ZŠ Ul. slovenských partizánov

6. ZŠ a MŠ Slovanská Púchov ZŠ sv. Augustína, Moyzesova ul.

Poradie škôl v kvalifikačných kolách

Zo súťaže žiakov základných škôl „Mladý remeselník 2018“ v SOŠ Považská Bystrica
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Žiakov z Domaniže privádza na súťaž 
Mgr. Miroslav Brveník – učiteľ odbor-
ného predmetu Technika, ktorý spája 
viacero zameraní technického a pra-
covného vyučovania. Predmet vyuču-
jú iba jednu hodinu týždenne v 7. a 8. 
ročníku. Škola dotuje záujem o tento 
predmet ďalšou vyučovacou hodinou 
týždenne. Škola má celkom 150 žiakov, 
v jednotlivých ročníkoch od 12 do 21 
žiakov. Mgr. M. Brveník vyučuje okrem 
predmetu Technika aj fyziku a telesnú 
výchovu na 2. stupni ZŠ.
Samotná súťaž prebiehala v dielňach 
neďaleko areálu školy. Zriadili ich ako 
tvorivé dielne SOŠ pre základné školy. 
Organizujú v nich súťaže pre inštruktáž 
výroby, krúžkovú činnosť. Materiálom je 
drevo a kov, pomocnou plochou sad-
rokartón.
Základné zručnosti, ovládanie náradia, 
technické znalosti o materiáloch a náradí 
si žiaci prinášajú zo svojich základných 
škôl. Pred súťažou sú poučení o bez-
pečnosti pri práci. Ich počínanie pri die-
lenských pracovných stoloch a celkový 
výsledok meria Ing. Zuzana Dimová, 
predsedníčka predmetovej komisie sta-
vebných odborov školy.

Majster troch remesiel

Chlapcov zo základných škôl o bezpeč-
nosti pri práci poučil, preskúšal a sledo-
val ich počínanie majster odbornej vý-
chovy SOŠ Roman Suchár. Vyučuje bu-
dúcich remeselníkov na SOŠ Považská 
Bystrica učebné odbory stolár, strechár, 
má i výučný list v odbore modelár. V uply-
nulom školskom roku 2017/18 pripra-
voval v SOŠ žiakov pre odbor stolár – 7 
tretiakov, po troch prvákov a druhákov. 
SOŠ v novom školskom roku 2018/19 
bude vyučovať 5 strechárov. Tento 
učebný odbor je spojený z remesiel: 
tesár a stolár, klampiar a pokrývač. Je 
to komplexné získavanie zručností pre 
výrobcov striech v rámci iných staveb-
ných remesiel.

Škola pripravuje pre prax remeselníkov 
v deviatich 3-ročných učebných odbo-
roch (najväčší záujem je o odbor auto-
opravár) a v troch 4-ročných študijných 
odboroch. Dielne pre strojárske i stav-
bárske odbory sú umiestnené v prie-
myselnej zóne Považské Podhradie. 
Absolvent učebného odboru získa vy-
svedčenie o záverečnej skúške a Výučný 
list. Po absolvovaní učebného odboru 
má možnosť pokračovať formou 2-roč-
ného nadstavbového štúdia za účelom 
získania maturity.

Výborne pripravených žiakov zo ZŠ Domaniža doteraz priviedol učiteľ odborného 
predmetu Technika Mgr. Miroslav Brveník (vľavo). Získal dve prvenstvá za sebou 
a chce získať vo finále Putovný pohár SOŠ Považská Bystrica natrvalo

Hodnotenie výrobkov, dodržiavanie správnych pracovných postupov, presnosť pri 
skladaní posudzovali Ing. Zuzana Dimová a Roman Suchár

Ing. Ján Bednár

Ing. Ján Bednár začal vyučovať na 
vtedajšom SOŠ strojárskom Považ-
ská Bystrica v roku 1983. V rokoch 
1992 – 98 pôsobil ako zástupca 
riaditeľa pre praktické vyučovanie 
v SOŠ stavebnej. Ďalších desať rokov 
sa venoval súkromnému podnikaniu 
s ponukou ručného náradia, staveb-
ných materiálov pre suchú výstavbu, 
ich montáže, aj prípravou remeselní-
kov formou školení a doplnkového 
vzdelávania. Od roku 2008 je v SOŠ  
Považská Bystrica zástupcom riadi-
teľa pre praktické vyučovanie, kde 
odovzdáva svoje skúsenosti i po-
znatky z praxe pri príprave a výchove 
žiakov v strojárskych a stavebných 
remeslách.

Ing. Ján Bednár s putovným pohárom 
a cenou pre najlepšie družstvo
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Land Art představuje výsledky worksho-
pu, který probíhá přímo v přírodě. 
Studenti mají možnost uplatnit svoji 
kreativitu na základě zadání, které se 
zpravidla pohybuje kolem souznění pří-
rody a objektu vytvořeného člověkem. 
Velký důraz je přitom kladen na ekologii. 
Častým tématem bývá prodloužení život-
nosti materiálů či objektů, které mohou 
být využity úplně jinak. Téma vhodně za-
padá do současných trendů recycling 
a upcycling. Ty vycházejí ze světového 

megatrendu New ecology. Tématem 
pro letošní rok byla sláma. 
Přímá vazba na nábytek na první po-
hled není patrná. Tento přírodní materiál 
bohužel nemá v současné době tolik 
využití, jako tomu bylo v minulosti. Tehdy 
byl „slamník“ nezbytnou součástí kaž-
dé domácnosti. Jan Neruda měl sice 
problém, kam s ním, ale na venkově 
se v lůžku slamníky vyměňovaly každý 
rok a ty použité posloužily zvířatům jako 
podestýlka a skončily na hnoji. S ním 
se vrátily do země, čímž sláma vlastně 
uzavřela svůj životní cyklus.
Překrásné arboretum Mendelovy univer-
zity v Brně se svými zákoutími vhodnými 
pro umístění nevšedních objektů se bě-
hem workshopu promění v mraveniště. 
Studenti si musí nejdříve vybrat pozice 
pro svoje objekty. To se často neobejde 

bez hledání kompromisu. Každý by samo-
zřejmě chtěl tu nejlepší, což není možné.
Práce se slámou není jednoduchá 
a často je nutné experimentovat až k úpl-
né spokojenosti autora. Zvolený naski-
covaný útvar se převede do 3D pomocí 
různých výztuží a povrch se fixuje drátě-
ným pletivem, drátem nebo provazem. 
Tato technologie pochopitelně poněkud 
omezuje původní ideu, ne každý nápad 
je vyrobitelný. Manuální práce tohoto 
typu vychovává studenty k trpělivosti, 
pokoře a k respektu vůči materiálu, prá-
ce v týmu je zase vede k tolerantnosti 
a ke schopnosti dosáhnout koncensu. 
Tyto dovednosti se všem budou určitě 
hodit i v životě.
Během práce v přírodě je třeba počí-
tat i s nenadálými událostmi. Takovým 
problémem byl přívalový déšť, který letos 

Land Art 2018

Kdo si hraje, nezlobí. Trochu odlehčení v rámci náročného akademic-
kého roku může být přínosem v upevňování vztahů mezi studenty i pe-
dagogy. Pokud se přitom spojí s medializací studijního oboru Design 
nábytku na Mendelově univerzitě, tím lépe. Jde o populární happening 
Land Art, který se letos uskutečnil už potřinácté. Půvabnou kulisou 
této akce bylo již tradičně univerzitní arboretum v Brně – Černých 
Polích. Výstava byla zahájena ve středu 6. 6. 2018 v 17 hodin. 

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

Camel, Jaroslav Svoboda, Jiří TauberPokušení v ráji, Natálie Vaňková
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vytvořená díla den před vernisáží změnil 
téměř k nepoznání. Jejich autoři museli 
často začít od nuly. I to je cenná zkuše-
nost, protože ani v praxi se spousta věcí 
nepovede napoprvé. Podmínkou úspě-
chu je vedle kreativity i vlastní manuální 
zručnost. V této oblasti nebyla nouze 
o překvapení. Zpravidla se o ně postarali 
studenti, od kterých se to ani nečekalo.
Objekty i letos vznikly pod vedením 
Doc. Ing. Jiřího Taubera, PhD. v rámci 
předmětu Základy techniky tvorby a vo-
litelného předmětu Výtvarná výchova II. 
Jejich společným rysem je jednoznačně 
hravost a vypovídají mnohé o svých auto-
rech, o jejich vztahu k přírodě, tradicím, 
kultuře a ekologii, ale především, což 
vyplývá ze studijního oboru, ke struktu-
ře materiálu, barvám a kompozici. A tak 
letos na pár dní arboretum oživila různá 
zvířátka, houby a hmyz nadpřirozené ve-
likosti. Moucha uvízlá v síti maxipavouka 
ve stinném koutu arboreta vypadala jako 
z hororu.
Protože výstava probíhá ve zkouškovém 
období, stává se dobrou příležitostí od-
ložit na chvíli notebook a vzít do rukou 
úplně jiné nástroje, především svoje 
vlastní ruce. Na kvalitě předvedených 
prací je vidět, že si to studenti skutečně 
užili a tento vzácný zážitek dali pocítit 
i svým pedagogům, rodičům a kama-
rádům. Manuální schopnost umocněna 
evidentní touhou po seberealizaci se 
v jejich životě určitě neztratí. 

Zajímavým doplňkem slaměných objektů 
byla výstava diplomových prací letošních 
absolventů magisterského oboru Design 
nábytku. Tím byly současně představe-
ny zcela výjimečné studijní programy, 
které má Mendelova univerzita ve svém 
portfoliu jako jediné školní zařízení to-
hoto druhu v České republice. Vedle 
konkrétního zaměření na produktový 
či interiérový design je zde možné zís-
kat vysokoškolské vzdělání pro široké 
spektrum pozic v nábytkové oblasti, a to 

od designu nábytku po jeho konstruk-
ci, technologii výroby a prodej. Jeho 
atraktivitu potvrzuje permanentní zájem 
nejen z řad českých studentů, ale i ze 
Slovenska, Ukrajiny, Běloruska a dokon-
ce i z Japonska. Mezinárodní orientace 
univerzity se potvrdila i na vernisáži. Již 
tradiční módní přehlídku modelů vytvoře-
ných studentkami z Brna osvěžilo před-
vedení bodypaintingu na tělech půvab-
ných Slovenek. Jedna z nich „oblékla“ 
kroj z oblasti Zvolena.

Dětské odrážedlo, Ing. Jakub Kraus, diplomová práce pod vedením Doc. Jaroslava 
Svobody

Mikin, dětská židle, diplomová práce, bc. Romana Vacková 
pod vedením MgA Petra Novaguea Kroj z oblasti Zvolena, Marta Gejdošová, body painting
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Rozmanitosť foriem 
slovenského ľudového staviteľstva

Drevo nie je len konštrukčný prvok, ktorý sa využíval vo všetkých 
obdobiach ľudskej spoločnosti. Prvými stavbami s nosnou konštruk-
ciou z dreva boli príbytky lovcov a rybárov. Najmä v mladšej dobe 
kamennej – neolite sa s rozvojom roľníctva a chovu dobytka začalo 
masívne rozvíjať praveké staviteľstvo z dreva. Drevené obytné 
stavby (drevenice) a hospodárske objekty majú aj na Slovensku bo-
hatú históriu. Považované sú za typické prvky ľudovej architektúry 
predovšetkým v severných horských oblastiach, hoci zrubové domy 
nachádzame na území celého Slovenska, ako aj v iných krajinách. 
Vyskytujú sa v rôznych variantoch so zvláštnosťami v pôdoryse, 
architektonickej či výtvarnej kompozícii v závislosti od oblasti, 
v ktorej boli postavené.

Autori: Doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.
Ing. Mária Moresová

Drevárska fakulta TU vo Zvolene
Kontakt: sedliacikova@tuzvo.sk

xmoresova@tuzvo.sk

Rôznorodý a členitý krajinný reliéf 
Slovenska s výraznými rozdielmi nad-
morských výšok, zrážok a teplôt, s roz-
ličnými druhmi pôd, ako aj odlišnými 
typmi pôvodnej flóry a fauny, vytvoril 
základné predpoklady pre dnes ešte 
stále zachovanú rozmanitosť foriem ľu-
dového staviteľstva. V prvom rade tieto 
podmienky ovplyvňovali materiálovú zá-
kladňu ľudovej stavebnej kultúry rozde-
ľujúcu ľudové stavby na našom území do 
dvoch základných skupín: stavby z hliny 
a drevené. V oboch skupinách sa do-
minantne uplatňoval princíp využívania 

najdostupnejších zdrojov a surovín, kto-
rými boli v našich podmienkach kameň, 
neskôr nepálená tehla. Drevo pretrvalo 
do polovice 18. storočia. Vďaka rozsahu 
lesných porastov prevládalo budovanie 
drevených domov na území Slovenska 
v oveľa väčšom rozsahu než sa zacho-
valo do začiatku 21. storočia. Drevené 
konštrukcie sa používali v celej severnej 
oblasti Slovenska a ich využívanie siaha-
lo až do okrajových pásiem nížin. V rovi-
nách prevládali najmä hlinené domy rôz-
nych konštrukcií. V 20. storočí premen-
livá hranica medzi hlineným, respektíve 

neskôr kamenným murovaným domom 
a dreveným domom prechádzala naším 
územím viac-menej vodorovne približne 
nad stredným Považím a Pohroním po-
nad stredný Spiš a dolný Šariš.
Celkový vonkajší výraz stavieb sa líšil 
aj pri samotných drevených stavbách. 
Vplývala naň najmä tá skutočnosť, či 
základný stavebný materiál pochádzal 
z listnatých alebo ihličnatých stromov. 
Listnaté stromy boli využívané v nižšie 
položených oblastiach (Šariš, Gemer, 
Novohrad, Hont, Tekov). Nerovné steny 
budované z hrboľatých a krivých kmeňov 
listnatých stromov vyrovnávali vymazá-
vaním z vonkajšej aj z vnútornej strany 
hlinou a natierali najčastejšie na bielo 
vápnom. Na prvý pohľad sa v murova-
ných stavbách (pod hlineným povrchom) 
ukrýval pôvodný drevený materiál stien. 
Naproti tomu konštrukcie z rovných 
ihličnatých stromov nebolo potrebné 
dodatočne vyrovnávať a stavby z nich 
si zachovávali charakteristický drevený 
zrubový vzhľad.
Podobne aj pri použití tradičnej krytiny 
siahali naši predkovia po najjednoduch-
šie dostupných zdrojoch. V severných 
oblastiach to bol drevený šindeľ rôz-
nych dĺžok mäkko modelujúci strešný 
plášť, v južných zas vytvárala ilúziu mo-
hutných striech rôznym spôsobom uk-
ladaná hrubá vrstva slamy alebo tŕstia. 

Mapa Slovenska so základnými typmi zrubových stavieb ľudovej architektúry
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Protipožiarna legislatíva 
ovplyvnila ľudové staviteľstvo 
na dlhé roky

Pri posudzovaní ľudového prejavu pri 
stavbách však treba brať na zreteľ sku-
točnosť, že výstavbu ľudových, najmä 
drevených stavieb mnohokrát podlie-
hajúcich požiarom, regulovala od 2. 
polovice 18. storočia vrchnosť v duchu 
ohňových patentov.
V porovnaní s ostatnými európskymi 
krajinami zaostával na Slovensku (ale aj 
v Čechách) vývoj mestských drevosta-
vieb v dôsledku neschopnosti riešiť 
problémy požiarnej bezpečnosti a ná-
sledných tzv. ohňových dekrétov, ktoré 
obmedzovali alebo priamo zakazovali 
drevostavby v mestách. Boli vydané 
za panovania Márie Terézie a Jozefa II. 
Obsahovali stavebné príkazy a zákazy 
spojené s ochranou pred ohňom (príkaz 
stavať murované budovy, zákaz stavať 
drevené komíny, príkaz dodržiavať určité 
vzdialenostné medzery medzi domami, 
nariadenie situovať stodoly, kováčske 
budovy v bezpečnej vzdialenosti od 
domov). Požiarny poriadok bol často 
opakovaný. Anály prezrádzajú, že 15. 2. 
1816 bol vyhlásený dvorský dekrét, ktorý 
obnovoval zákaz stavať domy z dreva. 
Dekrét z 30. 3. 1816 uvádza, že zákaz 
stavať z dreva sa vzťahuje tiež na vedľaj-
šie hospodárske budovy a na ploty. Na 
stavbách visel pod strechou pre prípad 
požiaru hák nasadený na dlhom bidle, 
rebrík a plátenné vedrá. 
Reštriktívny prístup vyvrcholil Stavebnými 
poriadkami z rokov 1864 a 1886. Druhý 
Stavebný poriadok platil 60 rokov, až do 
roku 1946 a zriaďovanie rôznych typov 
drevostavieb a dreveníc bolo v mnohých 
mestách až na zvláštne výnimky zakáza-
né. Na tieto zákazy naviazal povojnový 
štátny program „Úspory a náhrada dreva 
v stavebníctve“ v polovici 20. storočia, 
ktorý v rámci koncepcie rozvoja prefab-
rikovaných betónových systémov vytlačili 
drevostavby nielen z oblasti realizácie, 
ale aj z odborného vzdelávania a výsku-
mu. Z toho jasne vyplýva, prečo boli dre-
vostavby (drevenice) situované skôr na 
dedinách. Preto v súvislosti s históriou 
drevostavieb na Slovensku je možné za-
merať sa len na charakteristiku ľudovej 
architektúry na vidieku. Stavba dreve-
ných domov v mestách bola zakázaná.

Dispozičné riešenie 
vidieckych sídiel

Významnou zložkou celkového obrazu 
vidieckych sídiel tvorí aj dispozičné rie-

šenie a funkčné členenie základných 
skladobných prvkov roľníckych a reme-
selníckych usadlostí. Ich ťažiskovú zlož-
ku tvoril roľnícky dvor, ktorý musel posky-
tovať rodine priestor nielen na bývanie, 
ale i na vykonávanie najrozličnejších 
hospodárskych činností. Prirodzenou 
nevyhnutnosťou života na slovenskom 
vidieku bola sebestačnosť a samozá-
sobovanie rodiny. Historickým vývojom 
a sociálnymi podmienkami podmiene-
né postupné rozdrobovanie pozemkov 
výrazne ovplyvňovalo základný charak-
ter zástavby celého sídla i jednotlivých 
parciel.
Z hľadiska pôdorysného usporiadania 
sídla prevládal ulicový typ zástavby v rôz-
nych kombináciách a variáciách, cha-
rakteristický aditívne radenými domami 
vedľa seba a zväčša štítovou fasádou 
zoradenými na uličnej čiare. Domy sta-
vané podľa osvedčenej schémy vytvárali 
domoradia, ktoré sledovali líniu cesty, uli-
ce, potoka, lesných a pôdnych parciel. 
V horskom teréne sa zástavba prispôso-
bovala terénnej situácii a zomknutejšiu 
ulicovú zástavbu nahrádzala voľnejšia 
reťazová, aby vytvorila menšie zhluky 
stavieb navzájom od seba nepravidelne 
vzdialených.

Urbanistické dominanty 
v zástavbe

Urbanistickú dominantu v zástavbe vy-
tváral zvyčajne kostol, niekedy oplote-
ný, často situovaný v centre zástavby, 
kde na prírodnej vyvýšenine označoval 
prirodzené centrum sídla, prípadne sa 
vypínal uprostred námestia. Niekedy 
bol situovaný mimo zástavby vo svahu 
alebo na osamelej vyvýšenine. Druhou, 
i keď vertikálne menej vyčnievajúcou 
dominantou zástavby bývalo zemepan-
ské sídlo, spočiatku hrádok, neskôr 
kaštieľ alebo kúria s hospodárskym zá-
zemí a parkom. V niektorých oblastiach 
sa vyskytovalo viacero kaštieľov a kúrií 
situovaných bezprostredne vedľa seba 
alebo rôzne umiestnených v zástavbe. 
K panskému sídlu patril neodmysliteľný 
park, záhrada a často rozložité hospo-
dárske staviská. Na stavebné typy a na 
konštrukčné a technologické princípy 
vplývali aj iné faktory. Patrili k nim naprí-
klad viaceré vlny kolonizácie a cudzie et-
niká, ktoré prinášali so sebou nové prvky 
dispozičných a konštrukčných riešení. 
Základnou požiadavkou pri ich preberaní 
však bola účelovosť osadenia na poze-
mok a dostupnosť materiálu. Dodnes sú 
jednotlivé regióny Slovenska charakteris-
tické typickým výrazom zástavby dedín.

Zásadné premeny dedín sa začali diať 
v priebehu 19. storočia a v prvej polovici 
20. storočia, kedy drevodomy postupne 
nahradzovali murované domy. Rozsah 
premien bol závislý solventnosťou obyva-
teľov konkrétneho regiónu. V 50. – 60. 
rokoch začali na okrajoch, ale aj vo vnút-
ri vidieckych sídiel vyrastať nové, pod-
statne rozľahlejšie domy v tvare kocky, 
ktoré ponechali nášmu vidieku predsa 
len ucelený a aj celkom príjemný výraz. 
Zásadná a rozsiahla zmena prišla v 70. – 
80. rokoch, kedy z nášho vidieka zmizlo 
obrovské množstvo starších (pôvodných) 
stavieb, ktoré boli nahradené architekto-
nicky aj technicky málo hodnotným stav-
bami socialistickej spoločenskej vybave-
nosti. Pribúdali svojpomocne postavené 
budovy, ktoré len málo rešpektovali his-
torické vývojové línie architektúry obcí. 
A to aj napriek tomu (alebo možno práve 
preto), že ich projekty často pochádzali 
z vypracovaných katalógov rodinných 
domov (vypracovaných architektmi). 
Dobre myslený zámer napokon vyústil 
v rozsiahle rozbitie pôvodného vzhľad-
ného výrazu slovenského vidieka.

Pamiatkové rezervácie 
ľudovej architektúry

Posledná štvrtina 20. storočia súvisí so 
systematickou a cieľavedomou snahou 
o ochranu najhodnotnejších súborov 
ľudovej architektúry – formou pamiat-
kových rezervácií ľudovej architektúry. 
Slovenská vláda postupne vyhlasovala 
pamiatkové rezervácie v desiatich ob-
ciach: Čičmany, Podbiel, Ružomberok – 
Vlkolínec, Ždiar (v roku 1977), Osturňa, 
Špania Dolina (1979), Sebechleby 
– Stará Hora, Veľké Leváre (1981), 
Brhlovce (1983), Plavecký Peter (1990). 
Pamiatkové rezervácie predstavujú via-
ceré – i keď nie všetky – charakteristické 
oblasti našej ľudovej architektúry. 
Popri pamiatkových rezerváciách sa 
medzi pamiatkovo chránené územia 
zaraďujú aj pamiatkové zóny vyhlaso-
vané od roku 1989. Medzi bezmála 90 
pamiatkových zón patrí aj 30 pamiatko-
vých zón vidieckeho typy zväčša situo-
vaných v oblasti stredného Slovenska. 
V týchto obciach je však už menej kom-
paktne zachovaný typ zástavby a ľudové 
domy vyhlásené za národné kultúrne 
pamiatky sa v nich nachádzajú vo výraz-
ne menšom počte ako v pamiatkových 
rezerváciách.

Vybrané state sú čiastkovým výsled-
kom riešenia grantových úloh: VEGA 
MŠ SR č. 1/0010/17 a APVV-14-0506.
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Typologicky ju zaraďujeme medzi ľudový 
nábytok vyznačujúci sa bohatstvom fo-
riem s vysokou národopisnou a umelec-
kou hodnotou, ktoré sa zvlášť prejavujú 
na predmetoch vytvorených pre deti. 
Z bohatého zastúpenia kolísok v reál-
nom prostredí slovenského vidieka sa 
do dnešného obdobia zachovala len 
časť. Príspevok si kladie za cieľ predsta-
viť časť výskumu, ktorý v rámci projektu 
KEGA analyzoval tvary, materiály a kon-
štrukcie zachovaných kolísok v sloven-
ských zbierkach historického nábytku.

Typológia

Podľa STN 91 0000 je kolíska detská 
postieľka umožňujúca kývavý pohyb 
v smere kolmom na jej pozdĺžnu os. 

Patrí medzi detský nábytok, ktorý je ur-
čený na spánok a odpočívanie dieťaťa. 
Je používaná na položenie detí (dojčiat), 
kým nie sú schopné sedieť, kľaknúť si, 
alebo sa samy postaviť; vnútorná dĺžka 
lôžkovej plochy je maximálne 900 mm 
(STN EN 1130-01).
V kontexte s historickým vývojom tvaru 
a konštrukcie môžeme kolísky typolo-
gicky rozdeliť na závesné, podstav-
cové (stojanové) a podnožné (obr. 1).
Závesné kolísky boli jednoduchej kon-
štrukcie, ktorá sa fixovala v interiéri na 
strop alebo v exteriéri o vhodnú vege-
táciu. Podstavcové kolísky majú otoč-
ný korpus kolísky zavesený na pevnom 
(interiérové) alebo skladacom podstavci 
(exteriérové). Podnožné kolísky boli naj-
používanejším druhom a majú aj najväč-

šie zastúpenie v skúmaných expozíciách 
nábytku. Spolu s pevnými podstavcovými 
kolískami sa v interiéri používajú dodnes. 
Ich špecifikom je zakrivený tvar podnoží 
pevne spojených s korpusom kolísky, 
umožňujúci jej kyvný pohyb pomocou 
nohy matky dieťaťa.

Kinematika detských kolísok

Špecifikom detských kolísok je ich kine-
matický mechanizmus nakláňania kor-
pusu v smere kolmom na jej pozdĺžnu 
os, ktorému sa pripisuje pohoda dieťaťa 
pri odpočívaní a zaspávaní. V zásade 
rozoznávame dva princípy nakláňania 
ložnej plochy korpusu postieľky voči 
horizontálnej rovine:

 konvexný – korpus je fixovaný kĺ-
bovo v dvoch otočných bodoch nad 
kolískou – jednoduchý kyvný mecha-
nizmus (obr. 2A)

 konkávny – korpus kolísky je zave-
sený v štyroch otočných bodoch na 
podstavci kolísky a štyroch na korpu-
se kolísky – dvojvahadlový kyvný me-
chanizmus (obr. 2B), alebo je korpus 
kolísky pevne spojený so zakrivenými 
podnožami (obr. 2C)

Tvaroslovie a konštrukcia

Závesné kolísky
Považujú sa za najstaršie typy, ktoré 
charakterizuje jednoduchý tvar, kon-
štrukcia a funkčnosť. Najjednoduchšie 
kolísky sú plachtové (obr. 3A). Korpus 

Slovenská ľudová kolíska

Detskú kolísku v historickom kontexte môžeme charakterizovať ako 
jednu z najdôležitejších častí inventára ľudských obydlí. Vznikla 
skôr než posteľ a jej pôvod, podmienený prírodným zákonom sta-
rostlivosti matky o svoje dieťa, siaha do predhistorického obdobia. 
Tvorila neoddeliteľnú súčasť aj obydlí slovenského vidieka.

Autor: prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.
Drevárska fakulta

Technická univerzita vo Zvolene
Kontakt: veselovsky@tuzvo.sk

Fotografie, kresby: autor článku

Obr. 1 Typologická kategorizácia slovenských ľudových kolísok
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kolísky tvorila tzv. trávna plachta z ko-
nopného alebo ľanového plátna štvor-
cového tvaru, na ktorú boli v rohoch 
prišité spletené povrazy z rovnakého 
materiálu. Tie boli uviazané o stropnú 
konštrukciu interiéru ľudového domu 
obyčajne pri posteli matky. Tá mala die-
ťa vo svojej blízkosti i v noci a mohla ho 
ležiac pokolísať a uspať. Záchytné uzly 
tvorili hrady stropu, drevené tyče, zá-
vesné alebo samorastlé drevené háky, 
kovové krúžky,... Podobne boli uchyte-
né aj závesné kolísky s pevným korpu-
som. Ten bol vytvorený vo variantných 
riešeniach ako:

 drevený rám s plachtovou výplňou 
(obr. 4A)

 korpus vytvorený z oblúkovitých čiel 
a lieskových palíc (obr. 4B)

 prenosný korpus vypletený zo štiepa-
ných liesok (obr. 3B)

 drevené korýtko,...
Plachtová kolíska bola využívaná aj v ex-
teriéri. Mladé matky sa starali o svoje 
deti aj pri prácach na poli a plachtová 
kolíska vhodne uviazaná o strom v blíz-
kosti slúžila na spanie dieťaťa. 

Podstavcové kolísky
Pre podstavcové kolísky je charakteris-
tická pevná alebo skladacia konštrukcia 
podstavca, na ktorú je kĺbovo zavesený 
korpus kolísky. V súčasnosti najčastej-
šie používaným typom je kolíska s pev-
ným podstavcom, na ktorý je otočne 
v dvoch kĺboch zavesený korpus kolísky 
(obr. 5A). Ložná plocha kolísky je voči 
rovine podlahy naklápaná konvexne. Pri 
našom výskume sme objavili aj kolísku, 
ktorej korpus je zavesený na štyri otočné 

Obr. 2 Kinematika detských kolísok: A – jednoduchý kyvný mechanizmus kolísky, 
B – dvojvahadlový kyvný mechanizmus na každej strane čela korpusu kolísky, C – 
kyvný pohyb otáčania korpusu kolísky pomocou oblúkového podnožia

Obr. 3 Závesné plachtové kolísky uchytené na drevenej konštrukcii stropu dreve-
ného domu. A – kolíska z oravského regiónu. Múzeum oravskej dediny Zuberec 
– Brestová. B – kolíska z liptovského regiónu – kombinácia plachty a pevného 
vypletaného korpusu kolísky. Múzeum liptovskej dediny Pribylina

Obr. 4  Závesná kolíska s pevnou konštrukciou korpusu uchytená k drevenej povale pomocou povrazov. A – Vihorlatské múzeum 
Humenné – expozícia ľudovej architektúry a bývania, B –Šarišské múzeum Bardejov. Skanzen – múzeum ľudovej architektúry
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kĺby. V tomto prípade je ložná plocha 
voči rovine podlahy naklápaná konkávne 
(obr. 5B).

Kolíska s demontovateľným pod-
stavcom, nazývaná aj poľná kolíska, 
bola využívaná pri práci matky dieťaťa 

na poli. Podstavec, ktorý mal buď tri 
(obr. 6B), alebo štyri nohy (obr. 6A), 
sa dal jednoduchým spôsobom rozložiť 
tak, aby sa naň dala zavesiť jednodu-
chá plachta, alebo spevnená rámo-
vá konštrukcia ložnej plochy kolísky. 
Najčastejšie používaný bol typ trojnohej 
kolísky. Jej základ tvorili tri silnejšie lies-
kové tyče v hornej časti voľne spojené 
povrázkom, remeňom alebo drôtom. 
Tie sa postavili do tvaru trojhranu, na 
dve palice sa priviazala trávna plachta 
obyčajne z konopného alebo ľanového 
plátna a tretia palica sa zaryla do zeme, 
aby sa nosná konštrukcia kolísky sta-
bilizovala. 

Podnožné kolísky
Sú najčastejšie vyskytujúcim sa typolo-
gickým druhom kolísky, ktorý sa použí-
val v interiéroch slovenského vidieka. 
Na jej zhotovenie sa používalo masívne 
drevo z miestnych zdrojov. Korpus ko-
lísky je pevne spojený s nosnou kon-
štrukciou zaobleného tvaru podnoží. 
Kolísavý pohyb kolísky vytvárala matka 
dieťaťa nohou.

Záver

Kolíska ako typologický druh tvorila 
jednu z najdôležitejších častí inventára 
ľudských obydlí. Vyznačuje sa bohat-
stvom foriem s vysokou národopisnou 
a umeleckou hodnotou. Z predložené-
ho výskumu je vidieť, že detská kolíska 
má svoje opodstatnenie aj v dnešnej 
dobe. Skúmané tvarové, kinematické 
a konštrukčné princípy overené časom 
môžu byť v mnohom inšpiratívne aj pre 
súčasnú nábytkovú tvorbu.

Obr. 5 A – Kolíska na pevnom podstavci. Kolísavý pohyb korpusu kolísky umožňuje kĺbová fixácia v dvoch otočných bodoch na 
podstavci. SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje, B – Kolíska na pevnom podstavci. Kolísavý pohyb korpusu 
kolísky umožňuje kĺbová fixácia v štyroch bodoch na podstavci. SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny Jahodnícke háje

Obr. 7 Kolísky, kde konštrukcia korpusu je súčasťou podnožia s presvetlenými čelami 
A, B – Vihorlatské múzeum Humenné – expozícia ľudovej architektúry a bývania, 
C – Múzeum oravskej dediny Zuberec – Brestová, D – SNM v Martine – Múzeum 
slovenskej dediny Jahodnícke háje

Obr. 6 A Závesná kolíska na skladacom nosnom podstavci zo šarišského regió-
nu. Vihorlatské múzeum Humenné – expozícia ľudovej architektúry a bývania.  
B – prenosná poľná plachtová kolíska. SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny 
Jahodnícke háje. Čb. fotografia – Plicka, K. 1960

A B
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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.

Spoločné odborné vzdelávanie v regiónoch Ostrava a Žilina
Uverejnené: štvrtok, 28. jún 2018
Projekt INTERREG V-A SK-CZ zamerali na rozvoj stavebných a stolárskych odborov v prihraničných 
regiónoch. Do projektu sa zapojili Národný drevársky klaster ČR, Stredná škola stavebná a drevo-
spracujúca Ostrava – Zábřeh a Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka Žilina. Prebieha od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Rozpočet 218.616 € pokrýva do výšky 85 % Európska únia.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Dřevěné ohýbané židle na poštovní známce
Uverejnené: štvrtok, 28. jún 2018
V sobotu 23. června 2018 proběhl na zámku v Bystřici pod Hostýnem slavnostní křest nové 
poštovní známky s motivy ohýbaného nábytku. Tradice jeho výroby spojená s podnikatelskými 
aktivitami Thonetů patří k historii města, a tak si při akci přišli na své jak filatelisté, tak obdivovatelé 
a znalci ohýbaného dřeva.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Aukcie dubovej guľatiny uzatvorili EAD na 2. štvrťrok 2018
Uverejnené: streda, 27. jún 2018
Na podporu odbytu guľatiny z odštepných závodov š.p. LESY SR ponúkli piliarskym závodom v SR 
guľatinu formou elektronických aukcií dreva (EAD). Usporiadali 138 EAD v priebehu 1. polroka 
2018 počas 125 pracovných dní. Znamená to, že na každý deň pripadá 1,1 aukcie.

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

Nábytkářský řetězec Kika bude mít nového majitele
Uverejnené: utorok, 26. jún 2018
Jihoafrická maloobchodní společnost Steinhoff International Holdings se dohodla na prodeji 
rakouských nábytkových řetězců Kika a Leiner rakouské firmě Signa Holding. Ta za provozní 
aktivity řetězců zaplatí pouze symbolickou cenu. Informaci zveřejnil portál Lidovky.cz s odvoláním 
na agentury APA a Reuters.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Firmy budú priznávať, pre koho zarábajú
Uverejnené: pondelok, 25. jún 2018
Pre firmy, ktoré už existujú a aj ktoré vznikajú, bude novou povinnosťou nahlásiť konečných uží-
vateľov výhod. Novú povinnosť upravuje novela zákona zakotvená v balíku zmien, už schválených 
NR SR. Zákon preberá európsku smernicu s cieľom obmedziť možnosti utajovania alebo zakrývania 
osobného majetku cez firemné aktivity.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

V českých lesích se loni vytěžilo rekordní množství dřeva
Uverejnené: štvrtok, 21. jún 2018
V českých lesích se vloni vytěžilo rekordních 19,4 miliónů m3 dřeva bez kůry. Jedná se o 10% 
nárůst oproti předchozímu roku. Nahodilá těžba představovala 61 %, z hlediska příčiny převažovala 
hlavně hmyzová a živelní. Výrazně převládala těžba jehličnanů.

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

Dodavatelské fórum s britskou firmou Travis Perkins Group
Uverejnené: utorok, 19. jún 2018
Chcete se stát dodavatelem skupiny Travis Perkins Group, která seskupuje více než 2000 obchodů 
a distribučních společností v oblasti stavebnin, produktů pro kutily, nábytkem, doplňky, ventilací, 
topením, instalatérským vybavením aj.?

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



DM 7-8/201868

legislatíva v sr

Novela Zákonníka práce na Slovensku 
zaviedla od 1. mája 2018 mzdové zvý-
hodnenia pre zamestnancov za prácu 
počas víkendu a zvyšuje sumy mzdové-
ho zvýhodnenia za prácu počas sviat-
kov a za nočnú prácu.
Po novom si zamestnanci prilepšia naj-
menej o 25 % z minimálnej mzdy na 
hodinu za prácu v sobotu. Najvyššie 
zvýhodnenie bude mať práca počas 
sviatkov – plat sa zvyšuje najmenej 

o 100 % priemerného zárobku za-
mestnanca. Od 1. mája 2019 prinesie 
100 % mzdového zvýhodnenia z mini-
málnej mzdy za hodinu aj práca v ne-
deľu. Novelizácie umožňuje vybraným 
zamestnávateľom dohodnúť si nižšie 
sumy mzdového zvýhodnenia.
Viacerí zamestnávatelia najmä v oblasti 
služieb už avizovali, že nové mzdové 
zvýhodnenia budú musieť premietnuť 
do cien svojich služieb a výrobkov.

Novela Zákonníka práce na Slovensku 
prináša vyššie zárobky. Príplatky za-
siahnu odvetvia, kde je nevyhnutná 
nočná a víkendová práca. Dotýkať sa 
môžu aj platov v našom drevospracu-
júcom a nábytkárskom odvetví v prí-
pade naliehavých a nárazových prác, 
v montážnych prácach pri realizácii dre-
vostavieb a termínovaných stolárskych 
montážach.

Autor: Dr. Anton Mrník

Mzdové zvýhodnenie prináša vyššie platy

Európske nariadenie, známe pod 
skratkou GDPR, zavádza jednotné 
pravidlá v oblasti osobných údajov 
v členských štátoch EÚ – vrátane 
Slovenska. Nadobudlo platnosť 25. 
mája 2018. Jeho cieľom je, aby naj-
mä veľké spoločnosti, ktoré zberajú 
množstvo údajov o každom osobnom 
alebo firemnom partnerovi prostred-
níctvo elektronickej komunikácie ne-
mohli pokračovať v tejto činnosti bez 
súhlasu týchto osôb a spoločností. 
Nariadenie platí celoplošne. Nesmie 
zneužívať získané dáta.
Popudom zaviesť nariadenie v celej 
EÚ bolo eliminovať IT „obrov“ Google, 
Facebook ..., ktorí začali sledovať ob-
čanov takým spôsobom, že nepatrili 
pod žiadnu legislatívnu úpravu, ktorá 
by to dokázala pokryť, keďže prevádz-
kovatelia nemajú sídlo v EÚ. Snažili sa 
upraviť jednu legislatívu, ale výsledkom 
je pokrytie všetkých prevádzkovateľov 
(aj malých). Administratívna záťaž, zá-
sady a požiadavky regulácie GDPR 
hrozia v prípade nedodržania legisla-
tívnych predpisov vysokými sankciami.
Všetci správcovia a spracovatelia úda-
jov, ktorí sledujú a analyzujú správanie 

návštevníkov na web stránkach, vytvá-
rajú databázy klientov a zasielajú po-
nukové a reklamné e-maily, sú povinní 
zaviesť technické, organizačné a pro-
cesné opatrenia v súlade s GDPR. 
Tok údajov je v dnešnej dobe taký 
komplikovaný, že by sme mali vedieť, 
čo robia iní s našimi údajmi. Mali by 
sme mať nad tým určitú kontrolu. 
Preto je potrebný súhlas každého jed-
notlivca a každej firmy o poskytovaní 
údajov a čo s nimi ďalej robí. Cieľom 
je minimalizovať množstvo osobných 
údajov pre hromadné využívanie, aby 
neviedli k ich zneužívaniu. Pri poskyto-
vaní musí byť súhlas s ich zverejňova-
ním! Nariadenie GDPR požaduje kon-
trolovateľný súhlas so zverejňovaním 
osobných údajov. Musia byť v zmysle 
zásad spracúvania osobných údajov 
podľa GDPR. Musia byť dodržané prá-
va dotknutých osôb a bezpečnosť ich 
spracovávania. GDPR v praxi nie je 
len administratívnou záťažou, chráni 
všetkých používateľov, ktorým posie-
lajú ponuky rôzne (nielen) obchodné 
spoločnosti.

Autor: Dr. Anton Mrník

Ochrana osobných údajov – zmeny zakotvené v GDPR 

aktuálny stav stav od 1. mája 2018 stav od 1. mája 2019

sobota nie je zákonný nárok
najmenej 25 % 

minimálnej mzdy
najmenej 50 % 

minimálnej mzdy

nedeľa nie je zákonný nárok
najmenej 50 % 

minimálnej mzdy
najmenej 100 % 
minimálnej mzdy

nočná práca
najmenej 20 % 

minimálnej mzdy
najmenej 30 % 

minimálnej mzdy
najmenej 40 % 

minimálnej mzdy

nočná práca 
rizikové pracovisko

najmenej 20 % 
minimálnej mzdy

najmenej 35 % 
minimálnej mzdy

najmenej 50 % 
minimálnej mzdy

sviatok
najmenej 50 % 

priemerného zárobku
najmenej 100 % 

priemerného zárobku
najmenej 100 % 

priemerného zárobku

Nový pracovný diár 
na 2. polrok 2018

Uvádzame prehľad štátnych a cir-
kevných sviatkov pre 2. polrok 2018 
na Slovensku:

 5. júla – Sviatok sv. Cyrila a sv. 
Metoda

 29. augusta – Výročie SNP
 1. septembra – Deň ústavy SR
 15. septembra – Sedembolestná 
Panna Mária

 30. októbra – 100. výročie Mar-
tinskej deklarácie

 1. novembra – Sviatok všetkých 
svätých

 17. novembra – Deň boja za slo-
bodu a demokraciu

 24. decembra – Štedrý deň
 25. decembra – 1. Sviatok Via-
nočný

 26. decembra – 2. Sviatok Via-
nočný

Nový sviatok upraví aj pracovný roz-
vrh: 

 4. štvrťrok 2018 – 61 pracov-
ných dní – 488 pracovných hodín

 2. polrok 2018 – 124 pracov-
ných dní – 992 pracovných hodín

Autor: Dr. Anton Mrník
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Výška stravného na pracovnej ceste 
v SR sa zmenila od 1. júna 2018. 
Výšku určuje Opatrenie č. 148/2018 
Z. z.. Pracovná cesta musí trvať min. 5 
hodín, aby si pracovník mohol uplatniť 
stravné počas jej trvania. 
Sadzby pre vyslanie pracovníka na 
pracovnú cestu do zahraničia vychá-
dzajú tiež z výšky dennej diéty. V roku 
2018 (od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018) 
platili sadzby, ktorých výšku účtovných 
nákladov uvádzalo predchádzajúce 
Opatrenie č. 309/2016. Z. z. 
Výšku stravného pri zahraničnej 
pracovnej ceste určuje Nariadenie 
Ministerstva financií SR č. 401/2012 

Z. z. Vyberáme niekoľko príkladov výš-
ky stravného do susedných krajín SR:

 Česká republika 600 CZK
 Maďarsko 39 €
 Poľsko 37 €
 Rakúsko a staré krajiny EU     45 €

So zmenou výšky stravného sa mení 
aj minimálna hodnota stravného lístka 
pre pracovníka a pre zamestnávateľa. 
Mení sa minimálny a maximálny prí-
spevok na jeden stravný lístok.

 Minimálna hodnota stravného lístka 
3,60 €

 Optimálna hodnota stravného lístka 
4,50 €

 Minimálny príspevok zamestnávateľa 
1,98 €

 Maximálny príspevok zamestnávateľa 
2,64 €

Nominálna hodnota jedálneho kupónu 
(55 %) je pre zamestnávateľa daňovo 
uznateľným nákladom. Zamestnanci 
očakávajú príspevok zamestnávateľa 
55 % hodnoty jedálneho kupónu, pre 
zamestnanca je príspevok oslobodený 
od dane. Stravný lístok slúži aj na ná-
kup potravín v obchodných reťazcoch 
a iných vybraných predajniach.
Zamestnanec má nárok na stravný 
lístok za odpracovaný deň (min. 4 
hodiny). Ak je v kolektívnej zmluve za-
kotvené, môže zamestnanec dostať 
stravný lístok aj na dni dovolenky a za 
ospravedlnenú neprítomnosť v práci 
(PN, OČR).
Živnostníci a SZČO (samostatne zá-
robkovo činné osoby) si premietnu do 
nákladov celých 100 % ceny stravné-
ho lístka.

Autor: Dr. Anton Mrník

Nové tarify cestovných náhrad a stravného od 1. júna 2018

stravné na pracov-
nej ceste 

(platné do 31. 5. 2018)
zvýšenie

platné nové 
tarify

v trvaní 5 – 12 hod. 4,50 € + 0,30 € 4,80 €
od 12 do 18 hod. 6,70 € + 0,40 € 7,10 €

nad 18 hod. 10,30 € + 0,60 € 10,90 €

Opäť sa zvyšuje na Slovensku dôleži-
tý ekonomický ukazovateľ – Životné 
minimum (každý rok k 1. júlu). Na 
výpočet sa využíva obdobie od aprí-
la predchádzajúceho kalendárneho 
roku do apríla bežného kalendárneho 
roku. Dobrá ekonomická kondícia štátu 
umožnila zvýšenie o 5,59 €, rok pred-
tým o 1,39 €, rok predtým sa nemenilo.
Životné minimum sa k 1. 7. 2018 zvý-
šilo pre plnoletú osobu zo 199,48 € na 
205,07 €, pre ďalšiu spoločne posu-
dzovanú plnoletú osobu zo 139,16 € 
na 143,06 €. Zaopatrené neplnoleté 

a nezaopatrené plnoleté dieťa dostane 
namiesto 91,06 € až 93,61 €. „Hranica 
chudoby“ sa tak oficiálne posunie zo 
súčasných 199,48 € na 205,07 €.
Celkove sa valorizuje 22 štátnych dá-
vok. Z nich vyberáme napr. predčasný 
starobný dôchodok z 239,40 € na 
246,10 €. Menia sa aj viaceré peňaž-
né príspevky pre zdravotne postihnuté 
osoby.
Ďalšie dávky sa zvýšia od 1. januára 
2019:

 prídavok na dieťa z 23,68 € na 
24,34 € 

 rodičovský príspevok z 214,70 € 
na 220,70 € 

K tomuto termínu sa zvýšia aj sumy 
minimálneho dôchodku:

 za min. 30 odpracovaných rokov  
z 271,30 € na 278,90 €

 za 35 odpracovaných rokov  
z 291,30 € na 299,50 €

 za 40 odpracovaných rokov  
z 313,20 € na 322,00 €

 za 45 odpracovaných rokov  
z 343,20 € na 352,80 €.

Autor: Dr. Anton Mrník

Štátne dávky po valorizácii životného minima rastú

Obe samostatné republiky nostalgic-
ky spomínajú na 100. výročie vzniku 
spoločného štátu – v roku 1918. Kým 
v Českej republike je 28. október sviat-
kom vzniku Československej republiky 
a oslobodenie sa z Rakúsko-Uhorskej 
monarchie, na Slovensku tomu tvrdohla-
vo odolávame. Zavrhli sme jednorazový 
sviatok k storočnici vzniku prvej republi-
ky (28. októbra 2018). Nevyhovovali ani 

ďalšie návrhy termínov. Nakoniec NR SR 
schválila, že na Slovensku budeme mať 
sviatok na počesť 100. výročia prija-
tia Deklarácie slovenského národa 
– 30. októbra 2018 (utorok). Vtedy 
sa Slovensko dobrovoľne prihlásilo 
k spoločnému štátu Čechov a Slovákov, 
keď Deklaráciu podpísali v Turčianskom 
Svätom Martine (história uvádza aj ako 
Martinskú deklaráciu). Parafovali ju vte-

dajší jeho najvyšší národní predstavitelia 
– reprezentanti Slovenska v novej spo-
ločnej ČSR. Deklarácia bola prijatá ako 
samostatný štátoprávny akt slovenského 
národa, ktorým Slováci oficiálne rušili 
zväzok s Uhorskom a prihlásili sa k sa-
mourčovaciemu právu česko-sloven-
ského národa, čím vyjadrili požiadavku 
vytvorenia spoločného štátu.

Autor: Dr. Anton Mrník

Na Slovensku budeme mať jednorazový štátny sviatok
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Keďže cyklus študijného odboru Dre-
várstvo a nábytkárstvo začína každý 
druhý rok, možno budú mať deviataci 
záujem pre školský rok 2019/20. Aby 
sa kapitola vzdelávania drevárskych 
predmetov – s dôrazom na drevárske 
stroje, spracovávanie drevín, výrobu ná-
bytku, technológie, technické kreslenie, 
projektovanie cez počítač – na škole ne-
skončila.
Drevárske štúdium na SPŠ Považská Bys-
trica začalo v školskom roku 2002/03. 
Prvákov prijímali každý druhý školský rok. 

Spočiatku tvorili 3 triedy. Postupne záu-
jem klesol a už viac rokov dokázali naplniť 
vždy iba polovicu triedy. Počas celej his-
tórie drevárskeho vzdelávania realizovali 
7 maturitných cyklov a vychovali viac ako 
150 maturantov. Uplatňujú sa v technic-
kých drevárskych a nábytkárskych povo-
laniach. V odborných drevárskych pred-
metoch a počas praxe v drevárskej dielni 
ich viedol Ing. Jozef Behuliak.
Súčasťou drevárskeho štúdia bolo aj za-
pojenie sa do verejnej súťaže „Študent-
ské projekty“, ktoré organizuje firma 
Špinar Software s.r.o. V aktuálnom 11. 
ročníku im drevársky pedagóg vybral prí-
ťažlivé témy, ktoré „ušil“ na úroveň ich 
znalostí, zručností a možností. Viedol ich 
počas celého 4-ročného štúdia, aby do-
kázali zvládnuť všetky možnosti.

Do samotnej súťaže vybrali 3 práce, 
ktoré sa nestratili medzi ostatnými ško-
lami. „Návrh drevenej stavby pre drobné 
hospodárske zvieratá“ spracoval Andrej 
Mitašík a prácu vyhodnotili ako najlepšiu 
v Stavbárskej kategórii. „Návrh interiéru 
záhradnej chatky“  vypracovala Veronika 
Budayová. Na malom priestore rozvrhla 
nábytok a zariadenie tak, aby všetko bolo 
poruke. „Návrh detskej izby“ spracovala 
Iveta Chudovská. Určená je pre bábät-
ko a druhé dieťa od 6 rokov. Ku kútiku 
bábätka pristavila písací stôl s nastavi-
teľnou stoličkou, spoločnú 3-dverovú 
skriňu a komodu.
V súťaži „Študentské projekty“ sa zo 
študijného odboru Drevárstvo a nábyt-
kárstvo SPŠ Považská Bystrica doteraz 
umiestnilo 18 projektov žiakov.

Poslední drevárski maturanti 
v Považskej Bystrici ?

Maturitnú triedu na Strednej priemyselnej škole v Považskej Bystrici tvo-
rilo 9 žiakov študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo. Do normatívu ju 
dopĺňali žiaci, ktorí končili štúdium strojárstva. Títo drevárski maturanti môžu 
byť v Považskej Bystrici pravdepodobne poslední, lebo prváci sa na štúdium 
v školskom roku 2018/19 neprihlásili.

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

 

Maturanti SPŠ Považská Bystrica v školskom roku 2017/18 v stolárskej dielni
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Ve čtvrtek 14. 6. 2018 bylo hospodářským výborem Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky a Podvýborem pro lesní hospodářství ve spolupráci 
s Asociací českých nábytkářů uspořádáno zasedání u kulatého stolu na téma „Řešení 
nedostatku dřeva FSC pro nábytkářský průmysl“.

AČN požaduje certifikaci FSC 
pro cca 150 tisíc ha státních lesů

Sílící požadavky odběratelů nábytku na 
certifikaci FSC vyvolávají nedostatek 
suroviny s certifikátem FSC. V České 
republice je FSC surovina na trhu nedo-
statková. Jediným řešením je tuzemská 
certifikace lesních ploch systémem FSC.
Podle kvalifikovaného odhadu AČN je 
v dodavatelském řetězci výroby nábyt-
ku pouze pro společnost IKEA vytvářen 
obrat přesahující 3 miliardy Kč ročně. 
Jedná se o přibližně 2000 pracovních 
míst a přibližně dalších 2000 pracovních 
míst může být v dodavatelském průmys-
lu a službách přímo navázaných na tyto 
dodavatele. Pokud by u nás v dohled-
né době nebyla zavedena certifikace 
FSC, může být tento obrat a okolo 4000 
pracovních míst vážně ohroženo! A to 
zejména pracovních míst v odlehlých 
oblastech naší země.
„Asociace českých nábytkářů zpracova-
la kvalifikovaný odhad finančního dopadu 
na státní rozpočet, pokud nedojde k roz-
šíření certifikace FSC v České republice 
na větší plochy. Odhadujeme, že ze 3 
mld. Kč obratu by státní rozpočet mohl 
přijít o přibližně 300 milionů Kč na DPH 
ročně. Pokud by o práci přišlo 2000 za-
městnanců v odlehlých oblastech, kde 
nenajdou jednoduše jiné uplatnění, od-
hadujeme ztrátu z odvodů za zaměstnan-
ce na 360 milionů Kč ročně. Další ztráta 
je na ušlých daních ze zisku, případně 
vyplácené podpory v nezaměstnanos-
ti atd., což činí částku 260 milionů Kč 
ročně. Tím se dostáváme k závratné 
částce okolo 920 milionů Kč ročně. 
Berme v úvahu, že některé zdroje uvádí 
odhadovanou jednorázovou částku na 
rekvalifikaci jednoho pracovníka 280 
tisíc Kč. Námi oslovení podnikatelé po-
važují tuto částku za značně podhodno-
cenou a podle jejich vyjádření vyškolení 
nebo přeškolení specialisty ve výrobě 

nábytku je výrazně dražší. Vyčíslení mo-
rálních škod takového postupu je prav-
děpodobně nemožné,“ uvádí tajemník 
AČN Ing. Tomáš Lukeš.

Na zasedání bylo přijato usnesení, 
v němž AČN vyzývá státní podniky k cer-
tifikaci části svých majetků certifikací 
FSC:

Níže podepsaní účastníci zasedání 
u kulatého stolu, pořádaného Hospo-
dářským výborem Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR, Podvýborem 
pro lesní hospodářství ve spolupráci 
s Asociací českých nábytkářů na téma 
„Lesní certifikace FSC ČR jako nástroj 
pro zvýšení přidané hodnoty českého 
dřeva“, konaného ve čtvrtek 14. červ-
na 2018 od 10:00 hodin v budově 
Poslanecké sněmovny, Malostranské 
nám. 7/19, Praha 1, v zasedací míst-
nosti č. 48/Konírna, přijímají zde 
uvedené usnesení:

Požadujeme, aby do konce letoš-
ního roku (2018) bylo certifiková-
no systémem FSC deset procent 
plochy, kterou obhospodařují 
státní lesy. Jedná se o přijatelnou 
výměru v rozloze cca 150 tisíc ha. 
Každá státní firma by se podle našeho 
názoru mohla zapojit do řešení prob-
lému podle svých možností. Například 
podílem Lesy České republiky, s.p. 
(cca 125 tis. ha), Vojenské lesy a stat-
ky ČR, s.p. (cca 15 tis. ha) a národní 
parky (cca 10 tis. ha). Krkonošský 
národní park má certifikované lesy 
na cca 36 tis. ha, takže lesy národ-
ních parků už tuto podmínku splňují 
nad rámec požadovaného. Důvodem 
našeho požadavku je potřeba české-
ho nábytkářského průmyslu na dřevní 
surovinu s certifikátem FSC, kterou 

nutně potřebujeme pro významné 
obchodní partnery. Žádáme, aby 
vláda České republiky jako pověřený 
správce státního majetku přistoupila 
k potřebě certifikace FSC s náležitou 
péčí dobrého hospodáře. Žádáme, 
aby vládní činitelé a zejména minis-
terstvo zemědělství a ministerstvo 
obrany, jako pověřené orgány zvá-
žili dopady, které může nedostatek 
FSC suroviny na trhu způsobit. Ztráta 
4000 pracovních míst a ztráta obratu 
3 miliardy Kč. Vyčíslit morální škodu 
takovéhoto postupu je téměř nemož-
né. Valná část těchto pracovních míst 
je v odlehlých obcích, kde nejsou jiné 
pracovní příležitosti.
Jsme si vědomi určitých nákladů 
na zavedení a udržování certifikace 
FSC. Tuto certifikaci ovšem společ-
nosti zaměřené na výrobu nábytku 
potřebují pro zachování konkurence-
schopnosti a expanzi na světové trhy. 
Naléhavě tímto žádáme součinnost 
všech pověřených orgánů. Bez ak-
tivního přístupu nebude značná část 
nábytkářského průmyslu v brzké bu-
doucnosti schopna své výrobky v plné 
míře distribuovat na vyspělé trhy. Tím 
by nábytkářský průmysl nebyl scho-
pen si udržet dlouhodobě budovaná 
pracovní místa, která nemalou měrou 
přispívají do státního rozpočtu.

Asociace českých nábytkářů

Usnesení ze dne 14. června 2018
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NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Predám kmeň 100ročnej hrušky dĺžka 4,6 m. V najhrubšej 
časti má 50 cm, v strede 45 a na konci 40 cm.
Kontakt: mobil: +421 948 234 920

 Prodáme truhlářské a stavební řezivo, palivové dřevo. 
Truhlářské řezivo – široký sortiment dřevin, dveřovky, euro-
hranoly. Stavební řezivo – omítané, prizmované, střešní latě, 
vazby, krovy, palubky. Přesně opracované dřevěné konstruk-
ce. Palivové dřevo – řezané (tvrdé, měkké), palivo (dlouhé, 
metrové). Cenu lze určit dle ceníků nebo dohodou.
Kontakt: tel.: 495 484 525, 732 143 617, 603 574 614, 
e-mail: info@resonancnipila.cz

 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

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

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

 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

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodáme olepovačku Brandt OPTIMAT KD 69/2 CF, vý-
robní číslo: 0-261-04-2851, rok výroby 2002. Výbava: Ostřik 
– separák; 2x předfréz Ø100 x v. 43x30 mm; Quickmelt (zá-
sobník na lepidlo) + nanášení lepidla; 3x vál. přítlačná zóna; 
2x pilky (kapovačky) = natáč. 15°; 2x fréza (1x 0,5 + 1x R3) = 
natáč. 0° – 15°; Rožkovací agregát R3; Čisticí ostřiky + lešt. 
kotouče; + náhradní díly (vanička, topná tělesa, frézy atd.). 
Plně funkční – možno vidět do října 2018. Posuv: 10 m/min. 
Hor. přítlačná kolečka vyměněna (rok stará), spod. přítlačné 
kostky vyměněny (rok staré). K odběru řijen/listopad 2018 
(koupě nového stroje). Cena 340 000 Kč bez DPH 21 %.
Kontakt: tel.: +420 602 708 303, e-mail: p.coufal@interier-
-vysocina.cz, Pelhřimov

 Prodám vysoce profesionální widiové pilové kotouče. 
Různé průměry od 170 do 450 mm, středový otvor 30–135 
mm. Cena od 450 do 1000 Kč/ks.
Kontakt: tel.: +420 602 227 638

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

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

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

RŮZNÉ

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

POPTÁVKA
DŘEVO A ŘEZIVO

 Koupíme kamion omítaných desek tl. 24 mm, šířky 100+, 
délky 3 m, 4 m, 5 m, kapované, proložené, I. stavbení třídy 
(S10). Nabídněte cenu včetně dopravy.
Kontakt: e-mail: obchod@pilacigna.cz

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

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

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.
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Opravdu předvídatelnost a přehled 
přinášejí „neomezené příležitosti“ pro 
stavby, trhy a technologie? Letošní kon-
ference „Rosenheimer Fenstertage“, 
konaná 10. a 12. října 2018, je buď 
provokativní, nebo beznadějně opti-
mistická, podle toho, z které strany 
se na to podíváme: na jedné straně 
bezmeznost architektury a na druhé 
straně odstranění obchodních překá-
žek způsobených otevřenými trhy v EU. 
26 přednášek v 10 tematických blo-
cích a 4 workshopy zanalyzují techno-
logické a ekonomické trendy a efekty 
a představí vizionářská řešení.
Ve své přednášce „Bez omezení – stav-
by, trhy, technologie“ bude prof. Ulrich 
Sieberath (ředitel ift Rosenheim) disku-
tovat o různých faktorech a perspekti-
vách této náročné otázky. Bezmeznost 
v architektuře je problematická, proto-

že architekti a majitelé budov často 
požadují nemožné: stále větší, těžší 
a komplikovanější komponenty – nej-
lépe v antracitové barvě, což může 
způsobit konstrukční potíže. Dalším 
bodem jsou otevřené trhy, které umož-
ňují odstranění obchodních překážek 
a harmonizaci technických pravidel.
Dva další klíčové projevy ukáží, 
jak univerzálně byl zvolen obsah 
Rosenheimské konference o oknech 
a fasádách. Prof. Peter Andres 
(Beratende Ingenieure für Lichtplanung 
GBR, Hamburg) používá praktické pří-
klady k projednání interpretace denního 
světla ve svém vystoupení „Projektování 
se světlem“. Prof. Michael Braungart 
(EPEA Internationale Umweltforschung 
GmbH, Hamburg) promluví ve své 
přednášce „Svět bez škodlivých látek“ 
o tendenci „Dolů s ekologickým jedem 

– palce nahoru pro zdravé stavební ma-
teriály“.
Obzvlášť pozoruhodná bude řada před-
nášek o zajímavých objektech s inova-
tivními technologiemi:

 Textilní fasáda – obálka s mnoha funk-
cemi: fasáda testovací věže Thyssen 
Krupp, prof. Dr. Timo Schmidt (Werner 
Sobek Stuttgart AG a Hochschule 
Augsburg)

 Futurium – obkladová stěna budouc-
nosti? Od návrhu až po realizaci, Frank 
Walter (Arup GmbH Ingenieurbüro, 
Berlín)

Samozřejmě, velké množství praktic-
kých přednášek nabídne také obsah 
s přímým přínosem pro provozní rea-
lizaci. Program, stejně jako podrobné 
informace o akci a registraci najdete na 
www.fenstertage.de.

Autor: Radomír Čapka

Letošní Dny oken v Rosenheimu s podtitulem Neomezené příležitosti

Ovlivnit výsledky největší studentské 
soutěže zaměřené na dřevěné stavění 
u nás můžete letos v létě i vy. Navštivte 
mezi 16. červencem a 31. srpnem 
webové stránky soutěže Stavby s vůní 
dřeva (www.StavbySVuniDreva.cz) 
a hlasujte pro studentské návrhy dřevě-
ných staveb. Svého favorita si můžete 

vybrat v kategorii malých a velkých dře-
věných staveb (do/nad 500 m3 obesta-
věného prostoru). Najdete mezi nimi 
jak stavby, tak konstrukce. 
Připravena je i soutěž pro hlasující. 
Pokud budete hlasovat v obou kate-
goriích a správně zodpovíte jednodu-
chou soutěžní otázku, můžete vyhrát 

sadu dřevěných módních doplňků od 
společnosti Desles. 
Výsledky vyhlásí Nadace dřevo pro život 
11. září 2018 na slavnostním vyhlášení 
v Brně a informovat o nich budeme jak 
v Dřevařském magazínu, tak na por-
tálu www.drevmag.com. Neváhejte, 
hlasujte a podpořte mladé talenty.

Hlasujte pro nejlepší studentské návrhy dřevěných staveb a vyhrajte!

Příští veletrh LIGNA, který proběhne 
od 27. do 31. 5. 2019, bude zaměřen 
na tři klíčová témata: „Integrovaná vý-
roba – zákazníkovi přizpůsobená ře-
šení“, „Chytré povrchové technologie“ 
a „Přístup ke zdrojům a technologiím“. 
Pro prvotní zpracovatele dřeva je ve-
letrh LIGNA důležitou platformou pro 
dialog a nejnovější technologie a také 
vstupní branou na nové trhy. Totéž platí 
o Summitu dřevařského průmyslu, je-
hož tématem bude „Přístup ke zdrojům 
a technologiím“.
Summit dřevařského průmyslu je spo-
lečné dílo Deutsche Messe AG, orga-
nizátora veletrhu LIGNA, a Německé 
rady lesního hospodářství (KWF) 
a v roce 2019 se bude konat již potře-
tí. Najdeme ho v samém srdci haly 26 
a jeho součástí bude fórum, salonek 

a výstavní prostor. Mezi jinými se za-
měří na způsoby optimalizace celého 
hodnotového řetězce lesnictví-dřevo-
-logistika (od stojících stromů až po fi-
nální zpracování v dřevařském závodě) 
stejně jako na ochranu lesů před bio-
tickým a abiotickým poškozením, na 
klimatické a environmentálně přívětivé 
procesy těžby a budoucnost lesního 
a dřevařského průmyslu.
K dalším klíčovým tématům, které 
bude Summit pokrývat, patří digitaliza-
ce v lesnictví, ochrana a integrita dat, 
lesní požární ochrana, lesní infrastruk-
tura, silniční sítě a logistika. Digitální 
technologie nyní pokrývají celý lesní 
hodnotový řetězec od informací o le-
sích a integrovaných těžebních systé-
mech až po moderní postupy hospo-
daření v lese. Mezi tyto technologie 

patří drony, aplikace, laserové ske-
nery a všechny druhy sofistikovaných 
softwarů. Udržitelná správa lesů zahr-
nuje obrovské množství údajů. Stejně 
jako v jiných průmyslových odvětvích 
je klíčem k co nejlepšímu využití těch-
to rozsáhlých datových toků efektivní 
software pro správu dat. Digitalizace 
bude proto v popředí témat příštího 
ročníku Summitu dřevařského průmys-
lu, a to jak v diskusních fórech, tak ve 
výstavní oblasti.
Summit dřevařského průmyslu v roce 
2017 přilákal delegace z Brazílie, 
Bulharska, Chile, Německa, Finska, 
Kanady, Kolumbie, Rumunska, 
Ruska, Ukrajiny a USA a vyústil v za-
kázky v hodnotě více než 30 milionů 
eur.

Autor: Radomír Čapka

Summit dřevařského průmyslu na veletrhu LIGNA 2019
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 VESELOKOPECKÝ JARMARK 21. – 22. 7.
 Prodej výrobků tradičních lidových výrobků s možností sledo-

vat jejich výrobu, výtvarné dílničky pro děti, kulturní program • 
Vysočina – Veselý Kopec u Hlinska (Soubor lidových staveb) • 
Soubor lidových staveb Vysočina, www.vesely-kopec.eu

 JOSEFKOL 21. – 22. 7.
 Mezinárodní setkání kolářů, kočárníků, tesařů a dalších 16ti ře-

mesel spojených s historickými kočáry – 11. ročník • Čechy pod 
Kosířem – zámecký park • Muzeum historických kočárů, www.
historickekocary.cz

 DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ 28. – 29. 7.
 Prezentace kovářů, kolářů, tesařů, šindelářů, bednářů, kameníků 

a dalších řemeslníků – 28. ročník • Rožnov pod Radhoštěm – 
Valašské muzeum v přírodě (Dřevěné městečko), www.vmp.cz

 KŘIVOŘEZÁNÍ 29. 7. – 4. 8.
 Veřejné řezbářské sympozium našich a zahraničních řezbářů – 23. 

ročník • Hrad Křivoklát • Státní hrad Křivoklát, www.krivorezani.cz
 ZAHRADA VĚŽKY – Léto 2018 1. – 5. 8.

 Zahrádkářská a hobby prodejní výstava s účastí výrobců zahradní-
ho nábytku a podobného sortimentu pro zahrady a dům • Věžky 
u Kroměříže – zámecký park • www.zahrada-vezky.cz

 FLORIA LÉTO 2018 9. – 12. 8.
 Letní část 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

 DŮM 2018 17. – 19. 8.
 Všeobecná stavební výstava – 25. ročník • Louny – výstaviště • 

Diamant Expo, spol. s r.o., www.vystavydiamantexpo.cz
 VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA  17. – 19. 8.

 Mezinárodní prezentace starých a zapomenutých řemesel z ob-
lasti Šumavy – 25. ročník • Volary – náměstí • Město Volary, 
www.mestovolary.cz

 ZEMĚ ŽIVITELKA  23. – 28. 8.
 Výstava pro obnovu a rozvoj venkova, rostlinné a živočišné výroby, 

lesního a vodního hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, tvorby 
a ochrany životního prostředí, ekologických staveb, alternativních 
zdrojů energie, využití biomasy • České Budějovice – výstaviště 
• Výstaviště České Budějovice, a.s., www.vcb.cz

 FOR DECOR & HOME 6. – 8. 9.
 Kontraktační veletrh pro výrobce a importéry bytových dekorací, 

skla, bytových a kuchyňských doplňků a dárkového zboží – 6. roč-
ník • Praha – PVA Letňany • ABF, a.s., www.fordecor.cz

 DOMOV A TEPLO 2018 7. – 9. 9.
 Výstava bytového vybavení, nábytku a vytápění. Souběžné výstavy: 

FESTIVAL UMĚNÍ 2018 – výstava umění spojená s výstavou skla, 
keramiky a porcelánu s možností zakoupení originálních umělec-
kých děl přímo od autorů, JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI – celostátní 
výstava jiřin a gladiol, zahradnické trhy • Lysá nad Labem – vý-
staviště • Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., www.vll.cz

Slovenská republika

 COOPEXPO 2018 16. – 19. 8.
 Medzinárodná družstevná kontraktačno-predajná výstava spot-

rebného tovaru. Súbežné výstavy: ENVIRO 2018 – prezentácia 
firiem a organizácií, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, 
environmentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu prin-
cípov udržateľného spôsobu života, AGROKOMPLEX 2018 – 
medzinárodná poľnohospodárská a potravinárská výstava – 45. 
ročník • Nitra – výstavisko Agrokomplex •, www.agrokomplex.sk

 LIGNUMEXPO 18. – 21. 9.
 Medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre 

drevospracujúci priemysel. Súbežná výstava: LES – medzinárod-
ná lesnícka výstava • Nitra – výstavisko Agrokomplex • www.
agrokomplex.sk, www.eumabois.com

Zahraničí

 WOODEX 1. – 4. 8.
 Mezinárodní veletrh strojů, zařízení, příslušenství a materiálů pro 

dřevozpracující průmysl. Souběžná výstava: IFEX – mezinárodní 
veletrh bytového a kancelářského nábytku, vybavení interiérů 
a designu • Tabriz, Irán • Tabriz International Exhibition Co., 
www.tabrizfair.ir

 LIFE INSTYLE 2018 2. – 5. 8.
 Veletrh bytového vybavení, designu, nových interiérových trendů a 

stylů • Melbourne, Austrálie • Life Instyle, www.lifeinstyle.com.au
 100% DESIGN SOUTH AFRICA 8. – 12. 8.

 Mezinárodní přehlídka produktového designu se zaměřením na 
nábytek, osvětlení, potahové látky a další pro bytové, kancelářské 
a hotelové interiéry • Johannesburg, Jihoafrická republika • 
Reed Exhibitions, www.100percentdesign.co.za

 DECORINTEX 8. – 12. 8.
 Veletrh interiérových dekorací • Surabaya, Indonésie • PT. 

Debindo Mitra Tama, www.decorintex.com
 OFFICE EXPO 2018 10. – 12. 8.

 Veletrh vybavení kanceláří, kancelářského nábytku, osvětlení, 
zařízení pro ukládání dat a kancelářských potřeb • Nové Dillí, 
Indie • MEX Exhibitions Pvt. Ltd., www.theofficeexpo.com

 TECNO MUEBLE INTERNACIONAL 15. – 18. 8.
 Mezinárodní výstava nábytku a komponentů pro nábytkářský 

průmysl • Guadalajara, Mexiko • Asociación de Fabricantes de 
Muebles de Jalisco, A.C., www.tecnomueble.com.mx

 DENFAIR 2018 16. – 18. 8.
 Veletrh designu a umění • Sydney, Austrálie • Level 1, www.

denfair.com.au
 FORMEX 21. – 24. 8.

 Veletrh skandinávského designu a vybavení interiérů • Stockholm, 
Švédsko • Stockholmsmässan, www.formex.se

 FIMAR 2018 22. – 25. 8.
 Mezinárodní veletrh nábytku • Buenos Aires, Argentina • Cammec, 

www.fimarweb.com.ar
 INTERNATIONALE HOLZMESSE 29. 8. – 1. 9.

 Mezinárodní veletrh pro lesnictví a dřevozpracující průmysl. 
Souběžná výstava: HOLZ & BAU – mezinárodní veletrh dřevostaveb 
• Klagenfurt, Rakousko • Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft 
mbH, www.kaerntnermessen.at

 DW – DESIGN WEEKEND 29. 8. – 2. 9.
 Největší designový festival Latinské Ameriky • San Paolo, Brazílie 

• Summit promo, www.designweekend.com.br
 CREATIV SALZBURG 2018 31. 8. – 2. 9.

 Veletrh designu, bytových doplňků a dárků • Salzburg, Rakousko 
• Reed Messe Salzburg GmbH, wwww.creativsalzburg.at

 FURNITURE FAIR 2018 1. – 9. 9.
 Mezinárodní veletrh nábytku • Bangkok, Thajsko • SPICE UP 

Thailand, www.worldfair.co.th
 AUTUMN FAIR 2. – 5. 9.

 Veletrh interiérového a zahradního nábytku, bytových doplňků 
a dekorací • Birmingham, Velká Británie •EVENT WEBSITE & 
CREATIVE AGENCY, www.autumnfair.com

 KAZBUILD 2018 4. – 6. 9.
 Mezinárodní veletrh pro výstavbu a vybavení interiérů, topení, 

větrání klimatizace a sanitární keramiky • Almaty, Kazachstán • 
ITECA Almaty, worldbuild-almaty.kz

 MTM 2018 5. – 8. 9.
 Mezinárodní veletrh nábytku • Ostróda, Polsko • EXPO SA 

Masuria, www.mtmostroda.pl
 BAUEN & MODERNISIEREN 6. – 9. 9.

 Veletrh výstavby a modernizace objektů • Curych, Švýcarsko • 
ZT FACHMESSEN, www.bauen-modernisieren.ch

 PARIS DESIGN WEEK 6. – 15. 9.
 Mezinárodní přehlídka interiérového designu • Paříž – Villepinte, 

Francie • SAFI, www.meuble-paris.net, www.maison-objet.com
 MAISON&OBJET PARIS 7. – 11. 9.

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



PŘEDSTAVÍ SE  ABSOLUTNÍ ŠPIČKA  FIREM Z OBORU

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

PRAGOLIGNA

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

www.pragoligna.cz

http://www.pragoligna.cz
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Vídeňská secese, nebo moderna? 
– Otto Wagner

Rok 2018 se nese ve znamení osudových osmiček. Je významný pro všechny národy rakousko-
-uherské monarchie, protože přinesl její rozpad a s tím i určitou svobodu tvorby v oblasti architektury 
a interiéru. V uvedeném roce ale také odešly čtyři osobnosti, které právě tuto novou tvorbu výrazně 
ovlivnily. Byli to malíři Egon Schiele a Gustav Klimt, ale zejména Koloman Moser a Otto Wagner. 
Proto vídeňské muzeum Hofmobilindepot uspořádalo výstavu Wagner, Hoffmann, Loos und das 
Möbeldesign der Wiener Moderne (Wagner, Hoffmann, Loos a nábytkový design vídeňské moderny). 

Výstava má ambici vnést trochu jasno 
do polemiky, zda lze období rakouské 
tvorby začátku 20. století správně ozna-
čit jako secesi, nebo modernu. Snaží se 
to demonstrovat na ukázkách architek-
tury i bytových interiérů výše zmíněných 
tvůrců. Mnozí z nich balancují na po-
mezí obou stylů a jejich rané realizace 
nesou znaky secese, tak, jak ji známe 
třeba z Francie nebo Belgie, aby s ní 
záhy skoncovali a vydali se cestou ne-
prozkoumané moderny. 

V tomto období se také začala vyvíjet 
spolupráce mezi producenty, architekty 
a investory. Zadavatelé – investoři – mu-
seli mít pro nové věci porozumění. A tak 
se nelze divit, že vyšli převážně z řad 
movitých intelektuálů, umělců, podni-
katelů a obchodníků.  
Kniha Dobové umění Vídně novinář-
ky Berthy Zuckerkandel a vzpomínky 
z jejích deníků přinesly nečekané infor-
mace. Články a fotografie v tehdejších 
časopisech Ver Sacrum, časopis Umění 
a umělecké řemeslo, nebo měsíčník das 
Interieur byly v dané době významným 
informačním a inspiračním zdrojem. 
Dnes se staly součástí vídeňské výsta-
vy jako doplňky reálných salónů, pán-
ských pokojů, jídelen či ložnic. Bertha 
Zuckerkandel se zhostila netradiční role 

virtuální průvodkyně této fascinující vý-
stavy v Hofmobiliendpot. 
Jedním z prvních protagonistů nové 
doby byl profesor, pedagog a publicis-
ta Otto Wagner (1841–1918). Od těž-
kopádného historismu, během kterého 
zahájil svoji praxi, se prostřednictvím 
vlastních realizací kompletně odstřihl. 
Byl velmi plodný jako muž, ale i jako ar-
chitekt a umělec. Zpočátku své kariéry 
se ještě nechal ovlivnit francouzskou se-
cesí plnou křivek a florálního ornamen-
tu. Důkazem je jeho vstup do metra na 
náměstí Karlsplatz, kostel am Steinhof 
nebo fasády jeho nájemních domů v ulici 
Linke Wienzeile.

Poštovní spořitelna ve Vídni

Wagnerova budova Poštovní spořitelny 
vzniklá v letech 1904–1912 představuje 
naprostý odklon od zavedených zvyklos-
tí a stává se jednou z prvních ikon mo-
derní architektury. Symbolická je hned 
fasáda objektu. Jednotlivé kamenné 
a mramorové desky obložení budovy 
jsou ke konstrukci připevněny velkými 
hřeby potaženými olovem a hliníkem. 
Stavba se tváří jako obrovská truhla, 
kam si s důvěrou uložíme naše peníze. 
Interiér budovy je neuvěřitelně vzdušný 
a světlý díky bílým obkladačkám, mramo-
ru a sklu. Na podlaze se uplatní linoleum 
a hygienické terazzo. Ve velkém poklad-
ním sále je dokonce podlaha ze skla, 
prosvětluje tak nižší podlaží. Neutrální 
barevnost bílá-černá-šedá-stříbrná je na-
rušena jen v ředitelně červenou a v přijí-
mací místnosti zelenou barvou. 
Wagner se postaral i o vnitřní vybavení. 
Navrhl tělesa ústředního topení, svítidla, 

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

Židle pro guvernéra Poštovní spořitelny. 
Byl překvapen revolučností řešení, oče-
kával více sametu

Židle z Poštovní spořitelny pro ředitele 
oddělení
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hodiny, obložení i koberce, které vyro-
bila firma Backhausen, ale především 
veškerý mobiliář, to znamená psací pulty 
zákazníků, sedačky, lavice, psací stoly 
úředníků, skříně na oděvy, police a do-
konce i trezor. 
Vybavení interiéru vychází z hierarchic-
ké struktury spořitelny rozdělené na tři 
okruhy: veřejnost, management a úřed-
níci. Tomu je podřízena i tvorba sedací-
ho nábytku. Židle s područkami vychází 
z modelu Thonet 6516. Pro management 
je vyrobena z masivního buku dýhované-
ho mahagonem a sametovým čalouně-
ním sedáku, nižší úroveň stejného mo-
delu je již šedě mořena, područky jsou 
dokončeny “jen“ hliníkem. Nejjednodušší 
provedení židle do malých kanceláří má 
sedací plochu jen z perforované překliž-
ky. Nohy židlí jsou opatřeny manžetami, 
které připomínají ponožky. Na ředitelské 
židli jsou pobity cínem a na židli nižší ka-
tegorie hliníkem. Fungují jako ochrana 
před opotřebením a během úklidu a sou-
časně vyjadřují vlastní hodnotu chráně-
ného objektu. Wagner nezapomněl ani 
na klienty. Pro velký pokladní sál vytvořil 
sedačku z perforované překližky spočí-
vající na 5 rámech z bukového dřeva. 
Šrouby potažené hliníkem zvýrazňují kon-
strukci a tvoří ozdobný detail. Sedačka 
tvarově koresponduje s psacím pultem. 
Wagner zvolil technologii ohýbaného dře-
va v provedení firmy Thonet. Křesla ze 
zasedací místnosti vyšly z návrhu Gustava 
Siegela prezentovaného na pařížské vý-
stavě v roce 1900. Podílel se na nich 
i Wagnerův žák Marcel Kammerer.
Komplexní zařizování objektu jedním 
tvůrcem se nazývá Gesamtkunstwerk 
(komplexní umělecké dílo) a je typické 
právě pro toto období. Nábytek se za-
číná vnímat jako součást architektury. 
Proti tomuto principu však vehementně 
bojuje Adolf Loos. Prosazuje názor, že 
pokud je veškeré zařízení od jednoho 
autora, pak musí nutně být nudné. 
Když však spořitelnu navštívila v roce 
1907 známá publicistka Bertha Zuker-
kandel, napsala nadšeně: „Tato účelo-
vá stavba je velmi humánní. Ve světlém 
prostoru pracuje 2000 osob, pro za-
městnance i klienty jsou vybudována 
hygienická zařízení. Převažuje mramor, 
sklo, keramika. Lehká křesla jsou určená 
k práci a ne ke spaní.
Otto Wagner je autorem bukového se-
dacího nábytku pro veřejně přístupný 
telegrafní sál redakce časopisu Die Zeit 
(Doba, založen v roce 1894) se sídlem 
na rohu Annagasse a Kärtrnerstrasse. 
Nábytek byl publikován v časopise  
Interieur v roce 1902.

Pro redakci navrhl židli z ohýbaného buku 
zcela v duchu nového tvarosloví. Židle 
tvarově vychází z modelu Kohna 412. 
Nohy, sedák i opěradlo jsou z ohnutého 
masivního hranolu. To odpovídá jednomu 
křeslu Gustava Siegela, které bylo před-
vedeno na Světové výstavě v Paříži v roce 
1900 v expozici Kohn pod číslem 715. 
Sedací prvek Wagnera pro Die Zeit měl 
na spodku nohou jeho oblíbené manžety 
a výplet sedací plochy byl v hliníkovém 
rámu. O výrobu se postarala firma Kohn.
Otto Wagner se nevyhýbal ani proble-
matice bytových interiérů. V mezaninu 
jednoho ze tří domů, které postavil v le-
tech 1898–9 na ulici Linke Wienzeile, 
si zařídil malý byt. Obsahoval salon, lož-
nici, kuchyň, pokojík pro služku a ko-
moru. Byt byl publikován v časopise 
Ver Sacrum společně s Wagnerovou 

vilou v Hütteldorfu, kde vznikl i malý ate-
liér. Ten mohli jeho příznivci vidět i na 
8. výstavě Secession vedle děl Van de 
Veldeho, Ashbeeho a Macintoshe.
Poslední nábytkové zařízení Otto 
Wagnera pocházelo z nájemního domu 
v Döblergasse (1913). Jeho byt obsa-
hoval standardní místnosti v čele s ka-
binetem manželky vybaveným sedač-
kou, malým psacím stolem a skříňkami 
z jasanu. Nábytek včetně textilní tapety 
nese prvky biedermeieru. Nábytek, 
koberec a tapety vyrobily firmy Bothe 
& Ehrmann a J.Backhausen & Söhne. 
Ostatní exponáty výstavy jsou spojeny 
s dalšími osobnostmi období moder-
ny: Josefem Hoffmannem a Adolfem 
Loosem, ale o tom někdy později.

Zdroj: tiskové materiály výstavy

Stůl a sedačka pro klienty Poštovní spořitelny. Sedačka je vytvořena z pěti lamel 
s minimálními spoji

Sedací garnitura Wagnerovy manželky. Část vybavení je dnes vystavena ve Victoria 
& Albert Museu v Londýně a v Musée d‘Orsay v Paříži
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Brno festivalem RE:PUBLIKA, buďme 
zase spolu, slavilo dvě události: 100 
let Československa a 90 let Výstaviště. 
V sobotu 26. 5. 2018, na den přesně 
90 let od zahájení Výstavy soudobé kul-
tury pořádané v roce 1928 k oslavě 10 
ti let samostatné republiky, začal slav-
nostně, za přítomnosti premiérů Česka 
a Slovenska, Andreje Babiše a Petera 
Pellegriniho, festival RE:PUBLIKA. 
Vstup na festival, který trval do neděle 
17. 6. 2018, byl převážně volně přístup-
ný. Zpoplatněna byla baletní předsta-
vení v pavilonu F a výstava Alfonse 
Muchy Dva světy. Slovanská epopej 
byla zastoupena 9 rozměrnými plátny 
a doplněna množstvím plakátů, kalen-
dářů a dalších kreseb z komerční tvorby 
malíře. Instalace v Brně zůstane až do 
konce roku 2018, doporučuji navštívit, 
je to úžasný zážitek. 
Interaktivní výstavou Avant Garde vlá-
du v pavilonu G1 na tři týdny převzaly 
design a architektura. Záměrem spo-
lukurátorů výstavy bylo dívat se dopře-
du, ctít pokrok a nenechat se svazovat 
předsudky. Výstava současného čes-
kého designu zpracovala základní kaž-

dodenní jevy – lidství, přírodu, kořeny, 
technologie. V rámci kulis svobodného 
města – architektury vytvořené z leše-
nářských trubek – ukázala historická 
i soudobá díla předních českých de-
signérů. Zaujala „Věž poselství“ Lucie 
Koldové, světelná proměňující se insta-
lace z Puro Sparkle.
V pavilonu A, který sám je exkluzivním 
exponátem, byly cestovatelské a dal-
ší expozice s možností usednout do 

dřevěného bytelného královského 
křesla přivezeného dvojící Hanzelka – 
Zikmund z ostrova Nias, vyhlášené ob-
lasti lovců lebek. Nabízela se navštěva 
Bauerova zámečku, jehož přístavba 
sluneční terasy a část interiérů jsou dí-
lem brněnského rodáka Adolfa Loose. 
Dílo vzácné i tím, že je v Brně jediné 
přístupné veřejnosti. 

Autor: Ing. Helena Prokopová

Buďme zase spolu – festival RE:PUBLIKA

Po absolvovaní písomných, praktických 
a ústnych skúšok v 3-ročných učebných 
odboroch na SOŠ sv. Jozefa Robotníka 
v Žiline ukončili školský rok 2017/18 
odovzdaním výučných listov, ktoré pre-
vzali vyučení v odboroch stolár, murár, 
autoopravár – mechanik, autoopra-
vár – elektrikár. Na slávnostnom odo-
vzdaní výučných listov bolo 20 nových 
absolventov učebného odboru stolár, 
piati z nich boli vyznamenaní. Triednej 
učiteľke budúcich stolárov Ing. Márii 
Hrúzovej vlastnoručne vyrobil čerstvý 
absolvent Daniel Fečo fujaru aj s certi-
fikátom. Získaním výučného listu stolára 
pokračuje v 2-ročnom nadstavbovom 
štúdiu Drevárska a nábytkárska výroba. 
Lahodné tóny fujary ocenili aj riaditeľ 
SOŠ Mgr. Igor Pecha a hlavný majster 
praktickej výchovy Mgr. Peter Dubiel.
Najlepší žiaci učebných odborov 
školy sa zúčastnili Slávnostného oce-
ňovania absolventov učebných od-
borov v Žilinskom kraji, pod záštitou 
predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka reprezen-

tovali vyznamenaní stolári Daniel Fečo 
a Lukáš Tereštík, autoopravári Patrik 
Franek a Juraj Ondrášek. Vytvorili škol-

ské družstvá a úspešne reprezentovali 
v celoslovenských súťažiach.

Autor: Dr. Anton Mrník

Slávnostné oceňovanie absolventov učebných odborov 

V úvode slávnosti prevzal riaditeľ školy Mgr. Igor Pecha (vpravo) Darovací poukaz 
v hodnote 1000 € od prezidenta Saleziánskych Exallievov Róberta Mruka a ta-
jomníka Michala Nemčeka. Suma je určená na sociálnu výpomoc žiakom z chu-
dobnejších rodín na výdavky za ubytovanie na internáte. Foto: Mgr. Ivan Tichánek

Obývací stěna UNIVERSAL 550, 1972. Foto: Ing. Helena Prokopová
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V utorok 26. 6. 2018 sa uskutočnilo 
v Bratislave (Tuhovská 29) slávnostné 
otvorenie nových reprezentačných 
priestorov rakúskeho výrobcu nábyt-
kového kovania Julius Blum GmbH. Za 
materskú firmu sa podujatia zúčastnili 
riaditeľ pre trh Európa Martin Slabschi, 
René Wehinger a Michael Schedler. 
Hostí, medzi ktorými boli riaditeľ po-
predného slovenského výrobcu nábyt-
ku DECODOM, spol. s r.o. Vladimír 
Šrámek, riaditeľ partnerskej obchod-
nej spoločnosti twd SK, s.r.o. Igor 
Patráš sr. a riaditeľka partnerskej ob-
chodnej spoločnosti Schachermayer, 
spol. s r.o. Zuzana Zajacová Puhallová, 
privítali vedúca reprezentácie Blum na 
Slovensku Blanka Benková a Norbert 
Šebo. 
Projekt je urobený s jednotným ru-
kopisom, ktorý prechádza všetkými 
priestormi, od vstupu až po zasada-
ciu miestnosť. Prvýkrát bola vytvorená 
nová farebná koncepcia, ktorej súčas-
ťou sa stali aj osvetlenia vsadené do 
konkrétneho, preskleného priestoru. 
Dominantou je veľkoryso riešená 
predvádzacia miestnosť s ukážkami 
nábytkových zostáv vybavených ko-
vaním na najvyššej aktuálnej úrovni. 
Reprezentačné priestory sú prístup-
né nielen konštruktérom a výrobcom 
nábytku, ale aj záujemcom, ktorí sa 
chcú nechať inšpirovať progresívnymi 
nápadmi.

Autor: Miroslav Dvorský

Nové reprezentačné priestory firmy Blum v Bratislave

Nové reprezentačné priestory firmy Blum v Bratislave. Foto: archív Blum

Pásku prestrihli riaditeľ Julius Blum GmbH pre trh Európa Martin Slabschi a ve-
dúca reprezentácie Blum na Slovensku Blanka Benková. Foto: archív Blum

Společnost LESS & TIMBER a její 
dceřiná společnost LESS & ENERGY 
změnily majitele. Od brněnské inves-
tiční společnosti Jet Investment ji 26. 
června 2018 získala investiční skupina 
Prosperita. Pro Jet Investment se jed-
nalo o mimořádně úspěšnou investici.
Celkové příjmy z projektu LESS 
Group dosáhly pro fond Jet 1, který 
Jet Investment obhospodařuje, za tři 
roky 6,3násobku počáteční investo-
vané částky a projekt se tím stal jed-
ním z nejúspěšnějších v historii Jet 
Investment. Skupinu LESS Group 
(LESS & TIMBER, LESS & ENERGY), 
která loni dosáhla obratu cca 1,1 mld. 
Kč při ukazateli EBITDA vyšším než 

150 milionů Kč, držel fond Jet 1 od 
začátku roku 2015.
Důvodem exitu bylo naplnění inves-
tičního záměru původního vlastníka. 
„Podnik jsme získali v roce 2014 v in-
solvenci a jako private equity fond se 
zaměřili na jeho stabilizaci, revitalizaci 
a posílení jeho pozice na trhu. Dnes 
jde o zdravou společnost se stabilní 
a důvěryhodnou pozicí na trhu a dal-
ším potenciálem růstu, která v této 
fázi rozvoje již potřebuje jiný typ stra-
tegického investora s dlouhodobou 
vizí, kterým Prosperita bezesporu je,“ 
říká managing partner Jet Investment 
Igor Fait.
Během necelých čtyř let Jet Investment 

očistil podnik od nepotřebných aktiv, 
investicí do nové haly v čáslavském 
areálu LESS & TIMBER pak soustředil 
klíčový pilařský provoz a výrobu lepe-
ného hranolu na jednom místě, čímž 
se podařilo nejenom navýšit kapacitu 
roční produkce hranolu z 15 až na 20 
tisíc m3, ale i dosáhnout nákladových 
a dalších synergií.
Nový vlastník, investiční skupina 
Prosperita, chce výrobu v provozech 
s téměř třemi stovkami zaměstnanců 
zachovat a dále rozvíjet. Hodnotu 
transakce nebude ani jedna ze stran 
komentovat.

Autor: Radomír Čapka

Dřevařskou společnost LESS & TIMBER koupila investiční skupina Prosperita
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adresár predajných miest

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

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

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov a ná-

bytkového kovania

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

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

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

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

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

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

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

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

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

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

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

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

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

www.dredos.sk

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

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

www.epimex.sk
drevoobrábacie 
stroje, nástroje 

a lepidlá, príslušenstvo 
k drevoobrábacím strojom

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

tel./fax: 043/586 4991
e-mail: obchod@kajo.sk

predaj priemyselného tovaru

SEZAM, s. r. o.
Kvačalova 1, Žilina

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

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

776 7615

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

677 0104

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

Račianska 182, 
Bratislava - Krasňany

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

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

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

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

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

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

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

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

predaj drevárskych výrobkov

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

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

dispecink.praha@demos-trade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

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

dispecink.hb@demos-trade.com

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

dispecink.hk@demos-trade.com

Liberec - Vesec, Švermova 21
(+420) 485 135 252

dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demos-trade.com

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

dispecink.olomouc@demos-trade.com

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

dispecink.cb@demos-trade.com

Opava–Jaktař, Krnovská 740/173
(+420) 553 733 910

dispecink.opava@demos-trade.com

Praha–Západ, Areál ZD Třebotov
(+420) 257 830 140

dispecink.trebotov@demos-trade.com

Staré Město u Uher. Hradiště, Velehradská 593
(+420) 572 542 811

dispecink.hradiste@demos-trade.com

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

dispecink.plzen@demos-trade.com

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

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

Košice, Hraničná 2
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demos-trade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0373 219 940

dispecing.nitra@demos-trade.com

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

dispecing.michalovce@demos-trade.com

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

dispecing.bratislava@demos-trade.com

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

dispecing.trencin@demos-trade.com

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

dispecing.trnava@demos-trade.com

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

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83

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

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

predaj drevoobrábacích 
strojov a zariadení, nástrojov

HRANIPEX, a. s.
Ulica priemyselná 1958/7

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

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán, 
lepidiel a čističov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

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

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

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

ul. k cintorínu 51
010 04 Žilina – Bánová

tel.: 041/7234 799

Lieskovská 20
960 01 Zvolen

tel.: 045/5325 278

predaj drevných materiálov a výroba zosadeniek

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

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

www.remmers-za.sk

predaj produktov značky 
Remmers

Remmers Logo – positiv

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

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

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

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

www.adler.sk

veľkoobchodný predaj farieb a lakov ADLER, 
stavebnej chémie RAMSAUER a vzduchového náradia DYNABRADE

ADLER Česko s.r.o.
Pražská 675/10

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

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

NOBIA s.r.o.
Sládkovičova 98/A

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

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

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

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

831 04 Bratislava
tel.: 0903 733 333

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

www.nabykov.sk

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

predaj nábytkového kovania,
materiálu na výrobu nábytku, profilov 

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

stolových konštrukcii, nábytkárskej 
chémie, ručného aj elektrického 

náradia, veľkoplošného materiálu

predaj nábytkového kovania,
materiálu na výrobu nábytku, 

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

stolových konštrukcií, 
nábytkárskej chémie, 

ručného aj elektrického 
náradia, 

veľkoplošného materiálu
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adresár predajných miest 

Zväz spracovateľov
dreva SR

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

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

www.zsdsr.sk

zamestnávateľský zväz
z odvetvia spracovania dreva 

a výroby nábytku

VAREX SLOVAKIA, s. r. o.
Partizánska 1580

971 01 Bánovce nad 
Bebravou

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

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

výroba a predaj 
nábytkových hrán

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

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

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

najširší sortiment stavebného 
a nábytkového kovania, náradia 

Cech čalouníků
a dekoratérů

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

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11

678 01 Blansko
tel.: 516 410 514

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

Kancelář Ostrava
Bc. Marcel Pekař 734 854 586

prodej a servis dřevo-
obráběcích strojů a nástrojů

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

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

dodavatel nábytkových rolet, 
soklů, okopových plechů 

a dalších profilů pro výrobce 
nábytku

QUATRO LM, s.r.o.
Kláštorná 829/25

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

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

www.quatrolm.sk

spojovacie a nábytkové 
kovanie, veľkoplošné materiály, 

časti a súčasti k nábytku

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

Hybešova 1647
664 51 Šlapanice

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

www.kili.cz

Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

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

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

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

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
mobil: 602 153 954

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883

e-mail: jhradec@kili.cz

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

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

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

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

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
mobil: 731 134 690 

Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159

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

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

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

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

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

Brněnská 30
591 01 Ždár nad Sázavou

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

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

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

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

kompletní sortiment 
pro truhláře

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
www.intea-service.cz

výhradní dovozce pro ČR:
Kolpa San, Kerrock, 

Rujzdesign, Voga

JIPA, spol. s r.o.
Družstevní 63

463 31 Chrastava
tel.: 774 595 321

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

dovoz a prodej barev 
SIKKENS
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příště, redakční servis

Jednatel společnosti RD dřevo s.r.o. 
z Velkého Meziříčí, pětačtyřicetiletý 
Václav Vrábel se v rámci vystudované 
profese ještě jako OSVČ nejprve zabýval 
výrobou nábytku, kterou s příchodem 
prvních zaměstnanců začal díky přibý-
vajícím zkušenostem a novým technolo-
gickým možnostem postupně rozšiřovat 
na současnou nabídku kompletního ser-
visu pro dřevostavby a nadstandardního 
bydlení.

Je zřejmé, že pro úspěšný prodej výrob-
ku není důležitá pouze funkce, v případě 
židlí komfort sezení, ale taktéž zajímavý 
a neotřelý vzhled (nebo originálně po-
jatý způsob propagace), který na první 
pohled upoutá zákazníkovu pozornost 
a vyzve ho k usednutí. Tři příklady netra-
dičních židlí představíme v příštím vydání 
Dřevařského magazínu.

Foto: Ing. František Novák

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

 www.drevmag.com  +   sekce Objednávka předplatného

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

Předplatné časopisu Dřevařský magazín 

@
web
fax

Bezplatná řádková inzerce – BURZA DM 

Bezplatné zveřejnění Vašeho požadavku na volná pracovní místa v rub-

rice BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Nabídka a poptávka volných pracovních míst – 
BURZA DM

Odborný časopis pro podporu dřevařské
a nábytkářské výroby 
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Tisk
Alfaprint, s. r. o., Martin

Ve volném prodeji rozšiřují
Smluvní spolupracující firmy uvedené v adresáři 

prodejných míst nacházejícím se uvnitř čísla.

Ročník XIX, červenec - srpen 2018

Zadané do tisku
29. 06. 2018

Vychází desetkrát ročně.
Za odbornou úroveň příspěvků zodpovídají autoři.

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

uvedené v inzerátech platí pro tu republiku,
v které má inzerent sídlo.
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Než spustím novou 
olepovačku, hodilo 
by se pár  
praktických  
rad.

Samozřejmě.
Naši obchodní zástupci rozumí řemeslu a s nastavením  
vám poradí přímo ve vaší dílně.

http://www.hranipex.cz



