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NÁPAD. PROJEKT. ÚSPECH.
Kreatívne systémové riešenia interiérov

Vytváranie kreatívnych interiérov je často spojené s riešením najrôznejších komplikácií. Preto potrebujete silného 
a skúseného partnera, ktorý sa vie prispôsobiť najrôznejším požiadavkám a podporí Vás pri realizácii Vašich nápadov.

Objavte komplexný program pre výrobcov nábytku od spoločnosti REHAU: www.rehau.sk

RAUVISIO crystal: 
najšikovnejšie sklo všetkých dôb

RAUVISIO brilliant SR: 
matné a lesklé akrylátové 
dosky s vysokou odolnosťou 
voči poškriabaniu

RAUVISIO wave:
fascinujúce svetelné efekty 
štruktúrovaného laminátu 
s 3D-povrchom

RAUVOLET metallic-line: 
kombinácia ušľachtilého kovového 
vzhľadu s užívateľským komfortom 
plastových roletiek

Hrany RAUKANTEX pro: 
dokonalý vzhľad bez rušivých špár

Drewarsky_Magazin_SK.indd   1 13.03.2019   10:13:11
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EXTRA ŠTÍHLÁ
ZÁSUVKA
 Extra štíhlé bočnice 
 Moderní design
 Rychlá beznářaďová montáž
 Tlumené dovírání
 Plné výsunutí zásuvky
 Seřízení uvnitř zásuvky 
 Možnost přídavného relingu
 Nosnost 30 nebo 50 kg
 Materiál: ocel

http://www.ddl.cz
http://www.kili.cz
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editorial

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Žijeme revolúciu v stavebníctve

Aj keď to, možno, na prvý pohľad vyzerá príliš nadnesene, sám som sa presvedčil, 
že tvrdenie, ktoré som si požičal od môjho kolegu z branže Ing. Ivana Kolárika, 
je pravdivé. Nie je to tak dávno, čo si zákazníci v našich zemepisných šírkach 
mysleli, že na báze dreva sa dá postaviť akurát tak šopa alebo nanajvýš záhradná 
chatka. Na bývanie bolo treba výhradne tehlu, betón, či iný „solídny“ materiál. 
Postupne sme sa prepracovali v našom myslení k jednopodlažným bungalovom 
na bývanie, ale tvrdošijné presviedčanie a pozitívny vírus príkladu dobrých a kva-
litných drevostavieb spôsobil, že už aj na Slovensku staviame plnohodnotné domy, 
kancelárske priestory, školy, telocvične, jednoúčelové haly, plavárne, jazdiarne, 
výrobné haly – ako stavby konštruované na báze dreva. Najmä začiatkom nového 
tisícročia, po roku 2001 bolo treba vynaložiť takmer nadľudské úsilie, aby sme 
získali a presvedčili zákazníkov na drevostavbu. 
Dnes je doba úplne iná. Už k nám nechodia ľudia s predsudkami a mýtmi o drevostavbách, ale zákazníci, ktorí presne 
vedia, čo drevostavba dokáže a ako sa v nej dá existovať a žiť. Ja tvrdím, že až taký veľký rozdiel medzi projektovaním 
drevostavby a tzv. tehlového domu nie je. Každý dom potrebuje základ, steny, inštalácie a strechu. A je jedno, z akého 
materiálu to skonštruujete. Akurát, že drevostavba má viac výhod. Už len v tom, že o pol roka od začiatku stavby môžete 
bývať. Nehovoriac o tom, že aj v dreve dokážete architektonické zázraky. Každoročná súťaž Sekcie drevostavieb ZSD SR 
o „Drevostavbu roka“ to dokazuje. 
Hranice drevostavieb sa posúvajú – do výšok. A v tom je tá spomínaná revolúcia. Už dnes existujú predstavy a úvahy 
o najvyšších stavbách sveta, ktoré budú postavené technológiou na báze dreva, ktorá síce ešte neexistuje, ale počas pro-
cesu tvorby určite vznikne. Keď dodám, že sa plánuje v Japonsku, skeptické hlasy kuvikov určite stíchnu. Preto aj u nás 
máme čo dobiehať. Našťastie už aj na Slovensku môžeme ísť do výšky piatich nadzemných podlaží. Zmenili sme technickú 
normu, čo bolo oveľa ťažšie, ako zmeniť myslenie zákazníka. A keď sme zvládli tento krok, verím, že zvládneme aj ďalšie. 
Snažíme sa o tom presvedčiť predovšetkým mladých ľudí. Potrebujeme univerzálnych ľudí, ktorí dokážu u nás vo výrobe 
urobiť všetko, čo si konštrukcia vyžaduje. Verím, že sa to pohne na Slovensku tým správnym smerom. Veď aj v ZSD SR 
sme predovšetkým preto, že máme spoločný záujem na rozvoji drevostavieb na Slovensku. 

Ing. Robert Lukáč
predseda Sekcie drevostavieb ZSD SR

http://www.zsdsr.sk
http://www.ohra.cz
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ČASY SE 
MĚNÍ. 
A CO BUDE 
S NÁMI?
THINK WEINIG

Dnes máme vyrobit 100 kusů, zítra 1 kus, pozítří musí být 

komplet hotovo. V době velkých změn přináší každý den 

nějakou novou výzvu. Potřebuji partnera, který nejen že 

mi prodá stroj, ale bude mě svým komplexním osobním 

poradenstvím a adaptabilními řešeními provázet i v 

budoucnu. WEINIG nabízí víc.

První krok kupředu: think.weinig.com

Zažijte WEINIG naživo:
LIGNA 2019 || Hala 27

http://www.weinig.com


DM 4/20196

materiály – inzerce

Hrana. Detail, kde vynikne 
kvalita celku

Naše 3D akrylátové hrany s glass efek-
tem jsme vzorovali ze stejného materiálu, 
ze kterého Senosan vytvořil svou kolek-
ci. Jsou identické. Můžete je pořídit jak 
v lesklé (TX), tak v matné (TM) variantě, 
vždy v osmi barvách. Ke každému ploš-
nému materiálu Senosan tak přesně sedí 
jedna hrana.
3D Acryl Glass Efect jsou 1 mm sil-
né hrany, se kterými můžete pracovat 
stejně snadno jako s jakoukoliv běžnou 
3D akrylátovou hranou. Tloušťka 1 mm 
dává prostor vytvořit rádius – detail, kte-

rý odhalí hloubku materiálu a přesvědčí 
oči, že se dívají na sklo. 

Jako sklo. Jen praktičtější

Senosan Acryl Glass je prémiový plošný 
materiál pro designový nábytek. Vyrábí se 
tak, že na základní barevnou ABS vrstvu 
se nanese 2 mm silná vrstva průhledného 
akrylátu vyleštěného do vysokého lesku 
nebo hlubokého matu. Díky této tloušťce 
vzniká 3D efekt, který podporuje dokona-
lou iluzi skleněného povrchu. V porovnání 
se sklem je ovšem akrylát výrazně prak-
tičtější. Je lehký, robustní, odolný vůči 
poškrábání i čisticím prostředkům. 

Kompletní balíček. 
Radostnější práce

Senosan Acryl Glass aplikujte ideálně na 
16 mm silnou MDF desku. Jako proti-
tahovou vrstvu na rubovou stranu při-
pravil Senosan speciální 2 mm silný bílý 
materiál, který zabrání prohýbání desky. 
Vznikne tak deska o celkové tloušťce 
20 mm. Přesně na to jsou připraveny 
naše 24mm hrany. Uzavírají tak sadu 
komponent, ve které najdete všechno 
potřebné pro snadnou práci s materiálem 
s efektem skla. Tak se do toho pusťte, ať 
se blýsknete. Není na co čekat.

Představte si, co dokážete vytvořit 
z desky podobné sklu

Co třeba kuchyň s dokonale hladkým povrchem a působivými odlesky? Nový plošný materiál Acryl 
Glass od Senosanu, který díky preciznímu lakování a chytré práci s hloubkou dokonale imituje sklo, 
je tu právě pro takové případy. Sortiment Senosanu jsme v Hranipexu doplnili o pečlivě vyvzorované 
hrany. Vznikl tak ucelený balíček komponent, ve kterém nechybí nic, co budete potřebovat k snadné 
práci s designovými deskami s efektem skla.

Plošný 
materiál 
Senosan

Povrchová 
úprava

Hrana 
Hranipex

Barvy 
(identicky 

plošný mate-
riál i hrana)

Proti-
tahový 

materiál

Rozměry 
plošného 
materiálu

Rozměry 
hrany

Senosan 
TopX 
Acryl 
Glass

vysoký 
lesk

3D Acryl 
Glass 

Effect TX

white 11045

Senosan 
Glass 

RS

2800 × 
1300 × 2 

mm

24 × 1 
mm

white 11145

white 11022

beige 7516

beige 7529

green 5367

grey 85474

grey 85648

Senosan 
TopMatt 

Acryl 
Glass

hluboký 
mat

3D Acryl 
Glass 

Effect TM

white 11045

white 11145

white 11022

beige 7516

beige 7529

green 5367

grey 85474

grey 85648

Přehled kompletů Senosan Acryl Glass + Hranipex 3D Glass Effect

Hranipex Czech Republic k.s.
J. Rýznerové 97, Komorovice
396 01 Humpolec
Jiří Hes
M: +420 606 606 762
E: jiri.hes@hranipex.com

Hranipex, a.s.
Ulica priemyselná 1958/7
038 52 Sučany
Michal Blizniak
M: +421 905 903 330
E: michal.blizniak@hranipex.com

http://www.hranipex.cz
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technológie – inzercia

Nové píly, omietačky a tvarovačky Wood-Mizer 
na veľtrhu LIGNA 2019

Wood-Mizer predstaví na veľtrhu LIGNA 2019 novú paletu tvaro-
vačiek/zrovnávačiek a nových píl pre vysoko produktívne podniky 
i začínajícich podnikateľov. 

Stánok Wood-Mizer na veľtrhu LIGNA 
s takmer 700 m2 voľnej plochy bude 
vystavovať nasledujúce drevospracujú-
ce zariadenia:

 Pre veľké piliarske prevádzky – jed-
notlivé stroje z linky TITAN, ako je píla 
WB2000 so širokým pílovým pásom, 
optimalizovaná omietačka so schop-
nosťou skenovať a vysoko kapacitná 
EG800 TITAN Multirip (viacnásobné 
delenie).

 Nový rad 4-stranných zrovnávačiek/
tvarovačiek vyrábaných firmou Wood-
Mizer vo Švédsku. Tieto stroje umož-

ňujú malým a stredným prevádzkam 
začať vyrábať hotové výrobky z dreva 
s minimálnymi investíciami do strojo-
vého vybavenia. 

 Profesionálne píly LT15WIDE a LT70 
WIDE so širšími pílovými pásmi 50 mm. 
Tieto píly umožňujú píliť kmene s veľký-
mi priemermi a vyrábať široké rezivo. 

 Časť stánku bude vyhradená nástro-
jom – Wood-Mizer TOOLS – rôzne 
úzke i široké pílové pásy, pílové ko-
túče, nože a ďalšie rezné nástroje 
na drevo. Vystavené budú aj ostričky 
nástrojov.

Vitajte v stánku Wood-Mizer na LIGNA 
MESSE v Hannoveri 27. – 31. mája 
2019. Oranžový stánok FG K44 bude 
umiestnený na voľnej ploche medzi 
halami 25 a 27.

http://www.woodmizer.sk
http://www.woodmizer.sk
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technologie

Co uvidíme na veletrhu 
LIGNA 2019? (I. část)

Mezinárodní tiskové konference LIGNA Preview, která se uskutečnila 
5. 2. 2019 na výstavišti Deutsche Messe v Hannoveru, se zúčast-
nili také zástupci 28 vystavovatelů, kteří v předstihu informovali 
přítomné novináře o technologických novinkách, inovacích a zajíma-
vostech, které představí na veletrhu LIGNA od 27. do 31. 5. 2019. 
Některé z nich přinášíme v první části našeho přehledu.

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

Foto: archiv autora

WEINIG na větším stánku

Více exponátů, více novinek a více živých 
zkušeností než kdykoli předtím představí 
Weinig Group se svými dvěma značkami 
Weinig a Holz-Her na zvětšené výstavní 
ploše 5000 m2.
Pod heslem THINK WEINIG čeká na zá-
kazníky v hale 27 více než 50 exponátů. 
Mezi nimi jsou četné inovace a ukázky vý-
voje. Unikátní řada řešení bude pokrývat 
celý hodnotový řetězec a osloví jak malé 
dílny, tak průmyslové podniky. Zvláštním 
vrcholem stánku bude komplexní výrobní 
linka, ve které budou přímo či nepřímo 
integrovány všechny oblasti kompeten-
cí Weinig AG. Všechny stroje a systémy 
budou předvedeny naživo.

Nové frézky pro vysoce výkonný 
segment
Weinig představí tři novinky v kategorii 
hoblování a profilování. Ve vysokovýkon-
ném sektoru bude slavit svou světovou 
premiéru nová generace Hydromatu. 
Tato řada strojů má výkonnost až 300 
m/min. Podávání je prováděno pomocí 
nového akcelerátoru SF 200. Modulární 
systém umožňuje předhoblování s vyso-
kou výtěžností dřeva, stejně jako finální 
hoblování s vysokou kvalitou povrchu. 
Powermat 2400 3D je druhou novin-
kou v kategorii hoblování a profilování. 
Umožňuje výrobu nábytkových částí 
nebo navržených dílců frézováním kon-
tury zprava a zleva během průchodu. 
Další novinkou bude Powermat 3000 
pro rychlosti posuvu až 100 m/min. 

Powermat 3000 s rychlostí posuvu až 100 m/min (Weinig)

Conturex Artis s kapacitou od 7 okenních jednotek za směnu (Weinig)



DM 4/2019 9

technologie
Tato frézka pokrývá všechny požadavky 
– od předhoblování s hydro technologií 
až po výrobu na zakázku.

Světová premiéra ve Weinig CNC 
centrech
Plně automatický CNC systém Conturex 
je již dlouho měřítkem ve výrobě oken. 
Weinig nyní k tomuto úspěšnému sor-
timentu přidal dva nové modely. Oba 
budou v Hannoveru prezentovány jako 
novinky.
Conturex Vario S je zaměřen na zákaz-
níky z průmyslového sektoru. S novými 
systémy profilů a přidaným zpracováním 
pro řešení oken pro inteligentní domy je 
tento stroj odpovědí společnosti Weinig 
na rostoucí požadavky na výrobní tech-
nologie. Doménou vysoce produktivního 
Conturex Vario S je výroba oken. Nové 
CNC centrum však nabízí i větší flexi-
bilitu pro další aplikace, jako je výroba 
nábytku a rámů, a přispívá tak k zajištění 
budoucnosti firem v tomto segmentu.
Druhou novinkou je Conturex Artis. 
S kapacitou od 7 okenních jednotek za 
směnu se Artis nachází pod předchozím 
„vstupním“ strojem, celosvětově popu-
lárním Conturex Compact. Technicky 
má všechny funkce, které tvoří součas-
ný úspěch série CNC pro výrobu oken. 
Jeho vrcholem je patentovaný „přechy-
távací“ proces RePos easy. Umožňuje 
variabilní upínání dílců a automatický po-
hyb obrobků ve stroji. Obrobky zůstávají 
během výrobního procesu upnuty, čímž 
se dosahuje maximální přesnosti a kvali-
ty. Pro složité situace upínání umožňuje 
PowerGrip RePos easy sevření v záhy-
bu. Vlastnosti nového vývoje se ukazují 
zvláště výhodné pro subtilní profily a nové 
architektonické okenní systémy.

Pro výrobu spárovek
Na Ligně bude poprvé představena opti-
malizační pila OptiCut 150 pro zpraco-
vatele tvrdého dřeva. Ultra rychlá průběž-
ná pila OptiCut 550 Quantum, která ve 
své nejnovější verzi obsahuje ještě větší 
rychlost, prošla rozhodujícími úpravami. 
Pro optimalizované zkracování orientova-
né na výkon bude k dispozici nová pila 
OptiCut 260 se skenerem EasyScan. 
Polohovací pomůcka EasyStop, kterou 
lze dodatečně namontovat na mnoho 
typů pil, umožňuje vstup do automatizace.
Poprvé bude v Hannoveru představen 
také kompaktní lepicí lis ProfiPress LB 
s automatickým balicím systémem. 
Kompaktní a flexibilní lis pracuje s vy-
sokofrekvenční technologií a je ideální 
pro provoz s kapacitou až 20 m3 lamel 
za směnu.

Automatizace s vysokými 
benefity pro zákazníky

Digitalizace mění náš pracovní svět 
neuvěřitelným tempem. Společnost 
Holz-Her se soustředí nejen na zvyšo-
vání efektivity pro zákazníka, ale také na 
vysokou míru transparentnosti výrobních 
procesů a zejména uživatelsky přívěti-
vých nových aplikací. „Plug and play“ je 
požadavek číslo jedna v současném vý-
voji. Společnost Holz-Her na společném 
stánku s firmou Weinig představí svá 
řešení a produkty se živými ukázkami.

Automation Pro
Tento koncept je pokračováním inova-
tivních řešení NEXTEC. Propojuje celý 
výrobní proces od skladového systému 
STORE-MASTER až po hotové kusy ná-
bytku v celém strojním inventáři Holz-Her, 
a to i ve velkých společnostech v oblasti in-
teriérového vybavení a průmyslové výroby.

NEXTEC 4.0
Nový modul kancelářského softwaru 
NEXTEC 4.0 je standardní součástí 
strojových verzí Push, Automatic a Lift 
Edition. Pro zákazníka to znamená, že 
software a databáze pro řízení výroby 
a software CabinetSelect jsou již před-
instalovány. Další součástí balíčku je 
sklad HOLZ-HER určený pro správu ob-
jednávek přímo u stroje nebo v kanceláři.

Řada EVOLUTION
S řadou EVOLUTION nabízí Holz-Her 
kompletní vertikální zpracování na ma-
lém půdorysu. I s novým modelem 
EVOLUTION 7402 4mat lze využít čtyř-
stranné formátování. Dokonce i stan-
dardní provedení vrtacího a formáto-
vacího centra je vybaveno výkonným 
vřetenem 5,6 kW. K dispozici je plně 
vybavená vrtací hlava (15 vřeten) včetně 
drážkovací pily nebo 6polohový výměník 
nástrojů. Novinkou je důmyslný dveřní  

Nový model 
EVOLUTION 7402 4mat 

s možností čtyřstranného 
formátování (Holz-Her)

Zpětný dopravník RETURN-MASTER 
5920 pro olepovačky Holz-Her
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balíček „Doors Ready“, skládajícího se 
ze speciálně vyvinutého úhlového agre-
gátu a řezací jednotky pro zámkové dla-
by. Balíček umožňuje kompletní opraco-
vání dveřních křídel do tloušťky 70 mm.

RETURN-MASTER 5920
Automatizace je kvůli udržení konkuren-
ceschopnosti stále důležitější i v menších 
dílnách. RETURN-MASTER je kompo-
nent pro automatizované olepování hran, 
ať už v sériové či kusové výrobě. Zpětný 
dopravník RETURN-MASTER 5920 je 
vhodným „doplňkem“ pro všechny ole-
povačky Holz-Her.

LUMINA 1596
Řadu olepovaček LUMINA s technolo-
gií tzv. nulové spáry rozšíří typ LUMINA 
1596 4.0 s dalšími zajímavostmi. NC 
servo osy nejnovější generace zajišťují 
rychlé přepínání na různé aplikace a za-
ručují vysokou úroveň přesného opa-
kování, přesnost opracování a dlouhou 
životnost.

Dalším horkým tématem pro efektivní 
olepování hran je „příprava v pauze“. To 
umožňuje provádět na olepovačce různé 
procesy současně. Například rožkovací 
jednotka může být inteligentně zapnuta, 
aniž by kvůli nastavení bylo nutné uvést 
stroj do klidového stavu.

Olepovačky Hebrock 
pod vlajkou Altendorfu

Na letošní Ligně se poprvé představí 
Altendorf jako Altendorf Group. Skupina 
vznikla v roce 2017 s cílem nabídnout 
svým zákazníkům postupně ucelené 

portfolio technologií pro výrobu nábyt-
ku z plošných materiálů. Tedy kromě 
technologie řezání (formátovací pily) 
také olepování hran a CNC vrtání. První 
krok k tomuto konceptu již byl podnik-
nut: Od dubna 2018 byl do skupiny 
Altendorf začleněn německý výrobce 
olepovaček Hebrock. Formátovací pily 
Altendorf a olepovačky hran Hebrock 
bude skupina prezentovat na společném 
stánku v hale 12. Olepovačky byly kom-
pletně přepracovány a nyní mají silnou 
podobnost s konstrukcí formátovací pily 
Altendorf F 45.
Dalším hlavním tématem na stánku 
Altendorf bude digitalizace – a to pře-
devším v oblasti servisu.

Biesse slaví 50

Italská skupina Biesse se na Ligně před-
staví v hale 11 na ploše 6000 m2. Celá 
expozice se ponese v duchu oslav 50. 
výročí založení firmy Biesse (1969). Po 
technické stránce ale hlavními tématy 
bude robotizace a digitalizace v techno-
logiích, jejichž prostřednictvím skupina 
představí svoji vizi budoucnosti Průmyslu 
4.0. Stánek Biesse na Ligně představí 
3 zpracovatelská řešení, která byla auto-
matizována od suroviny až po hotový vý-
robek. Bude také přítomno několik inte-
grovaných linek a několik robotizovaných 
buněk, které nabídnou nesrovnatelnou 
úroveň přizpůsobení, modularitu a flexi-
bilitu pro zařízení, základní požadavky na 
současnou výrobu.

Ray Force System
Jednou z konkrétních novinek, kterou 
Biesse na svém stánku představí, je 
nový systém pro olepování hran tvaro-
vých dílců na CNC obráběcích centrech 
Ray Force System. Označení je parafrází 
známé a již delší dobu na trhu používané 
technologie Air Force System, založené 
na principu horkého vzduchu, která byla 
vyvinuta jako alternativa dražší laserové 
technologie. Využití horkovzdušné tech-
nologie je však z technických důvodů 
omezené pouze na lineární olepování 
a nelze ho využít pro olepování na CNC 
centrech. V případě Ray Force System 

Altendorf rozšiřuje své produktové portfolio formou akvizic

Olepovací jednotka s IR technologií Ray Force System pro olepování hran tvarových 
dílců (Biesse)

Obráběcí centrum CLT400 pro komplex-
ní opracování CLT panelů (Biesse)
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je však jako aktivační médium místo horkého vzduchu použit 
infračervený paprsek (IR lampa), který ohřívá a tím aktivuje 
reaktivní lepicí vrstvu olepovací pásky (hrany). Systém Ray 
Force System pro tvarované hrany spolu s technologií Air Force 
System pro lineární olepování nyní společnosti Biesse umož-
ňuje pokrýt všechny možnosti pro tento druh opracování dílců.

CLT400 pro opracování CLT panelů
Trh lepených CLT panelů v oblasti dřevostaveb v posledních 
letech významně vzrostl a je zřejmé, že nejlepších výsledků lze 
dosáhnout použitím specializovaných sofistikovaných technolo-
gií ve výrobních cyklech. Společnost Biesse na Ligně představí 
nové vysoce výkonné a flexibilní obráběcí centrum CLT400. 
Tento stroj je určen zejména pro středně velké zpracovate-
le. Může být nakonfigurován tak, aby vyhovoval individuálním 
potřebám obrábění, a to i se dvěma nezávislými 5osými HSD 
elektrovřeteny (65 kW) a vyhrazenými držáky nástrojů. Tato 
nezávislá elektrovřetena splňují nejvyšší nároky na aplikační 
požadavky a výrobu v daném odvětví a v případě potřeby mohou 
pracovat současně na stejném dílci (s výměnou nástrojů bě-
hem provozu stroje). Pracovní jednotky jsou extrémně výkonné 
a umožňují rychlé pohyby při zachování přesnosti obrábění.
Stůl je tvořen dřevěnými trámci, které lze ručně vyměnit, a au-
tomatickým systémem motorizovaných převodů a válečků, 
které zaručují perfektní umístění a manipulaci s panelem.
Jedním z faktorů strategického významu v tomto sektoru je 
schopnost porozumět architektonickému projektu a jeho spe-
cifickým požadavkům pomocí specifických špičkových CAD 
nástrojů, jejichž výstup (ve formátu BTL) může být strojem 
plně integrován. Nástroje CAD/CAM na NC musí být schop-
ny importovat konstrukční informace a správně přiřazovat 
všechny procesy týkající se jednotlivých dílců. CLT400 je 
vybaven nejmodernějším softwarovým řešením, které import 
*btl projektů umožňuje.

Pracovní stůl obráběcího centra CLT400 je tvořen vyměnitel-
nými dřevěnými trámci (Biesse)

http://www.braz.cz
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J. S.: Pane Sedláčku, jaký materiál 
používáte převážně ve vaší výrobě?
P. S.: Vyrábíme z dřevotřískových desek 
s malým podílem masivu.

J. S.: Pro vytápění výrobních prostor 
a kanceláří jste zvolil kotel, který spl-
ňuje podmínky pro legální spalování 
zbytků z vaší výroby. Řeknete prosím 
našim zákazníkům, jak celý systém 
funguje.
P. S.: Přímo z výroby drtíme a odsává-
me zbytky materiálu do násypky, která 
je umístěna v kotelně a zásobuje přímo 
kotel tímto materiálem.

J. S.: Z čeho se tedy skládají povin-
nosti obsluhy kotle?
P. S.: Kotel se chová zcela automaticky 
a teď zhruba po šesti měsících provo-
zu mohu říci, že povinností obsluhy je 
pouze po zhruba třech až čtyřech mě-
sících provozu kotel vyčistit. To zabralo 
asi hodinu času. A samozřejmě zajistit 
dostatek paliva pro provoz kotle.

Společnost NÁBYTEK SEDLÁČEK s.r.o. z Třemošné u Plzně se zabývá zakázkovou výrobou nábytku 
a vybavení soukromých i veřejných interiérů od roku 1993. Disponují nejmodernější výrobní technologií 
a zaměstnávají více jak desítku kvalifikovaných pracovníků. Na podzim loňského roku, před novou 
topnou sezónou, vyměnili původní staré kotle na tuhá paliva za moderní kotel MultiBio 400 PLCS, 
který dokáže legálně spalovat dřevotřísku a zbytky z truhlářské výroby bez pachové stopy. O zku-
šenostech s provozem nového kotle s majitelem firmy Petrem Sedláčkem hovoří Jindřich Sinkule 
ze společnosti Petrojet Trade.

Kotel na dřevotřísku MultiBio 400 PLCS
ve výrobě nábytku

Kotel MultiBio 400 PLCS ve společnosti NÁBYTEK SEDLÁČEK 
s.r.o.

O zkušenostech s provozem nového kotle s majitelem firmy Petrem Sedláčkem 
(vpravo) hovoří Jindřich Sinkule ze společnosti Petrojet Trade

Násypka na drcenou dřevotřísku

http://www.multibio.eu
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J. S.: Jak kotel ovládáte vy a jak ob-
sluha?
P. S.: Kotel může  ovládat jednak přímo 
obsluha v kotelně a nebo určená oso-
ba dálkovým plnohodnotným přístupem 
přes mobilní aplikaci v telefonu. Kdykoliv 
mohu kotel ovládat a nebo se podívat na 
nastavení kotle, provozní teploty, nebo 
teploty v referenční místnosti. Spalování 
je řízeno lambda sondou. Pokud by ko-
tel z nějakého důvodu vypnul, přijde mi 
mailová zpráva o tomto stavu. Zrovna 
v únoru byl výpadek elektřiny a tato si-
tuace nastala. Nebyl to žádný problém, 
po obnovení dodávky el. proudu obslu-
ha kotel zapnula.

J. S.: Jak máte řešenou regulaci pro-
vozu a výkonu kotle?
P. S.: V praxi to mám tak, že kotel jsem 
si přál zapínat podle zvoleného času 
a jeho výkon jsem si přál mít automa-
ticky nastavený tak, aby výstupní voda 
z kotle měla teplotu 60 až 65 °C. To jste 
mi splnili a pokud provoz bude vyžado-
vat toto nastavení změnit, tak spoléhám 
na to, že to opět vyřešíte.

J. S.: To jistě. V počátku, v prvním 
měsíci jsme řešili nastavení a přizpů-
sobení hořáku kotle vašemu palivu. 

Jak toto doladění po čase hodno-
títe?
P. S.: Naše palivo vyžadovalo opravdu 
individuální přístup, protože obsahuje 
dominantní podíl materiálu z odsávání. 
Váš přístup jako firmy, která MultiBio 
vyrábí, hodnotím velice pozitivně, a to 
včetně komunikace s vámi jako výrob-
ci kotle. Doladili jste vše tak, že dnes 
kolem provozu kotle nemusíme vůbec 
nic řešit.

J. S.: Provoz je tedy v praxi takový, 
jaký jste si představoval a jaký jsme 
vám slíbili?
P. S.: Ano. Ještě musím zmínit důležitý 
fakt, že z provozu kotle není naprosto 
žádná pachová stopa a nad výstupem 
z komína vychází jen horký vzduch. 
Každý, kdo bude mít o váš kotel zájem, 
má u nás otevřené dveře a může nás 
kontaktovat pro získání reference.

Video reportáž z firmy NÁBYTEK SED-
LÁČEK s.r.o. najdete na www.youtube.
com po zadání hesla „Kotel na dřevotřís-
ku“.

Petrojet Trade s.r.o.
U Koupaliště 2707
269 01 Rakovník
tel.: +420 777 700 096 - 97
e-mail: info@multibio.eu
www.multibio.eu

Navštivte nás ve dnech 12.–15. 5. 
2019 na Národní výstavě hospo-
dářských zvířat v Brně, kde bude 
naše firma vystavovat teplovodní 
kotle, drtič na dřevotřísku a další 
výrobky.

Řídicí elektronika kotle

http://www.multibio.eu
http://www.multibio.eu
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Pro aplikaci dřevěných spojovacích konektorů 
v podmínkách malovýrobců

Na str. 26–29 tohoto vydání DM představujeme patentovaný kon-
strukční systém pro plošné a rohové spojení CLT panelů pomocí 
speciálních dřevěných konektorů s označením X-fix. Při aplikaci 
se vkládají do rybinových kapes (jednostranně otevřených dlabů 
v ploše u typu X-fix C) nebo průběžných drážek (frézovaných v ploše 
či bočních plochách u typu X-fix L), které se zpravidla frézují již při 
samotné úpravě panelů pro danou dřevostavbu přímo ve výrobě na 
„tesařských“ CNC strojích. Při nezbytném přizpůsobení panelů situa-
ci na staveništi nebo v podmínkách drobných výrobců dřevostaveb 
a montážníků je lze vytvořit také pomocí ruční elektrické frézky 
a speciálních přípravků z hliníkové slitiny, které se na opracovávaný 
panel přišroubují nebo se upevní pomocí truhlářských svěrek.

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

Foto: autor

Frézování pro konektory 
X-fix C

Základem přípravku pro frézování kapes 
pro aplikaci konektorů typu X-fix C, ur-
čených k plošnému spojování stropních 
CLT panelů, je kovová plochá šablona 
pro přesné vedení frézky v jejím stře-
dovém otvoru s tvarem odpovídajícím 
danému typu spoje. Je zhotovena ve 
tvaru obdélníku a k ploše obráběného 
panelu se upevňuje vruty. Tato šablona 
je na příčných (kratších) bocích opatře-
na drážkami, do kterých jsou zasunuty 

posuvné hliníkové saně s polyetyléno-
vými vodítky. Tyto saně slouží k uchy-
cení frézky a k jejímu vedení v podél-
ném a příčném směru. Zároveň aretují 
frézku proti pohybu ve směru její osy, re-
spektive proti naklápění, čímž garantují 
celkovou přesnost frézování. Saně jsou 
zhotovené jako obdélníkový rámeček 
s polodráž kami na vnitřních stranách, 
do kterých se pomocí speciálního poly-
etylénového držáku frézka zaklesne (po-
otočením o 90°). Požadovaná hloubka 
kapsy se docílí nastavením hloubky fré-
zování na ruční frézce. Vlastní frézování 

kapsy se pak provádí (po předchozím 
upevnění šablony na její předem vyzna-
čený střed) postupným posouváním 
frézky a jejím vedením pomocí vodicího 
kroužku podle hrany vnitřního otvoru 
v šabloně.

Frézování pro konektory 
X-fix L

U druhého přípravku, určeného při 
spojování stěnových panelů k frézování 
průběžných drážek pro vkládání konek-
torů typu X-fix L, je základem speciální  

Přípravek pro frézování kapes stropních spojovacích konektorů ruční frézkou…
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…s detailem šablony a posuvných saní

Detail držáku pro uchycení a vedení frézky v posuvných saních

www.leitz.org

Nejvýkonnější profilovací 
systém frézovacích hlav

Řezná rychlost 120m/s
 Povlakované tvrdokovové 
výměnné žiletky
Povlakované těleso frézovací 
hlavy proti nalepování třísky 
Precizní upínací systém žiletek 

garantují klidný a tichý chod

ProfilCut Q
Premium

a vysoký stupeň vyváženosti 

http://www.leitz.org
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vodicí lišta s horizontálním pojezdovým 
suportem. Ta se pomocí vrutů nebo truh-
lářských svěrek upevňuje k panelu, kte-
rý je opracováván ve vodorovné poloze. 
Součástí suportu je ze strany umístěná 
a kloubově uchycená polohově přesta-
vitelná obdélníková plošinka. Slouží pro 
upevnění frézky (v k tomuto účelu spe-
ciálně přizpůsobeném kruhovém otvoru 
podobně jako u předchozího typu poo-
točením o 90°) a její přesné vedení ve 
vodorovné nebo šikmé rovině pod úhlem 
45°. Nastavená poloha (rovina) plošinky 
se fixuje postranními aretačními šrouby 
pomocí imbusových klíčů. Požadovaný 
tvar a hloubka drážky se docílí pomocí 
speciální kuželové frézy a stejně jako 
v předchozím případě nastavením hloub-
ky frézování na ruční frézce. Vlastní fré-
zování drážky se pak provádí postupným 
posouváním suportu, respektive frézky 
ve vytyčeném směru po celé délce (výš-
ce) stěnového panelu.

Kontakt na vyžádání

Přípravek pro frézování drážek stěnových spojovacích konektorů ruční frézkou…

…upevněnou na pojezdovém suportu s polohově přestavitelnou plošinkou

Detail pro upevnění frézky v plošince a použité speciální kuželové frézy
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OSMO dekoračný vosk na aplikáciu 
striekaním je kvalitná kombinácia olejov 
a voskov s vysokou mechanickou odol-
nosťou a priedušnosťou. Je určený na 
aplikáciu na schodiskách, pracovných 
doskách a nábytku. Je vyrobený z prí-
rodných rastlinných olejov a voskov. 
Bezfarebný dekoračný vosk na aplikáciu 
striekaním rozžiari drevo a zdôrazní jeho 
prírodný charakter (tzv. trvale mokrý 
efekt). OSMO dekoračný vosk na apli-
káciu striekaním nepraská, neolupuje 
sa a nešupinatie. Plocha ošetrená týmto 
olejom odpudzuje nečistoty a vodu a je 

odolná voči oteru, voči vínu, pivu, kole, 
káve, čaju, ovocným šťavám, mlieku 
a vode. Vyhovuje požiadavkám normy 
DIN 68861-1A a zamedzuje vzniku stôp 
po vode. Po zaschnutí je náter neškodný 
pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči 
potu a slinám podľa normy DIN 53160), 
vhodný aj na detské hračky v súlade 
s požiadavkami normy EN71.3.
OSMO dekoračný vosk na aplikáciu 
striekaním je ideálny na všetky trvalo 
zaťažované drevené plochy v interiéri, pri 
ktorých je požadovaná vysoká odolnosť 
a jednoduchá údržba (schodiská, ná-

bytok, dvere, pracovné dosky, kuchyn-
ské pracovné dosky, hračky, parkety, 
podlahy a pod.). Obzvlášť je vhodný na 
použitie vo vlhkých priestoroch ako sú 
kúpeľne či kuchyne.
Výnimočná je doba životnosti – 5 a viac 
rokov (ak je výrobok uchovávaný v tesne 
uzavretej plechovke na suchom mieste).
Aplikácia je možná striekaním pomocou 
striekacej pištole s nádobkou, vyso-
kotlakovej striekacej pištole AIRLESS/
AIRMIX alebo nízkotlakovej striekacej 
pištole HVLP. Povrch je na dotyk su-
chý približne 2 – 3 hod. (za bežných 
klimatických podmienok 23 °C / 50 % 
relatívna vlhkosť vzduchu) alebo 1 hod. 
pri teplote 50 °C v sušiacej peci. Veľmi 
dôležitá je vysoká výdatnosť náteru (až 
24 m2/l), ktorá pomáha redukovať ná-
klady vo výrobe. Vašu kreativitu neza-
brzdí možnosť individuálneho tónovania 
náteru.
Buďte pripravení profesionálne reago-
vať na trendy a ponúknite vysokú prida-
nú hodnotu vašich produktov s OSMO 
nátermi.

OSMO myslí na výrobcov nábytku

Trendom mnohých zákazníkov je aplikácia prírodných náterov na 
masívnom nábytku. Tento fakt stavia výrobcov pred otázku výberu 
vhodnej kvalitnej, ekologickej povrchovej úpravy. Prírodné oleje 
a vosky nemeckého výrobcu OSMO mnohí spájajú s vysokou vý-
datnosťou ich jednoduchou aplikáciou štetcom či valčekom. OSMO 
však nezabúda ani na profesionálov v oblasti výroby nábytku. 
Aktuálne predstavujeme produkt pre aplikáciu do interiéru.

Distribútor OSMO na Slovensku:

RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
tel.: +421 915 957 199
e-mail: osmo@renojava.sk
www.renojava.sk
www.osmocolor.sk

Aplikácia OSMO dekoračného vosku striekaním. Foto: archív OSMO Holz und Color 
GmbH & Co.KG

http://www.osmocolor.sk
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LEITZ  pro f i lovac í  sys tém 
ProfilCut Q Premium je nejvýkon-
nější nástrojový systém pro výrobu 
oken, dveří, nábytkových dílců nebo 
podlahových komponentů. Jedná se 
o ultimativní řešení vhodné jak pro 
malou, středně velkou, ale i průmys-
lovou výrobu s nasazením buď jenom 
při konvenčních řezných podmínkách 
nebo na moderních CNC výrobních 
zařízeních pro podmínky HSC (High-
speed-cutting) opracování. Toto je 
umožněno přesnou konstrukcí tělesa 
z hliníkové slitiny a upínacího systému 
sestávajícího z otěruvzdorných zaka-
lených ocelových komponentů, které 
upínají a samovystředí povlakované 
tvrdokovové výměnné břitové destič-
ky bez pomoci dodatečných příprav-
ků nebo kalibračních měrek. Břitové 
destičky jsou upnuté vždy přesným 
šroubem, který se upíná do ocelové 
čelisti. Celý systém je navržen tak, 
že výměna destiček je možná přímo 

v nožové hlavě osazené na hřídeli stro-
je. Břitové tvrdokovové destičky jsou 
standardně vždy povlakované. Oproti 
nepovlakovaným vykazují 3 až 5krát 
delší životnost. Kompletní 
frézovací hlava je vel-
mi přesně vyvá-
žena a těleso 
frézy je navíc 
povlakované, 
aby odoláva-
lo nalepo-
vání tř ísky 
a mechanickému 
opotřebení. Ergonomický tvar 
frézovací hlavy zabezpečuje klidný 
a tichý chod frézy. Obvodová (řezná) 
rychlost profilovací hlavy 120 m/s se 
dá využít buď pro navýšení otáček 
a zlepšení kvality obráběného povrchu 
nebo do zvýšení posuvu a zvýšení ka-
pacity výroby. Na přání dle druhu ob-
ráběného materiálu lze dodat i tvrdo-
kovové břitové destičky povlakované 

d iamantovou 
vrstvou (TDC – tungsten 

diamond coating). Frézovací 
hlavy LEITZ ProfilCut Q 

Premium je možné tepelně 
nalisovat na upínací trn nebo 

opatřit čipem pro digitální evidenci 
nástrojů. Koneční uživatelé tak získá-
vají inovativní nástrojový systém, který 
splňuje nejvyšší technické a kvalitativní 
požadavky na výrobu.

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

LEITZ ProfilCut Q Premium – nejvýkonnější profilovací systém

Frézovací a vrtací centrum K2 2.0 
představuje jediný stroj typu „all-in-
-one“ (vše v jednom) s revolučními 
systémy DDT Systém a Bar Nesting®, 
které umožňují kompletní obrábění na 
5 stranách dílce za 4 minuty včetně ře-
zání. Jedná se o automatický vyvrtáva-
cí stroj s průchozím vrtáním zespodu 
a automatickým návratem kusu k ope-
rátorovi a pracovní plochou (osa Y) až 
1250 mm.
K2 2.0 se liší od ostatních kompakt-
ních CNC na trhu, protože většina 
operací nevyžaduje žádné nastavení 
času využitím unikátního D-D-T (Double 
dynamic transport). Tento registrova-
ný systém se skládá ze dvou kleštin, 
které nepřetržitě drží materiál na mís-
tě během různých operací. Toto také 
umožňuje specializovaný software pro 
optimalizaci pracovních cyklů – jako 
nesting, ale s výhodou, že je možné 
vyvrtat vodorovné otvory bez nutnosti 
demontáže obrobku pro další operaci, 
což je hlavní nevýhoda v systémech 
nesting. Stroj je navíc vybaven speciál-
ní přísavkou, která umožňuje vyfrézo-
vání celého kruhu. Dalším jedinečným 
systémem je 4stranné frézovací zaříze-
ní 0–3 mm. 

K2 2.0 dokáže 
formátovat dílce 
a vytvářet kon-
strukční otvory 
v horizontálním 
a ver tikálním 
směru z jedno-
ho pásu aglo-
merovaného 
m a t e r i á l u . 
Tvarové frézování celých vnějších ob-
louků či vnitřních otvorů – například 
dřez kuchyňských linek – je bez po-
třeby dořezávání nebo dokončování. 
V standardní výbavě je osazený 12 
vertikálními vrtacími vřeteny, 8 hori-
zontálními vřeteny v osách X a Y, jed-
notkou pilového kotouče pro funkci 
drážkování a samozřejmě výkonným 
5kW frézovacím elektrovřetenem. 
Dále je stroj vybaven novým čtyřmíst-
ným zásobníkem nástrojů pro elektro-
vřeteno s automatickou výměnou.
Unikátností je elektrovřeteno s výmě-
nou rychlého nástroje ISO 30, kterým 
dokážete vydlabat zámky pro dveře, 
lamelo systémy apod. Tato jednotka 
z tohoto stroje činí naprostý unikát 
a toho nejlepšího profesionála do 
těch nejnáročnějších provozů. Je to 

jediný CNC vrtací stroj, který takovou 
jednotkou disponuje.
Jednoduché nastavení a ovládání 
stroje je vykonávané prostřednictvím 
moderního programovacího softwaru 
přehledně zobrazeného na 19“ LCD 
monitoru se širokou databází soubo-
rů. K2 2.0 je ideální řešení pro malé 
a střední firmy s omezeným rozpočtem 
a omezenou skladovací kapacitou, 
stejně jako pro velké společnosti, kte-
ré potřebují snížit náklady typické pro 
velké CNC stroje. Díky malé velikosti 
(stroj zabere pouhých 5 m2) můžete 
ušetřit cenný prostor ve vaší dílně a vy-
tvořit lepší pracovní podmínky.

Výrobce: Vitap
Prodejce: Braz Technologie, s.r.o.

Nové frézovací a vrtací centrum K2 2.0

 dokáže 
formátovat dílce 

-
strukční otvory 

horizontálním 
ver tikálním 

-

Tvarové frézování celých vnějších ob- jediný CNC vrtací stroj, který takovou 

opotřebení. Ergonomický tvar Premium je možné tepelně 

nožové hlavě osazené na hřídeli stro
je. Břitové tvrdokovové destičky jsou 
standardně vždy povlakované. Oproti 
nepovlakovaným vykazují 3 až 5krát 
delší životnost. Kompletní 
frézovací hlava je vel
mi přesně vyvá-

mechanickému 

LEITZ ProfilCut Q Premium – nejvýkonnější profilovací systém

nožové hlavě osazené na hřídeli stro-
je. Břitové tvrdokovové destičky jsou 
standardně vždy povlakované. Oproti 
nepovlakovaným vykazují 3 až 5krát 
delší životnost. Kompletní 
frézovací hlava je vel-

-

mechanickému 

d iamantovou 
vrstvou (TDC – tungsten 

diamond coating). Frézovací 
hlavy LEITZ ProfilCut Q 

LEITZ ProfilCut Q Premium – nejvýkonnější profilovací systém

http://www.leitz.org
http://www.braz.cz
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Aigner vyvíjí DIA frézy pro zaoblení nebo 
sražení hrany se systémem výměn-
ných diamantových břitů Konstantin.
CNC obrábění, jako je zarovnávání se 
zaoblením nebo se zkosením z obou 
stran hrany, je stále více požadováno 
zákazníky. V reakci na stálou poptávku 
po standardizovaných diamantových 
nástrojích na zpracování konstrukč-
ních desek, jako je překližka, MDF 
nebo DTD, vyvinula firma Aigner ob-
ráběcí frézu C491 DIA Konstantin. 
Modulární systém kombinuje diaman-
tové zarovnávací břity s vyměnitelnými 
rádiusovými diamantovými břity od R1 
do R5 nebo alternativně s diamanto-
vými břity pro sražení hrany pod 45°.
Aby firma Aigner byla schopna reagovat 
na různé požadavky obrábění rozličné-
ho materiálu, nabízí v modulárním 
systému různé typy úhlů diamanto-
vého ostří. První verze s úhlem os-
tří přibližně 30° (C491-3) je určena 
pro zpracování hran materiálů, které 
nejsou náchylné k otřepení, jako 
je například MDF. Druhá verze 

(C491-5) s úhlem ostří 54° (geomet-
rie Speedy) je vhodná pro čisté obrá-
bění překližek, konstrukčních desek 
z masivního dřeva nebo dýhovaných 
materiálů.
Díky modulárnímu systému lze se-
stavu fréz individuálně konfigurovat. 
Volitelně lze zvolit dvou- nebo třídílnou 
verzi sestavy fréz. To znamená, že hra-
na buď může být opracována ve dvou 

frézovacích krocích, 
nebo celý profil ná-

stroje může být 
přímo nastaven 
na tloušťku ma-
teriálu a hrana 
op r acována 
při jedné ope-
raci. Systém 

tak může být 
pružně při-
způsoben 
r ů z n ý m 
tloušťkám 

m a t e -
r i á l u 

v krocích po 0,5 mm. Každá sesta-
va nástrojů je osazena na frézovacím 
trnu, vyvážena a zaměřena. Systém 
Konstantin obecně umožňuje nezávis-
lou výměnu diamantových břitů obslu-
hou stroje. Také pro přebroušení není 
třeba nástroj kalibrovat. 

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

DIA frézy KONSTANTIN pro sametově čisté obrobení hrany

nebo celý profil ná
stroje může být 

přímo nastaven 
na tloušťku ma
teriálu a
op r acována 
při jedné ope
raci. Systém 

tak může být 
pružně při
způsoben 
r ů z n ý m 
tloušťkám 

m a t e

nebo DTD, vyvinula firma Aigner ob-
ráběcí frézu C491 DIA Konstantin. 
Modulární systém kombinuje diaman
tové zarovnávací břity s vyměnitelnými 
rádiusovými diamantovými břity od R1 
do R5 nebo alternativně s diamanto
vými břity pro sražení hrany pod 45°.
Aby firma Aigner byla schopna reagovat 
na různé požadavky obrábění rozličné
ho materiálu, nabízí v modulárním 

-
-

tří přibližně 30° (C491-3) je určena 
pro zpracování hran materiálů, které 

frézovacích krocích, 
ráběcí frézu C491 DIA Konstantin. 
Modulární systém kombinuje diaman-
tové zarovnávací břity s vyměnitelnými 
rádiusovými diamantovými břity od R1 
do R5 nebo alternativně s diamanto-
vými břity pro sražení hrany pod 45°.
Aby firma Aigner byla schopna reagovat 
na různé požadavky obrábění rozličné-
ho materiálu, nabízí v modulárním 

nebo celý profil ná
stroje může být 

přímo nastaven 
na tloušťku ma
teriálu a
op r acována 
při jedné ope
raci. Systém 

tak může být 
pružně při
způsoben 
r ů z n ý m 
tloušťkám 

DIA frézy KONSTANTIN pro sametově čisté obrobení hrany

MultiBio 400 je automatický teplo-
vodní kotel pro legální spalování dře-
votřísky v případě, že je provozován 
v místě, kde toto palivo vzniká. Kotel 
je český výrobek vhodný pro komfort-
ní automatické, ekologické vytápění 
například výrobních hal firem a admi-
nistrativních nebo obytných budov o vý-
konu 110 až 370 kW. Kotel může být 
provozován jak s akumulační nádrží, tak 
i bez ní díky modulaci výkonu. Kotel se 
také může dát využít pro výrobu techno-
logické teplé vody do teploty 100 °C.
Díky vysoké teplotě ve spalovacím 
systému Multibio kotel nevytváří pa-
chovou stopu z použitého paliva. 
Uvnitř otočného roštu je až 1200 °C. 
Hořák MultiBio je výrobek s unikátním 
systémem spalování, který se sklá-
dá z přetlakové vzduchové komory, 
otočného roštu se speciálním vrtáním, 
tlačného šneku s přesným dávkováním 
paliva a turniketu, který zcela zamezuje 
zpětnému prohoření paliva do násypky 
i bez použití bezpečnostního kanystru 
s vodou. Spalování řídí elektronika 
PLC, která používá originální software 
Multibio.

Kotel 
je průmys-
lově chráněným výrob-
kem, který umožňuje spalovat jak kva-
litní dřevěné pelety, tak i dřevěné pelety 
nejnižší kvality s vysokým obsahem po-
pela nebo kůry, drcenou dřevotřísku, 
uhlí, rostlinné pelety a dřevěnou štěp-
ku. Spalovací komora díky vysoké spa-
lovací teplotě eliminuje pojiva v palivu 
s větším množstvím popela. V průběhu 
hoření odvaluje popel do prostoru po-
pelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle. 
Kotel má automatické samočištění 
spalinových cest a automatický od-

vod po-
pela ze spalovací 
komory. Nároky na čištění a ob-
sluhu kotle jsou tak minimální.
K dispozici jsou výkony od 270 do 
600 kW (od minimálního výkonu 90 
kW). Kotle je možné řadit do řízené 
kaskády a lze tak získat potřebný vý-
kon pro realizaci například 1,8 MW.
Pro úpravu odřezků dřevotřísky na pa-
livo je možné zakoupit drtič dřevotřísky 
MultBio D150.

Výrobce a prodejce: Petrojet Trade s.r.o.

Automatický kotel na dřevotřísku MultiBio 400

Kotel 
je průmys
lově chráněným výrob
kem, který umožňuje spalovat jak kva

pela ze spalovací 
komory. Nároky na čištění a ob

Automatický kotel na dřevotřísku MultiBio 400

Kotel 
je průmys-
lově chráněným výrob-

vod po-
pela ze spalovací 

Automatický kotel na dřevotřísku MultiBio 400

http://www.aigner-werkzeuge.at
http://www.multibio.eu
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Společnost ABC - ŠROUB nabízí vý-
robcům nábytku zakázkovou výrobu ná-
bytkových dvířek s akrylovým povrchem 
v provedení hluboký mat a vysoký lesk 
v řadě šesti uni barev: sněhově bílá, 
slonovina, saténová, laté, kobaltová 
šeď a černá. Dvířka vyrábí z akrylových 
desek Acrylic Matt a Acrylic Gloss. 
Nové matné desky Acrylic Matt se 
vyznačují jemnou akrylovou texturou, 
která výrobku dodává elegantní matný 
vzhled a je velmi příjemná na dotek, 
a zlepšenou odolností proti otiskům 
prstů. Lesklé desky Acrylic Gloss jsou 
všeobecně známé jako špičkové vý-
robky s mimořádně vysokým leskem 
a sytými barvami.

Základ obou materiálů tvoří prvotřídní 
dřevovláknité desky MDF 17 mm sil-
né. Na jejich přední stranu je nanesena 
vrstva akrylového laku o tloušťce 0,7 
mm a jejich rub je ke zvýšení stability 
potažen odolnou polystyrenovou fólií 
0,6 mm. Desky se vyznačují vynikající 
odolností vůči nárazu, odolností proti 
poškrábání a vysokou stabilitou vůči UV 
záření. Boční plochy dvířek (hrany) jsou 
olepeny hranovacími páskami za pomo-
ci PU technologie s vysokou odolností 
proti působení vody. Výrobce provádí 
vlastní testy odolnosti vůči vodě.
Dvířka jsou dodávána s ochrannou PE 
fólií, která během manipulace a zpra-
cování chrání jejich povrch. Výrobce a prodejce: ABC - ŠROUB, spol. s r.o.

Akrylová nábytková dvířka Acrylic Matt a Acrylic Gloss

Společnost Kili představuje novou extra štíhlou 
zásuvku CONCEPT od firmy Emuca. Zásuvka je 
navržena, stručně řečeno, s přímými a zeštíhlený-
mi liniemi, s inovativním bílým a antracitově šedým 
povrchem. Díky svým extra tenkým bočnicím, vyro-
beným z ohýbaných ocelových profilů tl. 13 mm, 
má rozsáhlou objemovou kapacitu. Je vybavena 
plnovýsuvy s tlumeným dovíráním, s maximálním 
zatížením 30 nebo 50 kg. Profily jsou uzpůso-
beny pro tloušťku dna a zad 16 mm. Dodává se 
v sadách, které se snadno montují bez obrábění. 
Horizontální seřízení čela pomocí bočního šroubu 
v rozsahu ± 1 mm, vertikální seřízení pomocí ex-
centrického šroubu v rozsahu ± 2 mm. K dispozici 
je ve výškách 105, 138 a 185 mm a hloubkách 270, 300, 
350, 400, 450 a 500 mm. Možnost doplnění relingů.
Výrobce: Emuca   Prodejce: Kili, s.r.o.

Extra štíhlá zásuvka CONCEPT

SIMONSWERK vyvinul systém kování TECTUS Glass, je to 
nové řešení pro skleněné dveře v rovině se zárubní. Poprvé 
jsou skleněné dveře, zárubeň, závěsy a zavírání v jedné rovině 
– ideální pro minimalistický design v kombinaci s maximální 
průhledností. Moderní interiéry využívají velké prosklené plochy 
nebo průchody se skleněnými dveřmi, což jde ruka v ruce s tou-
hou po vzdušnosti a čistém designu. Systém TECTUS Glass 
dává skleněným dveřím jedinečný vzhled a lehkost. Řešení, 
které již získalo několik mezinárodních ocenění za design, je 
nenápadné a s patentovanou technikou závěsů je optimální 
pro přitažlivé koncepty interiérového designu. Systém závěsů 
TECTUS Glass, bezkontaktní magnetické zavírání a varianty 
madel tvoří sladěný celek kování. Minimální počet viditelných 
prvků a zvýšení komfortu obsluhy podporuje koncept moder-
ních interiérů, nyní také i pro objektové dveře do 80 kg.

Veškeré informace o závěsovém systému jsou k dispozici 
na internetu na adrese www.simonswerk.com.
Výrobce: SIMONSWERK GmbH Prodejci: viz www.simonswerk.com

TECTUS Glass – celoskleněné dveře v rovině se zárubní

http://www.abcsroub.cz
http://www.kili.cz
http://www.simonswerk.com
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Ať už na stěnách, na čalouněném nábytku, doplňcích ane-
bo na kuchyňském a bytovém nábytku: černá opět zavítala 
do našich příbytků. Díky inovativním technologiím osvětlení 
a novým materiálům lze atraktivně upoutat pozornost na 
černé povrchy. Vhodné příslušenství pro výrobu nábytku 
sytě tmavých odstínů najdete ve firmě Ostermann.
Tmavé nebo černé povrchy působí velmi kvalitně a honosně. 
Navíc se dají univerzálně kombinovat s ostatními barvami 
v prostoru. Černá přitom zdaleka není jenom černá. Tmavé 
odstíny jsou k dostání v rozmanitých obměnách. S černou 
ocelí a tmavým betonem lze vykouzlit nábytek ve žhavě ak-
tuálním „industriálním stylu“. Kdo preferuje přírodní styl, ten 
může sáhnout po některém z černých dřevěných dekorů. 
Supermatné nebo matné povrchy v černé barvě působí 
obzvláště příjemně a zásluhou nových povrchů s odolností 
proti otiskům prstů je jejich údržba snadná. 
Vhodná hrana pro každý povrch
Pro výrobu aktuálně módního nábytku má firma Ostermann 
ve svém sortimentu nespočet tmavých unibarev. Díky tomu, 
že mohou mít různou strukturu a být v různých stupních 
lesku, přizpůsobí se ideálně každému povrchu. Originálním 
tipem jsou hrany s tmavým dekorovaným povrchem, napří-
klad ABS hrana „Monocrete“ s atraktivním dekorem betonu 
nebo ABS hrany „Raja Black“ a „Černý mramor“, které mají 
aktuálně žádaný vzhled mramoru. Pro výrobu menších, zato 
ale vytříbených kousků nábytku dodává firma Ostermann 
ABS hrany již od délky jednoho metru v mnoha různých 
šířkách a tloušťkách. Sortiment hran pak završuje široký 
výběr černých melaminových hran. 

Rychlejší, spolehlivější dodávky
Kompletní nabídku najdete na e-shopu firmy Ostermann 
(www.ostermann.eu). Do vyhledávacího řádku na úvodní 
stránce stačí jen zadat hledaný výraz „blackisback“. Pro 
případ poradenství po telefonu jsou vám k dispozici naši 
skvěle vyškolení obchodní zástupci. Zapomenout pak ur-
čitě nesmíme na naše rychlé dodávky skladového zboží. 
Veškeré skladové zboží objednané do 16 hodin totiž ode-
síláme ještě ten samý den. 
Prodejce: Ostermann Česko spol. s r.o.

Černá je zpět – Ostermann má hrany, které ladí

EM SOUNDPROOF OMEGA je dalším 
logickým rozšířením nedávno předsta-
vené nové generace dveřních pada-
cích prahů ELLEN MATIC holandské-
ho výrobce ELTON B.V. prezentované 
již dříve zavedenými padacími prahy 
EM SOUNDPROOF, EM UNI-PROOF 
a EM UNI-BRUSH.
EM SOUNDPROOF OMEGA je spe-
ciální zvukotěsné, protipožární a kouři 
odolné automatické padací těsnění pra-
hové části dveří. EM SOUNDPROOF 
OMEGA je vyroben z hliníkového pro-
filu tvaru OMEGA šířky 15 mm a výšky 

30 mm (tvar OMEGA – 15 mm na-
hoře, dole 28 mm). Těsnicí 

část je vyrobena 
z vysoce 

kvalitního silikonu, který má vynikající 
zvukotěsné parametry – útlum hluku až 
51 dB. EM SOUNDPROOF OMEGA 
se ovládá jednostranně na straně závě-
su a je vhodný především pro dřevěné 
zvukotěsné a protipožární dveře. Výška 
zdvihu těsnění je 20 mm, což umožňuje 
utěsnit i poměrně velkou mezeru mezi 
podlahou a dveřním křídlem. Nespornou 
výhodou oproti některým lištám po-
dobného typu je, že těsnicí silikonová 
část klesá při zavíraní dveří svisle dolů 
stejnoměrně na obou stranách dveří, 
a to díky speciálnímu vnitřnímu mecha-
nismu lišt nové generace. Padací lišta 

EM SOUNDPROOF OMEGA může 
být použita i u ne zcela rovných pod-
lah, vnitřní mechanismus tyto nerov-
nosti automaticky vyrovná. Nastavení 
výšky padacího prahu se provádí spe-
ciálně navrženým ovládacím prvkem 
(černý plastový knoflík), který má větší 
kontaktní plochu, a proto není potřeba 
použít opěrku ochraňující dveřní rám.
Dle výsledků testů v ift Rosenheim 
má padací práh EM SOUNDPROOF 
OMEGA útlum hluku 51 dB, požární 
odolnost byla testována na 30–60 min.
Montáž provádíme našroubováním ze-
spodu dveří do převrtaných otvorů (vruty 
nejsou součástí balení). Těsněná mezera 
je minimálně 3 mm a maximálně 20 mm.
Standardní délky: 628, 728, 828, 928, 
1028, 1128, 1228 mm. Zakázkové dél-
ky: min. 300 mm – max. 2000 mm.
Životnost: testováno na 1 milion život-
ních cyklů (otevření – zavření). 
Garance: 5 let.
Výrobce: Elton B.V.
Distribuce: Okentěs, spol. s r.o.

Padací těsnění dveří Ellen Matic SOUNDPROOF OMEGA

mm (tvar OMEGA – 15 mm na
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30 mm (tvar OMEGA – 15 mm na-mm (tvar OMEGA – 15 mm na-mm (tvar OMEGA – 15 mm na
hoře, dole 28 mm). Těsnicí 

část je vyrobena 
z vysoce 

http://www.ostermann.eu
http://www.okntes.cz
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V závislosti na úhlu dopadu světla 
vytváří RAUVISIO wave fascinující 
světelné efekty a stará se tak o dy-
namiku na povrchu nábytku. Ve verzi 
Vario je možné jeho povrch libovolně 
lakovat podle individuálních požadav-
ků zákazníka. Díky výraznému designu 
s 3D efektem se každý kus nábytku 
stane nepřehlédnutelnou dominantou 
v moderním interiéru. Tento design je 
vhodný hlavně pro čelní plochy ná-
bytku nebo pro plochy, které udávají 
zvláštní důraz prostoru, jako např. 
plochy v obchodech. 3D struktura 
povrchu připomíná hluboce vyfrézo-
vané a lakované MDF desky. Protože 
povrchy nemusíte opracovávat ruč-
ně, přispívá RAUVISIO wave nejen 

k značné úspoře času, ale i nákladů 
ve fázi opracování.

Výrobce: REHAU AG + Co
Prodejce: REHAU, s.r.o.

RAUVISIO wave – strukturovaný laminát s 3D povrchem

Přírodní lehkost, nebo raději drsnost a ležérnost? Společnost 
Pfleiderer se nechává inspirovat aktuálními trendy v oblasti by-
dlení a rozšiřuje svou designovou kolekci o neobvyklé dekory 
a struktury. „Při práci na nových dekorech a strukturách jsme 
se intenzivně zabývali aktuálními trendy v oblasti bydlení,“ 
vysvětluje ředitelka společnosti Pfleiderer pro design a vývoj 
Christiane Gebertová. „Vývoj zřetelně směřuje k materiálům, 
jako je beton, kov a textil, ale také ke klidnějším variantám dře-
va, kamene a mramoru. To bylo základem pro výběr nových 
variant kolekcí.“ V roce 2019 tak bylo představeno zhruba 
35 nových dekorů, které rozšiřují celosvětově nabízené port-
folio společnosti. Ke znázornění a inspiraci slouží oblasti, do 
kterých Pfleiderer své různorodé dekory dělí. 
Umírněnost a ležérnost odráží průmyslový vzhled, který ne-
ztrácí na oblibě: Uhlazený beton a tmelené povrchy v kombinaci 
s kovy, jako je černá ocel, či dokonce se sklem nebo s loupanou 
dýhou. Inovace jako schematický skleněný dekor Window, 
ocelové dekory nebo výrazný Terrazzo Nero, ale také různé 
betonové varianty představují ležérní průmyslový šarm. 
„Výrazné dřevěné motivy nadále určují charakter interiéru 
i design nábytku. Trend se však ubírá směrem ke světlým, 
přirozeným dřevům s vyváženou, klidnější strukturou,“ uvádí 
Gebertová. Dekory Portland Ash hell symbolizují lehkost 
a svěžest. V kombinaci s tím se doporučují chladné šedé tóny 
a textilní struktury. Tento spíše severský, skromný svět shrnuje 
společnost Pfleiderer pod hlavičkou Autenticita a řemeslnost. 
Společnost Pfleiderer navíc prezentuje portfolio struktur, kte-
ré lze kombinovat s množstvím dekorů. Patří k nim novinky, 
jako granulovaná perlová struktura Sandpearl a univerzální 
struktura Corrosio, která imituje rez. „Hrubá, živá materiá-
lová struktura Corrosio připomíná rezavějící kov. Její matný, 
popraskaný povrch dokresluje hedvábně matný podklad,“ 
rozvádí Gebertová. U kovových dekorů, jako jsou ocel, bronz 
či dokonce zlato, působí nová struktura obzvlášť autenticky. 
„Sandpearl představuje moderní vývoj naší úspěšné struktury 
Miniperl. Tato novinka je matná a drobná, takže nevšední 

noblesu a modernitu dodá zejména materiálovým dekorům 
a unidekorům,“ vysvětluje Gebertová.
Designová kolekce Pfleiderer je ve světě dřevěných materiálů 
jedinečná: Z více než 360 možností, které zahrnují na 300 
dekorů a 21 struktur ve spojení s melaminovým nátěrem a HPL, 
lze vytvářet libovolné kombinace. Volit je navíc možné z 20 nos-
ných materiálů. Ty zahrnují materiály na bázi dřeva pro klasické 
koncepce nábytku a interiéru, desky odolávající ohni i vlhku 
a speciální nosné materiály Pfleiderer jako BalanceBoard 
pro lehké konstrukce a LivingBoard pro ekologické stavby. 
Novinky již obohatily jedinečně rozmanitou kolekci DST 
od společnosti Pfleiderer a nabízejí inspiraci při vytváření 
individuálních prostor.
Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH
Prodejci: viz www.pfleiderer.com

Příroda, nebo průmysl? Pfleiderer rozšiřuje svou kolekci

http://www.rehau.cz
http://www.pfleiderer.com
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RAUVISIO crystal je polymerní la-
minát, který byl poprvé představen 
již v roce 2013, a stal se nedílnou 
součástí produktového portfolia spo-
lečnosti REHAU. Kompenzuje nedo-
statky pravého skla a kombinuje jeho 
přednosti s pozitivními vlastnostmi 

termoplastů. Na začátku roku 2019 
byla nabídka rozšířena o novou řadu 
RAUVISIO crystal dekor. Jedná se 
o 12 trendových dekorů, mezi kterými 
nechybí motivy kamene a dřeva, stejně 
jako zajímavé kreativní dekory. Jsou 
k dispozici v matném nebo vysoce 

lesklém provedení a mají stejné užitné 
vlastnosti jako stávající jednobarevné 
varianty RAUVISIO crystal.

Výrobce: REHAU AG + Co
Prodejce: REHAU, s.r.o.

RAUVISIO crystal dekor – nejchytřejší sklo všech dob

www.pfleiderer.com

NOVINKY 2019
PŘÍRODNÍ NEBO INDUSTRIÁL ?
NAŠE TRENDY. VAŠE VOLBA. INSPIRATIONS

CLOSE TO YOU

TREND BYDLENÍ

PRŮMYSLOVOST & UVOLNĚNOST
TREND BYDLENÍ

SKUTEČNOST & RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ

Univerzální struktura 
rzi CORROSIO CR

Zrnkově perličková 
struktura SANDPEARL SD

Přírodní lehkost nebo spíše drsné a uvolněné ? 

Inspirován současným aktuálním trendem v bydlení, 

přináší Pfleiderer rozšíření své designové kolekce 

o výjimečné dekory a struktury.Navštivte nás na Interzum 2019 

v Kolíně: 21. –24. května,

hala 6.1, stánek: D010 / E011

http://www.rehau.cz
http://www.pfleiderer.com


AQUAWOOD DIAMOND
PRÉMIOVÁ OCHRANA PRO DŘEVĚNÁ OKNA

http://www.lakyadler.cz


  

PRÉMIOVÁ OCHRANA PRO DŘEVĚNÁ OKNA SE SYSTÉMEM
ADLER AQUAWOOD DIAMOND 

Výjimečná povrchová úprava z produktové řady ADLER Aquawood Diamond dokonale chrání 
dřevěná okna proti extrémnímu šoku způsobenému teplem, chladem, vlhkem, krupobitím, 
UV zářením stejně jako poškození při přepravě a montáži. Dvoukomponentní nátěrové systémy 
na bázi vody od �rmy ADLER se osvědčily v praxi po desetiletí a splňují i ty nejnáročnější 
požadavky zákazníků na dřevěná okna. 

 AQUAWOOD DIAMOND 
  NEJVYŠŠÍ TŘÍDA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

ADLER Česko s.r.o., Pražská 675/10, Brno-Bosonohy, 642 00 
tel.: 731 725 957, 605 899 044 

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

Barvu máme v krvi.

http://www.lakyadler.cz
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X-fix je označení pro speciální spojovací 
systém dřevo-dřevo pro snadné a rych-
lé spojování konstrukčních CLT panelů 
jak nosných obvodových či vnitřních 
stěn, tak i stropů. A to prostřednictvím 
speciál ních dvojitých rybinových ko-
nektorů (zámků) z bukového nebo bře-
zového multiplexu, vyráběných ve dvou 
provedeních (X-fix C a X-fix L). Vkládají 
se do vyfrézovaných otvorů nebo drá-
žek (tvarově přizpůsobeným danému 
typu spoje), umístěných ve spojovaných 
panelech vždy proti sobě ve stejné rovi-
ně. Fixují se pouze pomocí kladiva, kdy 
mezi dvěma sousedními panely vytvoří 
samosvorný spoj s minimální přiznanou 
spárou. U stropních panelů se konek-
tory (X-fix C) aplikují z horní následně 
tepelně izolované strany. U stěnových 
panelů, k jejichž spojení slouží provedení 
X-fix L, se v případě rohových spojů apli-
kují do hran zkosených pod úhlem 45°. 
V obou případech tak vytváří skrytý spoj, 
využívaný hlavně u staveb s CLT panely 
s přiznanou vnitřní pohledovou plochou.

Spojovací konektor X-fix C

Konektor X-fix C představuje samosvor-
nou, ze dvou částí složenou dřevěnou 
spojku s dvojitou rybinou a šikmou 
styčnou plochou. Vyrábí se v rozmě-
rech 100x130x90 mm (šířka x délka x 
hloubka) a je určena pro plošné spojo- 

Rakouská firma specializující se na dodávky nejrůznějšího materiálu pro nosné konstrukce dřevostaveb 
(KVH hranoly, BSH hranoly v provedení Duo a Trio, samonosné CLT panely apod.), představila před 
časem na trhu patentovaný spojovací systém X-fix. Je určený pro bezšroubovou montáž pětivrstvých 
CLT panelů od tloušťky 100 mm a více pomocí speciálních spojovacích konektorů, složených ze dvou 
částí a zhotovených z bukového nebo březového multiplexu. Slouží pro spojení CLT panelů jak v ploše 
(provedení X-fix C), tak pro spojení v rozích, případně pro napojení nosné příčky (provedení X-fix L).

Pro rychlou montáž konstrukčních 
CLT panelů systémem dřevo-dřevo

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

Pro spojení stropních panelů slouží konektory X-fix C, umísťované z horní následně 
izolované strany
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vání stropních pětivrstvých CLT pane-
lů v tloušťkách 100, 120 a 140 mm. 
Upínací síla a pevnost ve smyku jednoho 
např. březového konektoru činí 28 kN, 
což podle výrobce odpovídá deseti 
120 mm dlouhým konstrukčním vrutům 
o průměru 8 mm se závitem po celé 
délce. Při vlastní instalaci se do výše 

zmíněného frézování obou panelů nej-
prve vloží 1. část spojky (širším koncem 
dolů). Vedle ní se zasune 2. část, která 
se rukou zatlačí tak, aby pevně držela, 
přičemž vždy o cca 10–15 mm vystupu-
je nad horní rovinu spojovaných panelů. 
Do stejné roviny s nimi se pak dostane 
několika údery kladivem (o hmotnosti 

asi 5 kg), kdy se spolu se samotným 
zafixováním spojky oba panely stáhnou 
k sobě na těsnou spáru.

Spojovací konektor X-fix L

Provedení X-fix L představuje lineární 
dřevěný konektor speciálně upravený  

Při aplikaci se do frézování obou panelů vloží 1. část spojky…

…vedle ní se poté zasune 2. část…

…a vlastní fixace se provede údery kladivem
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pro spojování stěnových panelů (o mini-
mální tloušťce 100 mm, se středovými 
vrstvami 3x20 mm) do tvaru písmen „L“, 

„T“ nebo u dlouhých stěn také pro spo-
jování po délce. Každý konektor se opět 
skládá ze dvou rybinovitých a klínovitých 

prvků o délce max. 3 metry, které se 
zasouvají shora do drážek frézovaných 
průběžně po celé výšce stěny (v hra-

Pro spojení stěnových panelů slouží konektory X-fix L, zasouvané shora do průběžně vedené drážky

Při spojování se 1. část konektoru vkládá do drážky silnějším koncem dolů, 2. část naopak tenčím koncem dolů…

…a posledních cca 30–50 cm se pak dorovná pomocí kladiva
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nách či v ploše panelů dle typu spoje). 
Jeden takto zhotovený třímetrový konek-
tor o profilu 80x50 mm (hloubka x šířka), 
při rohovém spojení do „L“ použitelný 
pro panely tloušťky min. 120 mm, nese 
střihové a tahové zatížení 16 ocelových 
vrutů o průměru 8 mm a délce 200 mm. 
Při vlastní aplikaci se 1. část konektoru 
vkládá do vyfrézované drážky silnějším 
koncem dolů. Druhá část naopak ten-
čím koncem dolů, přičemž posledních 
cca 30–50 cm, o které přesahuje, se 
pak dorovná pomocí kladiva.

Možná je také demontáž

Pro snadnější zasouvání obou částí spo-
jek do otvorů či drážek se doporučuje 
styčné šikmé plochy lehce navlhčit vhod-
ným lepidlem, které po vytvrzení celko-
vou pevnost spoje ještě zvýší. Pokud 
se ale styčné plochy namísto lepidlem 
lehce navlhčí olejem nebo voskem, je 

možné v případě potřeby oba typy spojů 
rozebrat. Této možnosti se využívá např. 
při využití CLT panelů pro stavbu výstav-
ních stánků, kdy je 2. část konektorů 
přizpůsobena pro nezbytnou demontáž. 
U provedení X-fix C je k tomuto účelu 
opatřena dvojicí shora aplikovaných spe-
ciálních závrtných matic, do kterých se 
zašroubují ocelová madla. U provedení 
X-fix L, kdy se z daného důvodu konek-
tory nezakracují na výšku stěn, ale mírně 
přesahují, je 2. část opatřena v ploše 
vyfrézovaným demontážním okem.
Pro úplnost informací je třeba dodat, že 
boční plochy spojovaných panelů musí 
být naprosto rovné. Otvory nebo drážky 
pro konektory, jejichž počet v případě 
stropů určuje statik s ohledem na velikost 
plochy, se zpravidla frézují přímo ve výro-
bě na CNC strojích. V případě potřeby je 
však možné je zhotovit i na staveništi za 
pomoci ruční vertikální frézky a speciál-
ních přípravků (viz str. 14–16).

Úpravy 2. části konektorů v případě nezbytné demontáže

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

DP-stavitelná fréza KONSTANTIN
do CNC obráběcích strojů

• výměnné diamantové břity
• zarovnání a srážení nebo

                 zaoblení hrany materiálu 
                 nastavitelné v požadované tloušťce

• 45° nebo rádius R1-R5
• obrábění DTD, MDF, HPL, 

                 překližky a masivního dřeva

kvalita v pravý čas

http://www.aigner-werkzeuge.at
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MUISTA, což by se dalo přeložit jako 
PAMATUJ, je pohodlná aktivní pracov-
ní židle – nebo spíše houpací stolička 
– vhodná pro dospělé i pro děti. Lze 
ji použít pro práci vsedě u standard-
ního i u výškově nastavitelného stolu, 
ve firemní i domácí kanceláři, ale také 
v zasedací místnosti nebo v jídelně. Její 
podstatou je, že uživateli nabízí možnost 
aktivního dynamického sezení.
Minimalistická, ale pevná konstrukce 
stoličky Muista je vytvořena z jednoho 
kusu ohnuté březové překližky, na bo-
cích odlehčené výřezy. Na jejím horním 
oblouku, sloužícím jako sedák, je upev-
něn ergonomicky tvarovaný polštář z kva-
litní vlněné textilie pro pohodlné sezení. 
Polštáře sedadel mohou být vyplněny 
pohankovými slupkami – udržitelným 
vedlejším produktem potravinářského 
průmyslu, nebo PU pěnou. Spodní 
konce ohnuté překližky jsou vytvarova-
né do oblouku s velkým poloměrem, což 
umožňuje houpavý, ale bezpečný pohyb 
stoličky.
Na stoličce můžeme sedět dvojím způ-
sobem: obkročmo jako na koni s mož-
ností předo-zadního pohybu, nebo na-
příč jako na lavici s možností bočního 
pohybu.
Stolička Muista byla vyvinuta a je vyrá-
běna v Litvě. Výrobce ji nabízí ve dvou 
výškových velikostech, což umožňuje 
pracovat u běžného stolu s výškou pra-
covní desky okolo 75 cm, nebo u výš-
kově nastavitelného stolu.

PAMATUJme na „zdravé“ sezení

Dynamické sezení může mít mnoho podob. Jeho podstata je ale stále stejná – zabránit jednostrannému 
zatížení organismu vlivem statického sezení. Kromě pozitivního vlivu na fyzickou stránku, kdy napomáhá 
správnému držení těla a tím udržuje lidskou páteř v dobré kondici, také výrazně zlepšuje koncentraci, 
produktivitu a výkonnost. Dynamické sezení nám umožňuje např. kvalitní balanční kancelářská židle, 
ale stejně dobře může svoji roli v tomto směru sehrát i mnohem jednodušší sedací nábytek.

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

Stolička Muista umožňuje dva způsoby sezení: obkročmo jako na koni s možností 
předo-zadního pohybu, nebo napříč jako na lavici s možností bočního pohybu

Minimalistická konstrukce houpací sto-
ličky Muista je vyrobena z ohnuté bře-
zové překližky

Stolička Muista je nabízena ve dvou výš-
kových velikostech pro práci u běžného 
nebo výškově nastavitelného stolu
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Díky skutečnému zájmu 
o obor…

Pan Jaroslav Benda, narozený v roce 
1949 v obci Sázava na Pelhřimovsku, 
od svých čtyř let po tragické smrti otce 
vyrůstal jen s matkou a starším bratrem 
a přestože již v dětství snil o tom stát 
se malířem či sochařem, se ve snaze 
matce finančně ulehčit vyučil v letech 
1963–1966 v oboru malíř – natěrač. 
„Vyrůstal jsem pod vrchem Křemešník 
s poutním kostelem Nejsvětější Trojice, 
kam jsem často jako kluk chodil, díval 
se na oltář, výmalby, sochy a snil o tom, 
že tohle bych chtěl jednou dělat. Po 
skončení základní školy mně však ma-

Restaurátor uměleckých památek 
nesmí ošidit dílo, lhát veřejnosti ani sám sobě

Být dobrým v jakémkoliv oboru lidské činnosti znamená nikdy se nespokojit s tím, co již znám 
a umím, ale neustále objevovat a hledat to, co ještě neznám. Tato svatá pravda se v roce 1968 stala 
doslova zákonem pro dnes devětašedesátiletého pana Jaroslava Bendu z Pelhřimova, který se svojí 
pílí a snahou získávat stále nové poznatky postupně vypracoval z vyučeného malíře – natěrače až 
na uznávaného restaurátora uměleckých děl s licencí Ministerstva kultury ČR. 

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

„Restaurátořina je z více jak 90 % o řemesle a teprve až ten zbytek je o umění,“ 
říká restaurátor uměleckých děl Jaroslav Benda

Mistrův pelhřimovský ateliér poskytuje prostor jak pro prezentaci řemesla, tak především pro obnovu památek a dílům také 
patřičnou ochranu před zcizením
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minka řekla, že když už bohužel nemo-
hu malovat na papír, tak budu alespoň 
malovat na zdi. Dnes vím, že byla velice 
moudrá, neboť v učení jsem získal cen-
né řemeslné základy, z kterých těžím 
dodnes, jelikož restaurátorství je z více 
jak 90 % o řemesle a až teprve ten zby-
tek je o umění,“ říká devětašedesátiletý 
restaurátorský mistr, který posléze od 
ledna 1968 nastoupil do zaměstnání 
v tehdejším Jihočeském podniku pro 
údržbu památek Tábor, ve středisku 
Pelhřimov. Zde se mu díky dennímu sty-
ku s uměleckými památkami a přede-
vším jeho zájmu o obor postupně začaly 
otevírat další obzory a v roce 1973, po 
absolvovaném ročním dálkovém studiu 
na Školském ústavu umělecké výroby 
v Praze, úspěšně složil závěrečnou 
zkoušku v oboru umělecký pozlacovač. 
Rok nato pak absolvoval roční studium 
v Moravském muzeu v Brně, kde zís-
kal osvědčení konzervátora muzejních 
sbírek.

…předním odborníkem na 
polychromii a zlacení

„V pelhřimovském středisku památek se 
mně poštěstilo pracovat se starými zku-
šenými mistry, kteří, když viděli, že mám 
o práci opravdu zájem, mně prozradili 
(někdy rádi, jindy spíše náhodou) různá 
tajemství svých řemesel. Díky rozmani-
tosti zakázek jsem tak měl možnost se-
známit se nejen s nejrůznějšími technika-
mi svého oboru, ale i příležitost postupně 
zvládnout také problematiku malířskou, 
štukatérskou a řezbářskou,“ vzpomíná 
Jaroslav Benda na své restaurátorské 
začátky s tím, že týmová práce ho naučila 
nejen ctít profesionalitu každého oboru, 
ale i zodpovědnosti vůči restaurátorské 
práci. A to v tom smyslu, že konečná 
povrchová úprava (polychromie nebo 
zlacení) musela být organickou součás-
tí celého restaurátorského zásahu, ať již 
truhlářského, řezbářského nebo kame-
nického. Přes pochopení práce svých 

kolegů se také naučil ctít a chápat zá-
měry tvůrců děl nejrůznějších období. 
Nejen množství církevních a světských 
památek, které spolu s kolegy restauro-
val, ale především na nich odvedená prá-
ce proto J. Bendu v roce 1983 přivedly 
před zkušební komisi, která mu udělila 
titul Mistr umělecké řemeslné práce 
s restaurátorskou specializací pozlaco-
vačství, polychromie, štaférství a řezba.

Býti zaměstnancem mu 
svazovalo ruce…

K prestižním zakázkám mistra Bendy, na 
kterých se podílel ještě coby zaměstna-
nec pelhřimovského střediska údržby 
památek, patří mezi jinými především 
barokní oltář s ostatky sv. Prokopa 
v kostele Všech svatých na Pražském 
hradě, zhotovený v roce 1739 řezbářem 
Františkem Ignácem Weissem. „Při re-
staurování oltáře v letech 1987–1988 
jsme jej rozebrali a jeho podrobný prů- 

Archivované restaurátorské zprávy dokladují stav každého díla před restaurováním,…

…v jeho průběhu a po řezbářském doplnění…
…až po dokončení včetně popisu zvoleného postupu a mate-
riálů povrchové úpravy
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zkum ukázal, že byl v minulosti několikrát 
opravován, a to ne vždy nejlepším způso-
bem. Po odborném posouzení jsme pro-
to odstranili všechny nevhodné pozdější 
doplňky a zásahy. V případě barokního 
zlacení a polychromie jsem se já osobně 
pak snažil zúročit své léty nabyté znalos-

ti a zkušenosti při používání dobových 
technologií a materiálů tak, jako to dělám 
dodnes, tedy v maximální míře zacho-
vat původní povrchové úpravy,“ doplňuje 
restaurátorský mistr s tím, že při takto 
prováděné práci se začal stále víc potý-
kat s problémy spojenými s podnikovými 

normami a časově omezenou pracovní 
dobou, které byly v rozporu s potřebami 
restaurovaného díla. 
Nicméně restaurátorské práce na výše 
zmíněné zakázce otevřely J. Bendovi 
v roce 1989 cestu do Českého fondu 
výtvarných umělců, což mu na základě li-
cence Ministerstva kultury ČR na restau-
rátorské práce umožňovalo pracovat tzv. 
na volné noze. Této možnosti se rozhodl 
využít koncem listopadu 1989, kdy podal 
v zaměstnání výpověď, ale v rámci dob-
rých vztahů ještě pomohl v roce 1990 
svému mateřskému podniku dokončit 
zakázku na svém dosud nejstarším re-
staurovaném díle – gotickém pastofo-
riu (kovová zlacená věžovitá schránka 
na svátost oltářní) vytvořeném v letech 
1373–1375 v parléřovské huti pro kapli 
sv. Václava v pražské katedrále sv. Víta.

…ale na bývalé kolegy 
z památek nezapomněl

Pro svatovítskou katedrálu pak J. Benda 
v letech 1990–1992 vytvořil i svoji 
první samostatnou zakázku spojenou 
s restaurováním neogotického oltáře 
v kapli Panny Marie. Po jejím dokon-
čení se věnoval restaurování a zlacení 
barokních regálů v Teologickém sále 

Celková obnova 13 m vysokého, 6 m širokého a 2,5 m hlubo-
kého oltáře pelhřimovského kostela sv. Bartoloměje probíhala 
více jak 5 let

Po hlavním oltáři se obnovy dočkaly mimo jiné také boční 
oltáře Panny Marie Bolestné... 

...a Růžencový
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knihovny Kláštera premonstrátů na 
Strahově, kde kromě samotné povr-
chové úpravy (zlacení a polychromie) 
prováděl i opravu poškozených řezeb 
nebo vytvářel řezby nové. Pak přišly na 
řadu např. rekonstrukce dvou barokních 
a rokokových saní ze zámku Hluboká 
nad Vltavou a další zakázky, které v prv-
ních letech své samostatné výdělečné 
činnosti realizoval v dílně na rodné cha-
lupě v Sázavě. Některé s nimi spojené 
práce (např. demontáže oltářů či jiných 
objemnějších děl, nezbytné opravy je-
jich dřevěné architektury respektive 
korpusu nebo opětovnou montáž) pro-
váděl za pomoci truhlářů z místa či okolí 
restaurovaného díla. 
Od roku 1999 svoji restaurátorskou 
činnost postupně přestěhoval (vyjma 
skladu velkorozměrných architektur) do 
dvoupodlažního ateliéru v Pelhřimově, 
který vybudoval přestavbou a dostavbou 
jednoho ze starých domů v blízkosti cen-
tra. Zde má k dispozici kromě několika 
samostatných pracovišť (řezbářské, 
malířské, pracoviště povrchové úpravy, 
restaurování obrazů apod.) a menších 
skladovacích a výstavních prostor, také 
pro něj nezbytný archiv restaurátor-
ských zpráv. Jejich obsahem je vedle 
základních historických informací o díle 
také podrobný popis a fotografie stavu 
díla před, v průběhu a po restaurování 
včetně všech použitých technik a ma-
teriálů. Objekt ateliéru je navíc osazen 
okny s bezpečnostními skly a mřížemi 
a opatřen zabezpečovacím zařízením 
s výstupem na centrální pult státní po-
licie, čímž restaurovaným předmětům 
s mnohdy vysokou historickou hodno-
tou zajišťuje nezbytnou ochranu před 
zcizením. Od téhož roku (1999) začal 
J. Benda při svých zakázkách opětovně 
spolupracovat s několika bývalými kole-
gy ze střediska památek v Pelhřimově, 
které v té době ukončovalo činnost. 
Jejich společným dílem byl např. v letech 
2002–2006 restaurovaný 13 m vysoký 
raně barokní hlavní oltář ve farním kostele 
sv. Bartoloměje v Pelhřimově.

Nikdy ne nastojato a vždy 
postaru

„Restaurátorská profese zahrnuje řez-
bu, malbu, polychromii, setkáte se při 
ní se štukem, s povrchovou úpravou 
na různých podkladech – kov, dřevo, 
kámen. Nicméně u většiny mých pra-
cí (oltáře, kazatelny a jiné památky) je 
podkladem dřevo,“ sdělil mně Jaroslav 
Benda ve svém ateliéru s tím, že veškeré 
památky s dřevěnou architekturou proto 

zásadně nejsou restaurovány tzv. nasto-
jato přímo v kostele, ale (po důkladném 
zadokumentování díla a jeho demontáži) 
v ate liéru a v případě architektur v díl-
nách jeho truhlářských kolegů. 
„Restaurovat oltáře nastojato je velice 
špatné, jelikož dřevo (většinou smrko-
vé nebo borové, u řezeb lípové), které 
je v kontaktu s podlahou a zdivem, je 
zpravidla napadeno houbou, plísní, hni-
lobou atd. Tyto poškozené části je nutné 
vyměnit, případně vyspravit, vzniklé spá-
ry vyšpánovat (zaplnit) a vše jako celek 
zpevnit,“ vysvětluje J. Benda a dodává, 
že narušené dřevo, které lze v závislosti 
na rozsahu poškození zachovat, je nut-
né ošetřit proti dřevokazným škůdcům 
fungicidním přípravkem (formou injektá-
že, nátěru či máčení), případně odvést 
a nechat ozářit na specializovaném 
pracovišti. Poté je třeba provést tzv. pe-
trifikaci (zkamenění dřeva) pomocí buď 
přírodních pryskyřic (kalafuna, damara) 
nebo umělou pryskyřicí. „Proti škůdcům 
je nutné z preventivních důvodů ošetřit 
i všechny nové dřevěné prvky včetně 
řezeb,“ upřesňuje restaurátor s tím, že 
vlastní povrchová úprava polychromií 
a zlacením pak začíná bandážováním 
neboli obalením dřeva vláknem lepeným 
kostním klihem. Poté následuje nanese-
ní křídových vrstev a polymentů, což jsou 
speciální hlinky míchané s vaječným bíl-
kem, na které se v konečné fázi zlacení 
nalepují plátky zlata. A to aktivací lepivosti 
bílku potřením polymentové vrstvy směsí 
vody a lihu. Nanesené zlato se pak dle 
potřeby díla buď leští (achátem) do vyso-

kého lesku, nebo se ponechává v matu. 
„Při polychromii je pro restaurátora nej-
důležitější restaurované dílo detailně 
prozkoumat a stanovit přesný postup 
obnovy. A to takový, aby svým zásahem 
památku neznehodnotil, ale snažil se 
využít všech zachovalých fragmentů 
polychromie a ty pak doplnil citlivou, 
zcelující a napodobivou retuší včetně 
zlacení povrchu tak, aby novější zákro-
ky s dokonalým fragmentem původního 
uměleckého díla vytvářely pohledově 
harmonický celek,“ zkonstatoval zá-
věrem mistr Benda s tím, že u většiny 
památek je nutné uplatnit více technolo-
gických postupů, jako např. gravírování 
(přenesení motivů do leštěné plochy), 
bombírování, zestařování, imitace růz-
ných technologií (např. imitace mramoru 
na dřevě) apod.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Jaroslav Benda
Místo: Pelhřimov
Rok založení: 1990
Počet pracovníků: 7
Tel.: 602 862 450

Pelhřimov
●

Oltáře J. Benda se svým kolektivem restauruje zásadně v demontovaném stavu, 
aby se patřičné péče dostalo i jejich architekturám
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Kořeny firmy sahají do 60. let minulé-
ho století, kdy její zakladatel Ottokar 
Hölscher doplnil obchodní zastoupení 
firmy s vysokozdvižnými vozíky o pro-
dej externě vyráběných regálů. Krátce 
nato se firma pustila do výroby vlastních 
regálových systémů. K nim patřily též 
konzolové regály, které pokryly po-
ptávku trhu po regálech určených ke 
skladování dlouhého zboží. OHRA si 
nechala patentovat samojistící zavěšo-
vací konzoli, která dnes platí za normu 
pro všechny konzolové regálové systé-
my. Díky této inovaci lze změnit výšku 
polic konzolového regálu rychle a bez 
použití nářadí. Navíc je konzole při ná-
razech poddajná, což šetří regál, vozík 
a především zboží. V roce 1979 vyčlenil 
Ottokar Hölscher oddělení regálů do 
vlastní firmy. Tím se zrodila firma OHRA 
Regalanlagen GmbH.
V současné době jsou všechny nosné 
díly regálů od firmy OHRA, ať už těch 
paletových či konzolových, zhotoveny 
z plnostěnných, za tepla válcovaných 
ocelových profilů. To dovoluje vysoké 

nosnosti, při současném zachování 
štíhlé konstrukce. Zásluhou těchto vý-
konných regálových systémů se firma 
OHRA etablovala zvláště v odvětvích 
jako obchod se stavebními mate riály 
nebo zpracování dřeva. „Kromě toho 
jsme už dávno nabízeli speciální řeše-
ní pro rozmanitá odvětví – i díky naše-
mu bohatému programu příslušenství, 
jímž lze naše regály vybavit pro nej-
různější úkoly,“ zdůrazňuje Thomas 
Jerschkewitz, vedoucí prodeje ve firmě 
OHRA pro oblast Německo. Regálová 
řešení OHRA dnes proto nacházejí své 
uplatnění v operních domech stejně tak 
jako u prodejců opotřebovaných autodí-
lů nebo v přístavištích (kvůli přezimování 
jacht). Firma OHRA umí vyhovět též tren-
du výstavby regálových hal a automati-
zovaných řešení díky tomu, že vlastní 
projektové oddělení dokáže držet krok 
i s většími stavebními výzvami. „Díky naší 
orientaci na zákazníka nabízíme oproti 
naší konkurenci rozhodující výhodu,“ 
říká Raymond Wolsey, vedoucí prodeje 
divize Export.

Budoucnost vidí firma OHRA optimistic-
ky. Pokud by přece jen mělo znovu dojít 
k ochlazení ekonomiky, dívá se na to 
Dr. Andreas Hölscher, syn zakladatele 
firmy a dnes jednatel firmy OHRA, spíše 
optimisticky: „Díky naší pozici na trhu 
jsme z krize vzešli vždy o něco silnější. 
Trhy se pročistí, ale my stojíme na so-
lidních základech.“

Další informace:

OHRA Regalanlagen GmbH
Alfred-Nobel-Straße 24-44
D-50169 Kerpen (bei Köln)

Obchod Česká republika
Mazourova 1
Brno 636 00
Tel.: +420 530 324 688
Mobil: +420 776 024 121
E-mail: tichy@ohra.de
www.ohra.cz

Firma OHRA se coby výrobce skladových a regálových systémů specializovala 
zejména na dlouhé a těžké skladované zboží. Dnes je lídrem na evropském trhu 
a specialistou na konzolové regály. V roce 2019 slaví firma své 40. výročí pod 
mottem: „40 let OHRA – we will „rack“ you!“

40 let OHRA – we will „rack“ you!

40 let OHRA – Thomas Jerschkewitz, Obchodní Manažer pro Ně-
mecko a Raymond Wolsey, Export Manažer (zleva). Foto: ©OHRA

OHRA je dnes evropským lídrem na trhu s konzolovými regály. 
Foto: ©OHRA

http://www.ohra.cz
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Sezení do veřejných prostor

Z kategorie čalouněného sedacího ná-
bytku jsme do našeho přehledu vybrali 
sortiment slovinské společnosti Klun 
Ambienti, která zde prezentovala vyba-
vení do veřejných prostor. Zohledňuje 
současné požadavky na zajištění určitého 
soukromí např. v open space kancelářích 
– ať už k relaxaci, k telefonování nebo 
k uzavřenému jednání. Např. otočné křes-
lo s vysokými zády doplněné volně stojící 
obloukově tvarovanou stěnou umožňuje  

Výběr z novinek 
na imm cologne a LivingKitchen 2019 – II.

Veletrh nábytku a bytového vybavení imm cologne a souběžně s ním probíhající 
přehlídka kuchyní LivingKitchen slouží nejen pro získávání nových obchodních 
kontaktů, ale i pro seznámení se s aktuálními trendy a novinkami v bytové tvorbě. Vedle 
sledování obecných trendů z hlediska používaných materiálů či barev nebo vývoje 
v oblasti životního stylu umožňuje také trochu více nahlédnout pod pokličku přítomným 
výrobcům po stránce celkového designu, tj. nejen vzhledu, ale i konstrukce, funkčnosti, 
použitých komponentů atd. Několik konkrétních příkladů toho, co letos v Kolíně nad 
Rýnem bylo možné spatřit, přinášíme ve druhém pokračování našeho přehledu.

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

Otočné křeslo s vysokým opěradlem a volně stojící stěnou pro zajištění soukromí ve 
veřejných prostorech nebo v relaxačních zónách open space kanceláří (Klun Ambienti)

„Kukaň“ ve tvaru jablka pro dvě osoby ur-
čená do veřejných prostor (Klun Ambienti)

Čalouněné nástěnné sedací válce umožňují vytvořit zajímavé a prostorově úsporné 
sezení prakticky kdekoliv (Klun Ambienti)



DM 4/201938

výstavy
otočením o 180° uzavřít prostor a vytvořit 
si tak požadované soukromí.
Otevřené boxy, nazývané lidově „kuka-
ně“, již ve své podstatě nabízí částečné 
soukromí. Celočalouněné provedení 
funguje navíc jako vynikající tlumič zvuku 
(stejně je tomu i v případě výše uvedené-
ho otočného křesla), což z „kukaně“ dělá 
nekonvenční sedací nábytek ideální pro 
rozhovor, ať už telefonický či přímý (box je 
parametrově přizpůsoben pro dvě osoby). 
Ve stěně boxu mohou být také zabudova-
né reproduktory pro poslech hudby.
Další nekonvenční způsob sezení nabízí 
čalouněné válce uchycené ve vodorovné 
poloze jedním svým koncem ke stěně. 
Podle umístění válců na stěně určujeme 
způsob sezení: pracovní, relaxační.

Ložnice à la 70.

Těm, kdo by si nemohli vzpomenout, jak 
vypadaly sektorové ložnice ze 70. a 80. 
let minulého století, se to rozhodly připo-
menout německé firmy Vimex a Lodden-
kemper. Jako by se vrátily v čase o čtyři 
desítky let zpět a přenesly svůj tehdejší 
sortiment do současnosti. Že by z nostal-
gie nebo z nedostatku času či invence na 
vývoj nových produktů? Postele zasaze-
né zadním čelem do skříňové sestavy ve 
tvaru portálu byly na veletrhu ojedinělým 
prvkem, který patrně zatím nemá dosta-
tek potenciálu na to, aby tzv. retro-styl 
posunul o 20 let dopředu. Ale kdo ví…

Kuchyň z nerezu?

Bohatou „nadílku“ inspirací přinesla le-
tošní přehlídka kuchyní LivingKitchen. 
Detailněji se tomuto tématu věnujeme 
v samostatném článku. Do tohoto naše-
ho přehledu jsme vybrali jen tři konkrét-

Nerezové kuchyně z kolekce Svoboda v kuchyni italské společnosti ALPES-INOX nabízí individuální řešení podle potřeb zákazníka

Vzpomínka na 70. a 80. léta v podání společností Vimex a Loddenkemper
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ní zajímavosti. Tou první je příklad, jak 
lze kuchyň zařídit skutečně netradičně. 
Italská společnost ALPES-INOX, speci-
alizující se na výrobu kuchyní z nerezové 
oceli, prezentovala na LivingKitchen tři 
nové koncepty ze své kolekce „Svoboda 
v kuchyni“: kuchyň s oddělenými funk-
cemi, kuchyň s kombinovanými funkce-
mi a kuchyňské ostrůvky.
Svoboda v kuchyni je projekt pro kuchyň, 
která může být přizpůsobena individuální-
mu prostoru, individuálnímu vkusu a indi-
viduálním potřebám vaření. Každý prvek 
je nezávislý a zahrnuje všechny důležité 
funkce v kuchyni: mytí, přípravu jídla, va-
ření, konzervaci, skladování. Zákazník 
si tak z jednotlivých komponentů může 
sestavit kuchyň podle svých vlastních 
představ a zvyklostí.
Nerezové kuchyně jsme byli zvyklí vní-
mat spíše jako gastro-vybavení pro re-
staurace, hotely, školní jídelny apod. Jak 
nám ale sdělil zástupce firmy, přibývá 
jim stále více zákazníků z privátní sféry, 
pro kterou mají připravený nejen svůj 
standardní „katalogový“ sortiment, ale 
také individuální zakázkovou výrobu. 
Výhodou kuchyní z nerezové oceli je 
podle něj vysoká odolnost vůči vodě, vy-
sokým teplotám, mechanickému poško-
zení a velmi dobré hygienické vlastnosti.

Bedýnky v kuchyni

Nový kuchyňský koncept německé spo-
lečnosti Ballerina s názvem TakeAway 
(odnést) reaguje na stále oblíbenější trend 
rozptýlení klasicky vybavené kuchyně do 
mobilních jednotek a jejich integrace jako 
jednotlivých funkčních prvků do obytného 

Kuchyňský koncept TakeAway německé 
společnosti Ballerina je založen na volně 
přenosných přepravkách

Přepravky v podobě dřevěných bedýnek se pokládají na výsuvné police a nahrazují 
v kuchyni klasické zásuvky. Spodní strana dna bedýnky je opatřena protiskluznou fólií

Nerezové kuchyně z kolekce Svoboda v kuchyni italské společnosti ALPES-INOX 
nabízí individuální řešení podle potřeb zákazníka
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prostoru. Klasické zásuvky v kuchyni jsou 
nahrazeny výsuvnými ocelovými plošina-
mi (policemi), na které se volně pokládají 
úložné boxy v podobě dřevěných bedý-
nek. Ty jsou na spodní straně dna opatře-
ny protiskluznou fólií, díky níž jsou police 
i bedýnka vůči sobě zafixovány, takže při 
zasouvání a vysouvání fungují jako stan-
dardní zásuvka. Bedýnku lze ale vzít a pře-
nést kamkoli je potřeba podle obsahu. 
Bedýnky jsou navíc stohovatelné, takže 
mohou fungovat jako zcela samostatné 
úložné boxy kdekoli v bytě.
Praktické využití tento koncept nabízí např. 
při nakupování. Nákup je možné roztřídit 
a uložit do bedýnek přímo v obchodě, 
v nich pak přemístit do auta a doma uložit 
přímo na výsuvné police bez překládání 
do zásuvek potravinové skříně apod. 

Kuchyň budoucnosti podle 
Häberliho

Švýcarský architekt argentinského pů-
vodu Alfredo Häberli vytvořil pro letoš-
ní přehlídku LivingKitchen vizi kuchyně 
budoucnosti. Jeho nepřehlédnutelná 
instalace se zelenými regály, stěnami 
a povrchy poskytla návštěvníkům vizi-
onářský pohled na kuchyni nedaleké 
budoucnosti. Je to budoucnost, ve kte-
ré je kuchyň stále hlavním centrem do-
mova. Ale kromě tradičních funkcí, jako 
je místo pro přípravu jídla a společné 
setkávání, je také domovem jiné kultu-
ry, protože se v ní stává každodenním 
rituálem uvědomělejší přístup k využí-
vání zdrojů. Häberliho myšlení jde ale 
dál i z dalších hledisek. V jeho vizi to 
nejsou jen média, která se stávají mobil-
ními. Dosud pevné spotřebiče, jako je 

Reálnou podobu kuchyně si návštěvníci mohli představit za pomoci rozšířené reality 
prostřednictvím svých tabletů nebo chytrých telefonů (foto: Koelnmesse)

Kuchyň budoucnosti podle vize švýcarského architekta argentinského původu Alfreda Häberliho (foto: Koelnmesse)
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sporák a trouba, migrují z místa na místo 
s uživateli, nebo jsou přemisťovány tak, 
aby šetřily místo.
Návrh Häberliho kuchyně budoucnosti 
byl založen na směsici minimalistické ar-
chitektury a virtuální reality. Většinu vyba-
vení kuchyně včetně nábytku (s výjimkou 
dlouhého skleněného stolu, rozptýle-
ných židlí a polohovacího křesla) si pro-
to návštěvníci bohužel nemohli osahat, 
neboť v ní bylo přítomno jen v imaginární 
podobě. Návštěvníci si reálnou podobu 
kuchyně mohli představit za pomoci 
audio průvodců a obrazovek tabletů či 
chytrých telefonů. V tzv. rozšířené reali-
tě se na příslušných místech v kuchyni 
objevovaly spotřebiče a doplňky, jejichž 
koncepty a návrhy sotva mohly být více 
nekonvenční.
Architekt do své kuchyně vytvořil celkem 
jedenáct kuchyňských přístrojů a spotře-
bičů. Naskenováním QR kódů umístě-
ných na zelených plochách mohli ná-
vštěvníci objevovat návrhy skrze svá chyt-
rá zařízení. Zahrnovaly např. průhlednou 
horizontální chladničku, vyvinutou ve spo-
lupráci se společností Samsung. Zařízení 
bylo navrženo tak, aby bylo zajištěno, že 
všechny potraviny a nápoje umístěné 
uvnitř jsou neustále vidět, čímž se zabrání 
zbytečnému otevírání a hledání. Häberli 
navrhl, že energie uvolněná při otevření 
dveří chladničky by mohla být přiváděna 
do integrovaného spodního úložného 
prostoru, který slouží jako ohřívací regál 
na nádobí. Mezi návrhy se také objevi-
la lichoběžníková ultra tenká přenosná 
varná deska, vyvinutá architektem ve 
spolupráci se společností Schott. Může 
být umístěna kdekoli a má dvojí funkci: 
vaří a udržuje jídlo teplé. V Häberliho vizi 

kuchyně budoucnosti může trouba v pří-
padě potřeby sestoupit ze stropu. Ta je 
také průhledná, takže vše, co se uvnitř 
děje, je stále vidět, což snižuje tepelné 
ztráty způsobené zbytečným otevíráním.

Koupací káď s vlastním 
ohřevem vody

Významný podíl v prezentovaném sorti-
mentu má venkovní neboli outdoorový 
nábytek, který tvoří nedílnou součást 
veletrhu imm cologne. Do kategorie out-
door ale patří i celá řada dalšího zařízení 
a vybavení, která se ale prezentují spíše 
na veletrzích zaměřených na bydlení, za-
hradu apod. To ale nevylučuje možnost 
prezentovat tento sortiment i na nábyt-
kářském veletrhu, jak ostatně ukazuje 
příklad nizozemské firmy Weltevree, kte-
rá v Kolíně představila svoji koupací káď 
s vlastním ohřevem vody nezávislým na 
připojení k elektrické síti. Lze ji díky tomu 
použít prakticky kdekoliv – na zahradě, 
na chatě i ve volné přírodě.
Káď je zhotovená z vysoce kvalitního 
sklolaminátu, který se používá na výrobu 
lodí. Ke kádi je připojeno potrubí z nere-
zové oceli, stočené do spirály. Potrubí je 
připojeno ke dvěma otvorům – ve spodní 
a v horní části kádě – a tvoří jednodu-
chý topný okruh. Spirála, vysunutá asi 
půl metru bokem od kádě, je ve spodní 
části opatřená ocelovým košem a slouží 
jako topeniště. K topení se používá dřevo 
v podobě polen, případně dřevěné brike-
ty. Od spirály se ohřívá uvnitř obsažená 
voda a přirozenou cirkulací se postupně 
ohřívá veškerá voda v kádi. Na spirálu lze 
také posadit zahradní nádobí a ohniště 
tak můžeme využít k přípravě jídla.

Koupací káď nizozemské firmy Weltevree s vlastním topným systémem pro ohřev vody

Ďalšie informácie: www.tectus-glass.com

Systém závesov

TECTUS® Glass – prehľad produktov

Madlo Protiplech Zatvárací magnet

TECTUS® Glass
komplexný 
systém kovania 
na sklenené dvere

SIM_Anz-2019_TectusTEG_SVK_drittel_55x265_RZ.indd   127.02.19   15:43

http://www.simonswerk.com
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Veľtrh slávnostne otvoril riaditeľ Národné-
ho výstaviska Agrokomplex Ing. Branislav 
Borsuk. V príhovore prezident Zväzu 
spracovateľov dreva SR Ing. Igor Patráš 
zvýraznil účasť slovenských výrobcov 
nábytku. Výstavisko síce nevytvorilo 
priestor pre Pavilón slovenských výrob-
cov nábytku a moderných drevosta-
vieb, ale väčšinu členských spoločnos-
tí ZSD SR sústredili do pavilónu N, kde 
bol aj informačný stánok zväzu. Tento 
priestor organizačne posilnili umiestne-
ním žrebovacej tomboly návštevníckych 
vstupeniek na veľtrh. Ďalšie členské spo-

ločnosti mali lukratívny priestor v paviló-
ne M5. Nábytok so zvýraznením dizajnu 
a konštrukcie slovenských výrobcov bol 
aj v pavilóne M3.
Ing. Igor Patráš situáciu odôvodnil: 
„Najväčším problémom výrobcov nábyt-
ku na Slovensku je malý slovenský trh. 
Predovšetkým musia odolávať konkuren-
cii pestrej ponuky zahraničných nábytkár-
skych reťazcov. Spestrili ponuku, no pro-
dukciou vo veľkých sériách si môžu dovo-
liť predávať lacnejšie a využívať možnosti 
zahraničných ekonomických nástrojov 
pre vyššiu ziskovosť. Slovenská konku-
rencia výrobcov však môže flexibilnejšie 
reagovať na dopyt konečných spotrebi-
teľov a vyrábať atypický nábytok, presne 
podľa požiadaviek trhu. Časť produkcie 
sa darí exportovať aj na  trhy Európskej 
únie, no najmä do Českej republiky.“

Paralelné prehliadky

Prezentáciu paralelnej prehliadky 22. 
ročníka Fórum dizajnu priblížila kurá-
torka expozície Zuzana Duchová. V pa-
vilóne M3 boli ukážky štyroch sloven-
ských vysokých škôl so zameraním na 
dizajn: Vysoká škola výtvarných umení 
– Katedra dizajnu, Drevárska fakulta 
Technickej univerzity Zvolen, Fakulta 
architektúry STU Bratislava, Fakulta 
umení Technickej univerzity Košice 
a dvoch vysokých škôl z ČR: Univerzita 
Tomáša Baťu Zlín a Mendelova univerzita 
Brno. V architektúre sprievodnej výstavy 
vychádzali z ekologických princípov – 
študentské projekty dopĺňali časti sta-
rého recyklovaného nábytku.
Veľtrh bol prioritne zameraný na pre-
zentáciu nábytku a bytových doplnkov, 

Veľtrhová plejáda nábytkárskych 
a dizajnérskych expozícií v Nitre

Na trendy z minulých rokov nadviazal veľtrh Nábytok a bývanie 2019 na Národnom 
výstavisku Agrokomplex v Nitre aj v 29. ročníku (5. – 10. marca 2019). Predstavilo 
sa 418 vystavovateľov na ploche 24 tisíc m2. Obsadili 12 výstavných hál a paviló-
nov. Na voľnej ploche ešte umiestnili viac ako desiatku kontajnerových firemných 
expozícií, produkty záhradného nábytku a exteriérové solitéry. Najviac expozícií mali 
slovenské firmy – 330 (75 %). Zo zahraničia prevažoval nábytok vyrábaný v Českej 
republike (cca 20 %). V ponuke nechýbal poľský nábytok (cca 3 %). Objavili sa aj 
zostavy a doplnky nábytku vyrábané v Taliansku, Rakúsku a Nemecku.

PANTONE 7502

C      M      Y      K
6     14     35     7

PANTONE 137

C      M      Y      K
0      46   100    0

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

Fórum dizajnu 2019 predstavilo takmer stovku exponátov a projektov študentov vysokých škôl so zameraním na dizajn
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dizajnu a architektúry. Patril k nemu aj 
4. ročník modernej a tradičnej architek-
túry z dreva formou prehliadky Moderné 
drevodomy. Boli v blízkosti slovenských 
výrobcov nábytku a zvýraznili spätosť 
s úsilím posilniť stavebný trh práve o dre-
vostavby. 
Nevýhodou bolo zrušenie prvého dňa 
veľtrhu len pre odborných návštevníkov. 
Dodávatelia materiálov a obchodníci 
s nábytkom mohli predtým nerušene 
rokovať s vystavovateľmi a s výrobcami 
nábytku o ďalšej spolupráci, uzatvá-
rať prípadne nové obchodné dohody. 
Prítomnosť laických návštevníkov po-
čas všetkých šiestich dní znemožňova-
la vytvoriť výlučne pracovnú atmosféru 
rokovaní. 

Prečo kúpiť slovenský nábytok

Nábytkársku sekciu ZSD SR tvorí 13 
výrobcov, 4 dodávatelia materiálov 
a polotovarov a 5 odborných stredných 
škôl. Z nich vystavovalo 11 členských 
spoločností a vytvorením ústredného 
stánku sa do výstavného diania zapoji-
lo 55 % členov s podporou odborného 
periodika Drevársky magazín. Venovali 
6 hodnotných cien do spotrebiteľskej 
tomboly. V stánku vysvetľovali spotrebi-
teľskej verejnosti, prečo kúpiť slovenský 
nábytok. Spoľahlivý výrobca, ktorý je 
vždy po ruke konečnému spotrebiteľovi, 
zabezpečí priamu komunikáciu s ob-
chodníkom, konzultáciu a záruku pre 
spotrebiteľa, ponúka tovar za dostupnú 
cenu a garantuje odborné poradenstvo 
pri zariaďovaní. Výsledkom je udelenie 
ceny ZSD SR Nábytkársky Oskar po-
čas veľtrhu, ktorá vyjadruje a zhmotňuje 
celé toto úsilie. Nositeľom ceny pre rok 
2019 je výrobná firma Ľubomír Kočiš 
z Bánoviec nad Bebravou – za aktuálny 
sortiment nábytku do moderného bytu.

Ceny Nábytok a bývanie 2019

Kritériom úspešnosti výrobcov a vy-
stavovateľov je získanie Ceny Nábytok 
a bývanie 2019. Takmer 40 nominácií 
hodnotiaca porota rozdelila do 6 súťaž-
ných kategórií a vybrala víťazné produkty.

 Čalúnený nábytok – výrobca 
Krošlák s.r.o. Nitrianska Blatnica za 
sedaciu súpravu JOIN-IT, prednosťou 
je tvarové riešenie od detailu po celok 
a zaujímavý výber poťahových textílií na 
podporu celkového výrazu produktu.

 Nábytok do obývacích priestorov – 
výrobca DOMESTAV s.r.o. Brno (ČR) 
za detský nábytok DOMINO BUBBLES 
v atraktívnom zostavení dreveného va-

riabilného nábytkového systému pre 
deti. Doplnením čalúnených prvkov 
vytvára hravý a bezpečný priestor.

 Kuchynský nábytok a spotrebiče 
– za netradičný dizajn kuchynskej zo-
stavy EWA ju získal výrobca Kuchyne 
NZ s.r.o. Nové Zámky.

 Ostatné typy nábytku – cena patrí fir-
me Ing. Peter Palatinus – DREVBYT 
Hlohovec. Ocenili kvalitnú stoličku 
MONACO za presvedčivý dizajn, kva-
litnú priemyselnú realizáciu sedacích 
prvkov z domácich prírodných mate-
riálov.

 Doplnky k nábytku, bytový textil – 
cenu získal matrac NATURA AIRGEL, 
výrobcom je MATERASSO Slovakia 
s.r.o. Oravské Veselé (člen ZSD SR). 
Využitím prírodných materiálov v mat-
raci, doplnením bukových roštov do 
postelí sa zameriava na zdravý spá-
nok.

 Najkrajšiu expozíciu veľtrhu mal vý-
robca nábytku DOMARK s.r.o. Žilina.

Hodnotiaca komisia ešte udelila Čestné 
uznania pre expozície:

 DECODOM s.r.o. Topoľčany za 
dlhodobý komplexný prístup k výro-
be a predaju kuchynského nábytku, 
sprístupnenie moderných technológií 
konečnému zákazníkovi.

 Fórum dizajnu (expozícia Slovenské-
ho centra dizajnu) za neustále kreatív-
ne prístupy a podporu dizajnu, interié-
rových prvkov a obytného prostredia.

Cenu riaditeľa veľtrhu získalo Združe-
nie mladých dizajnérov zo Zvolena 
Fragmenty SK za netradičný prístup 
k prezentácii dizajnu na komerčnom 
veľtrhu.
Spoluorganizátor veľtrhu a nositeľ znač-
ky Fórum dizajnu udelil Cenu výrob-
covi s vlastným dizajnom BRIK a.s. 
Kremnica za Knižnicu ŠTÓS.
Ocenenie Najinovatívnejší výrobok zís-

kal GEBERIT Slovakia s.r.o. Bratislava 
za aplikáciu technológie RIMFREE v sa-
nitárnych keramických produktoch.

Riešenia architektov 
v drevostavbách

Panelové defilé drevostavieb priťahova-
lo záujemcov o stavbu rodinných domov 
v súťaži Drevostavba roka 2018 vyhlá-
senej ZSD SR pre členské spoločnosti. 
Medzi 12 nomináciami je 10 rodinných 
domov, nadstavba firemného objektu for-
mou drevených panelov a drevená nosná 
konštrukcia telocvične. Návštevníci začali 
s hlasovaním laikov počas nitrianskej vý-
stavy a budú pokračovať počas stavebné-
ho veľtrhu Coneco v Bratislave. Paralelne 
prebieha aj internetové hlasovania od 5. 
do 31. marca 2019. Výsledky odbornej 
poroty, laického záujmu potenciálnych 
staviteľov a internetového hlasovania uve-
rejníme v budúcom čísle DM.

Najkrajšiu expozíciu veľtrhu mal výrobca nábytku DOMARK s.r.o. Žilina

Ocenená stolička MONACO a jej tvorca 
Ing. Peter Palatinus, ml.
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Přednáškový „Český den“ se na téma 
„Vliv životního stylu na současné bydle-
ní“ konal první den veletrhu, dopoledne 
5. 3. 2019. Trojici tradičních předná-
šejících z Mendelovy univerzity v Brně 
(doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., 
Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D. a autor-
ka článku), doplnil Jan Juza, marketingo-
vý ředitel TON, a. s., Bystřice pod Hos-
týnem. Souběžně pilně pracovala deseti-

členná odborná hodnotitelská komise, 
která nemívá lehkou pozici. Po prostudo-
vání písemných přihlášek je třeba každý 
exponát v pavilonech najít a prohlédnout 
za účasti zástupce vystavující firmy. Při 
následném zasedání komise za zavře-
nými dveřmi dochází k tříbení názorů, 
neboť je náročné posuzovat a vzájemně 
porovnávat přednosti či zápory výrobků 
a expozic z různých úhlů pohledu a najít 
shodu všech členů. Pro argumentaci je 
výhodné si celek i detaily vyfotit.
V posledních letech si užívám po před-
náškách „volna“ a mám dost času si 
prohlédnout detailně vše vystavené, 
promluvit s prezentujícími a u těch, je-
jichž exponát je do soutěže přihlášen, 

nemusím „mlžit“. Samozřejmě, že největ-
ší pozornost věnuji sedacímu i lehacímu 
čalouněnému nábytku, ergonomii sezení 
a ležení. Vždy mám radost, když najdu 
pěknou, vzhlednou v současném trendu, 
funkčně správně řešenou židli, křeslo, 
pohovku či postel. Prohlížím a fotím ce-
lek a detaily. Potěší mě kvalitně střiže-
ný, dobře sešitý i prošitý potah. Správně 
navržený a pěkně zhotovený čalouněný 
výrobek bývá okrasou interiéru, potěše-
ním oka. Vzhledová stránka je důležitá, 
ale neméně důležitá je stránka užitná. 
Čalouněný sedací a lehací nábytek je 
v přímém kontaktu s lidským tělem. U ča-
lounění je vždy rozdíl mezi pohledovou 
a funkční křivkou. Důležitá je pružnost, 
která podporuje funkci nejen páteře, 
ale celé kostry, svalů, šlach, vazů, vnitř-
ních orgánů. Užitná hodnota záleží na 
konstrukčním řešení kostry, použitých 
materiálech a jejich kombinaci, tech-
nologické skladbě sedadla, opěradla, 
područek, matrací, nosných lůžkových 
podkladů, roštů. Celý komplex má vliv 
nejen na pohodu a komfort uživatele, ale 
výsledně – při vhodném užívání výrobku 
– na uživatelovo zdraví i prevenci bolestí. 
Před nákupem čalounění lze doporučit 
získat odborné informace, podobně jako 
před nákupem auta, ve kterém většinou 
netrávíme tolik času jako na svém lůžku, 
židli, křesle, pohovce. Protože však to, 
co zajišťuje kvalitu a komfort sezení, po-
lehávání i ležení se skrývá uvnitř čalouně-
ných výrobků skryto zrakům, přimlouvám 
se, aby u sedacího nábytku, podobně 
jako u matrací, byla zveřejňována vnitřní 
skladba čalounění. 

Dva dny na 29. ročníku veletrhu 
Nábytok a bývanie 2019

Mám ráda Nitru, jedno z nejstarších měst Slovenska. Při příjezdu se vždy těším, až uvidím na ob-
zoru masiv Zoboru. Před mnoha lety jsem pod ním služebně navštěvovala rozvíjející se čalounický 
podnik. Poslední léta, více než čtvrt století, je každoročním cílem mé cesty veletrh Nábytok a býva-
nie. A tak vždy první měsíce roku jsou spojeny s přípravou přednášky, prezentací a do roku 2014 
včetně, i s účastí v hodnotitelské komisi ve funkci členky či předsedkyně. S přáteli se shodujeme, 
že nitranský veletrh má své veliké kouzlo – a letos tomu bylo nejinak – nezaměnitelného prostředí, 
vystavovatelských novinek, studentských nápadů, setkávání, odborných diskuzí. 

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

Hodnotitelská komise soutěže o Cenu Nábytok a bývanie 2019
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Stockholm Furniture & Light Fair je známý svojí vysokou kvali-
tou. Celý veletrh není tak velký jako ORGATEC (největší veletrh 
kancelářského sezení v Evropě konaný ve dvouletém cyklu 
v Kolíně nad Rýnem), ale úroveň vystavujících firem je vysoká. 
Jako v minulých letech jsme si všimli, že severské firmy si drží 
špičkovou kvalitu v měkkém sezení a celkově v kvalitním ča-
lounění. Na veletrhu jsme viděli zaměření na akustiku pomocí 
sedacích boxů se stěnami, tento rok převážně i se střechami. 
V zásadě sedací boxy lze členit na dvě až tři skupiny: minima-
listické, v podstatě primitivní budky na telefonování s možností 
nabíjení baterek mobilu aj. se sezením pro jednoho či dva vedle 
sebe, a naopak komfortní boxy, které jsou samostatnými do-
mečky v místnosti určenými pro nerušenou práci a konverzaci, 
vybavenými osvětlením, klimatizací, pohodlným vícenásobným 
sezením, stolkem, i dalším příslušenstvím. Tradičně na tomto 
veletrhu vystavují firmy, které umí dobře pracovat se dřevem 
v kombinaci s čalouněním. Krásně opracované masivní dřevo 
se uplatňuje i na neuzavřených boxech separujících jednající 
osoby na principu vidět a nebýt viděn. Také jsme sledovali de-
kory dřeva, nejčastější byly naturální odstíny, v těsném závěsu 
potom černý a bílý lak. Z českých firem vystavoval TON, který se 

řadí i na tomto veletrhu mezi firmy s vysokou kvalitou zpracování.
Na veletrhu byl patrný současný trend vybavování kanceláří, 
který umožňuje soustředěně pracovat na čalouněném lehátku 
či polohovacím křesle pololeže, stejně nebo podobně jako 
doma. Samozřejmostí jsou i výškově stavitelné stoly a k nim 
židle s dvojí funkcí: k sezení i podepření hýždí při práci vstoje. 
První takovou židli před lety vymyslil Pekka Toivola, vedoucí 
designér finské firmy Martela. 
Veletrh byl pro nás jako každý rok zajímavou inspirací a vážně 
zvažujeme účast v příštím nebo přespříštím roce na podporu 
exportu do Skandinávie.

Stockholm Furniture & Light Fair 2019 
– skandinávský veletrh nábytku a světel

V termínu 5. – 9. února 2019 jsme jako zástupci české firmy LD seating s. r. o., 
Boskovice navštívili veletrh nábytku Stockholm Furniture & Light Fair 2019. 
Tento veletrh naše firma průběžně sleduje, před třemi lety jsme se ho účastnili 
a vystavovali na něm a účast v budoucnu chceme zopakovat. Tento rok jsme se 
jeli podívat za účelem nabrání inspirace a sledování nejnovějších trendů.

Autori: Ing. Jakub Huráb a Ing. Jan Huráb
LD seating s. r. o., Boskovice
Kontakt: hurab@ldseating.com, Foto: autori
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Z jara do zimy

Vystavovatelé i návštěvníci byli dlouhé 
roky zvyklí na to, že se brněnské stavební 
veletrhy, včetně veletrhu MOBITEX, ko-
naly vždy v jarním termínu (konec dubna). 
Letos poprvé byl termín konání přesunut 
na konec února. Pořadatelé tuto změ-
nu zdůvodnili tím, že nový termín lépe 
vyhovuje sezonnímu charakteru oboru 
stavebnictví. Ještě před samotným za-
hájením stavební sezony tak veletrh měl 
návštěvníkům umožnit získání potřeb-
ných informací, přehledu o novinkách na 
nadcházející období nebo nalezení reali-
zátorů a dodavatelů staveb, stavebních 

materiálů či nábytku. Tento argument 
však evidentně nezabral. Výsledkem, 
jak je zmíněno již v úvodníku, byl další 
pokles vystavovatelů, ale i návštěvníků. 
Těch na letošní soubor veletrhů podle 
zveřejněných odhadů přišlo zhruba 
25 000. Loni to bylo 27 400. Na všech 
třech akcích (SVB, DSB a MOBITEX), 
umístěných v pavilonech P, Z a F, se le-
tos podle zveřejněných předběžných in-
formací prezentovalo 256 vystavovatelů 
na obsazené výstavní ploše 14 471 m2. 
Loni to údajně bylo 270 vystavovatelů 
na obsazené výstavní ploše 14 545 m2.
Generální ředitel společnosti Veletrhy 
Brno Ing. Jiří Kuliš tento vývoj komen-
toval slovy: „S oblibou říkám, že veletrh 
je zrcadlem oboru. Ovšem v případě 
Stavebního veletrhu Brno, jak se zdá, 
tento příměr již několik let neplatí. 
Přiznám se, že tomu nějak nerozumím. 
V době krize firmy svoji neúčast omlou-

vali nutností šetřit. Nyní, v době konjunk-
tury, jako důvod uvádí velké množství 
práce a nedostatek času.“ V kontextu 
s realitou posledních deseti let ale na 
tom není čemu nerozumět. Před rokem 
2009 byla podobná konjunktura a firmy 
byly podobně vytížené jako dnes. Přesto 
na stavební veletrhy chodily v poměrně 
hojném počtu. Ať už jako návštěvníci, či 
jako vystavovatelé. Nástup krize ale pro 
drtivou většinu z nich znamenal drastické 
škrty ve výdajích, které se promítly ze-
jména v oblasti propagace, kam spadá 
i účast na veletrzích. Další úbytek vysta-
vovatelů způsobilo zjištění, že jim účast 
na veletrhu v době útlumu ekonomiky ne-
přináší žádaný ekonomický efekt. A proč 
se v době, kdy ekonomika jde nahoru 
a firmám se naopak daří, nekoná jejich 
návrat? Za prvé proto, že s postupným 
úbytkem vystavovatelů došlo i k postup-
nému úbytku návštěvníků, čímž se výraz-

Soumrak nad brněnskými veletrhy 
pro stavbu a bydlení?

Letošní trojice brněnských veletrhů zaměřených na stavbu a bydlení (Stavební veletrh Brno, DSB 
– Dřevo a stavby Brno a MOBITEX) se nesla ve znamení několika novinek. Tou hlavní novinkou 
bylo posunutí termínu z konce dubna na konec února (27. 2.–2. 3. 2019). Šlo o pokus zastavit, pří-
padně zvrátit dlouhodobou sestupnou tendenci veletrhů – v duchu rčení „tonoucí se stébla chytá“. 
A výsledek se dostavil. Bohužel ne takový, v jaký organizátoři doufali. Došlo k dalšímu propadu, a to 
jak v účasti vystavovatelů, tak v návštěvnosti.

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

Stavební veletrh Brno spolu s veletrhem DSB – Dřevo a stavby 
Brno z části zaplnily pavilon P

Na letošním Mobitexu chyběla řada známých značek a význam-
ných dlouholetých vystavovatelů, jako např. BÖHM, DOMESTAV, 
JELÍNEK – výroba nábytku, GABON apod.
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ně snížila efektivnost prezentace na vele-
trhu. A za druhé proto, že si firmy našly 
jiné cesty k zákazníkovi a nakonec zjistily, 
že veletrh de facto nepotřebují a že jsou 
to pro ně neúměrně vysoké a zbytečně 
vynaložené náklady.

Zima Mobitexu nesvědčí

Jako nevhodný se nový zimní termín 
ukázal především pro MOBITEX. Ačkoli 
se organizátoři snažili přilákat více ná-
vštěvníků argumentací, že díky tomuto 
termínu bude MOBITEX 2019 prvním 
středoevropským nábytkářským vele-
trhem v roce a návštěvníci tak budou 
moci poprvé vidět novinky pro sezonu 
2019, vystavovatele evidentně nepře-
svědčili. Řada dlouholetých vystavova-
telů Mobitexu svoji letošní účast odřekla, 
někteří z nich to odůvodnili svojí účastí 
na veletrhu Nábytok a bývanie v Nitře, 
který se konal o týden později. A tak se 
v pavilonu F prezentovalo pouhých 58 
vystavovatelů, zatímco loni jich bylo 71.

Ceny z povinnosti?

Úroveň letošního Mobitexu se projevi-
la i ve výsledcích soutěže Grand Prix 
Mobitex (GPM). I když z hlediska ob-
jektivity je nutné podotknout, že komise 
měla ve výběru silně omezené možnosti, 
když v rámci pravidel mohla vybírat pou-
ze z přihlášených exponátů. Nedostatek 
„hodnotitelných“ produktů měl pak 
za následek to, že druhou cenu GPM 
v kategorii Progresivní design získal 
radiátor TERMA Camber od polského 
výrobce Terma. První cenu v této kate-
gorii získala ložnice Karolína od akciové 
společnosti Jitona a třetí příčku obsadila 
ložnice Deira od společnosti Postelia.
V kategorii Progresivní technologie 
porota dokonce byla nucena přistoupit 
k tomu, že první cenu vůbec neudě-
lila a druhou cenu udělila kolekci lně-
ných sáčků na chléb slovenské dílny 
Localhand. Třetí místo obsadil jídelní stůl 
od výrobce WOOD 4 EVER.

Zachránili to studenti

Nově byl otevřen pavilon Z, kam se z vol-
ných ploch přesunuly učňovské soutěže 
stavebních řemesel pod názvem Mistři 
všedních dnů 2019. Šlo o unikátní tří-
denní akci, která svedla na jedno mís-
to nejlepší žáky odborných škol v šesti 
oborech. O titul mistrů České republiky 
v aréně pavilonu Z bojovali mladí klempí-
ři, pokrývači, tesaři, kominíci a čalouníci. 
Spolu s nimi se představili mladí insta- 

První cenu v soutěži Grand Prix Mobitex v kategorii Progresivní design získala ložnice 
Karolína od akciové společnosti Jitona

Prezentace přihlášených prací do studentské sekce soutěže Grand Prix Mobitex 
byla opět ozdobou veletrhu

Jediným oceněným nábytkem v kategorii Progresivní technologie byl dubový jídelní 
stůl výrobce WOOD 4 EVER, který získal třetí cenu
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latéři v tradiční soutěži Učeň instalatér 
2019. Do učňovského klání se zapojili 
také mladí truhláři, a to v rámci 2. ročníku 
Mistrovství ČR v oboru truhlář v pavilonu 
F. Smyslem soutěží, kterým se detailněji 
věnujeme v samostatných článcích, bylo 
zviditelnit dovednosti mladých řemeslní-
ků, kvalitní práci odborných škol a pro-
pagovat řemesla, což se podle ohlasů 
podařilo.
V pavilonu F v rámci doprovodného 
programu veletrhu MOBITEX proběhla 
také studentská část soutěže Grand 
Prix Mobitex, doplněná výstavou při-
hlášených studentských návrhů. Dá se 
říci, že tato výstava si za dobu konání 
soutěže vydobyla své pevné místo po 
boku Mobitexu a v posledních letech, 
na rozdíl od samotného veletrhu, získává 
stále vyšší úroveň z hlediska „designové“ 
kvality prezentovaných prací. Dagmar 
Koudelková, předsedkyně poroty a ře-
ditelka Národního centra nábytkového 

designu zhodnotila letošní výstavu slovy: 
„Výstupy z letošního ročníku studentské 
přehlídky Grand Prix Mobitex jsou velmi 
zajímavé, ať už jde o nábytek, svítidla 
nebo textil. Je tu více než stovka autorů 
a jsou tu hlavně projekty studentských 
prací, které vznikly ve spolupráci s firma-
mi. Toho jsme chtěli dosáhnout zaměře-
ním přehlídky, neboť téma znělo Student 
versus výrobce. Je vynikající, že firmy, 
které tady vystavují, jsou otevřené spo-
lupráci se studenty, i když vědí, že to ně-
kdy není úplně snadné. Veletrhům Brno 
patří velký dík za to, že zde tato přehlídka 
může fungovat, neboť studentská pře-
hlídka nábytku a interiérových doplňků 
v takovém rozsahu nikde v Česku není.“
Ze 104 vystavených exponátů, které do 
soutěže přihlásilo 5 škol z České repub-
liky, vybrala odborná porota 6 děl pro 
3 hlavní ceny a 3 mimořádná ocenění. 
Kromě toho ještě 8 exponátů získalo 
další ceny.

Hlavní ceny
1. místo a finanční částku 10 000 Kč od 

a.s. Veletrhy Brno získal Filip Krampla 
z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem za kolekci nábytku 
Sokui

2. místo a finanční částku 5000 Kč od 
a.s. Veletrhy Brno získal František 
Mareš z Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně za křeslo Venn

3. místo a finanční částku 3000 Kč od 
a.s. Veletrhy Brno obdržel Tomáš 
Vrána z Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem za nápo-
jový set Reset

Mimořádná ocenění
1. mimořádné ocenění bylo uděleno 

kolektivu autorů z Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně za projekt GEÓ

2. mimořádné ocenění získala Aneta 
Vernerová z Mendelovy univerzity 
v Brně za interiérové svítidlo Polymorf

3. mimořádné ocenění získal kolektiv 
studentek z Univerzity Hradec Králo-
vé, obor Textilní tvorba, za kolekci 
interiérových textilií realizovaných 
technologií modrotisku ve spolupráci 
s firmou Modrotisk Denzinger

Další ceny
 Dvě ceny Klastru českých nábytkářů, 
každá spojená s finanční částkou 
5000 Kč, získaly Kristýna Jachurová 
za obývací set Rectangle a Andrea 
Vojkůvková za pracovní stůl do byto-
vého interiéru. Obě studentky jsou 
z Mendelovy univerzity v Brně.

 Rovněž dvě ceny udělilo Národní cen-
trum nábytkového designu, o. p. s., 
a to Marku Hrabcovi z Mendelovy uni-
verzity v Brně za židli Hayas a Žanetě 
Filové ze Střední školy umění a de-
signu a Vyšší odborné školy Brno za 
lampu Leila.

 Cenu společnosti Design ATAK – šek 
v hodnotě 2000 Kč a možnost 14denní 
stáže v ateliéru Design ATAK, získala 
Lenka Stráníková z Mendelovy univer-
zity v Brně za pracovní prostor Můdbox.

 Celkem tři ceny čalounického řemesla 
udělil Cech čalouníků a dekoratérů, 
z. s. Obdrželi je Lucie Štěpánová 
a Natálie Vaňková z Mendelovy uni-
verzity v Brně za exponát Filc ATak, 
Michal Juráň z Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně za křeslo Mollis a Nikola Kočí 
z Mendelovy univerzity v Brně za se-
zení Kranduga.

Příští ročník veletrhů SVB, DSB a MOBI-
TEX by se měl uskutečnit ve stejném ter-
mínu, a to 26.–29. února 2020. Jaká 
bude jeho úroveň? Uvidíme… Je zde 
mnoho otázek, na které ani sami orga-
nizátoři zatím neznají odpovědi.

Kolekce nábytku Sokui, Filip Krampla, 1. místo GPM-student

Křeslo Venn, František Mareš, 2. místo 
GPM-student Lampa Leila, Žaneta Filová, cena NCND



DM 4/2019

Služby, rozmanitost a tempo

Barva
Materiál
Povrchová
úprava

To
sedí!

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

www.ostermann.eu
Ostermann Česko spol. s r.o.
Tel. 255 717 371 – prodej.cz@ostermann.eu

Ostm-Anz_103x297_19_03_CZ.indd   1 13.03.19   08:56

Partner pro řemeslo

HŘEBÍKOVAČKY 
SPONKOVAČKY

ŠROUBOVÁKY NA 
PÁSKOVANÉ VRUTY 

PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO

www.kmr-cs.cz

http://www.ostermann.eu
http://www.okentes.cz
http://www.kmr-cs.cz


DM 4/201950

výstavy

Zhruba 1500 vystavovatelů by na 
Ligně 2019 mělo prezentovat svoji vizi 
budoucnosti dřevozpracujícího a ná-
bytkářského průmyslu, ať už se jedná 
o digitalizaci, automatizaci, platformy IoT 
(internet věcí) nebo systémy pro spolu-
práci. Výstavními stánky s nejnovějšími 
dřevozpracujícími a dřevoobráběcími 
technologiemi, stroji a nástroji bude 
obsazeno 130 000 m2 čisté výstavní 
plochy.

„Od 27. do 31. května 2019 se zde na 
výstavišti v Hannoveru sejdou vystavo-
vatelé z více než 50 zemí světa, aby 
předvedli nejmodernější řešení zpra-
cování, aplikace a koncepty pro celý 
lesnický a dřevo zpracující průmysl. 
Přední dodavatelé technologií během 
těchto pěti dnů učiní Hannover globál-
ním hotspotem (místem, kde to žije) 
pro dřevozpracující průmysl. Žádný 
jiný veletrh z hlediska mezinárodní 
přitažlivosti není srovnatelný,“ řekl na 
úvod tiskové konference LIGNA Preview 
Dr. Andreas Gruchow, člen představen-
stva Deutsche Messe AG.
Návštěvníci mohou očekávat novinky 
a inovace napříč všemi kategoriemi, 

od lesnické techniky přes výrobu ná-
bytku a oken až po systémy nástrojů 
a technologie povrchové úpravy. Uvidí 
také živé ukázky plně funkčních zaříze-
ní na výrobu nábytku, dozvědí se něco 
o platformách IoT pro Průmysl 4.0 
nebo o nejnovějších projektech výzku-
mu a vývoje a budou se moci účastnit 
akcí pořádaných v rámci celé výstavy. 
„Jednou z největších výzev je sílící trend 
individualizace výrobků – trend, který 
vyvíjí tlak na výrobce, aby dodávali vý-
robky na míru přinejmenším tak rychle, 
hospodárně a efektivně, jako u sériové 
výroby. A právě pro tyto výzvy budou vy-

LIGNA 2019 
na čisté výstavní ploše 130 000 m2

Na mezinárodní tiskové konferenci LIGNA Preview, konané 5. 2. 2019 na 
výstavišti v Hannoveru, seznámili zástupci pořadatelské organizace Deutsche 
Messe AG 60 přítomných novinářů z 25 zemí světa s aktuální situací ko-
lem připravovaného veletrhu LIGNA 2019, který se uskuteční v termínu 
27.– 31. 5. 2019. Své zastoupení na konferenci měl i Dřevařský magazín 
jakožto mediální partner veletrhu.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: Deutsche Messe AG

Mezinárodní tiskové konference LIGNA Preview v Hannoveru se zúčastnilo 60 no-
vinářů z 25 zemí

Nové tematické členění letošní Ligny 
představil Dr. Andreas Gruchow, člen 
představenstva veletržní správy Deutsche 
Messe AG
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stavovatelé na Ligně představovat svá 
řešení,“ doplnil Dr. Andreas Gruchow.
LIGNA 2019 má tři stěžejní témata: 
„Integrované zpracování dřeva – řešení 
na míru“, „Chytré povrchové technolo-
gie“ a „Přístup ke zdrojům a technolo-
giím“. Poslední z uvedených je také klí-
čovým tématem Dřevařského summitu.

Integrované zpracování dřeva 
– řešení na míru

V dřevařském průmyslu je intenzivní 
zájem o scénáře IoT aplikací, jako je 
sledování stavu a předvídatelná údrž-
ba, jako prostředek dalšího zvyšování 
efektivity výrobních závodů. V takových 
scénářích lidé zůstávají nedílnou sou-
částí výrobního procesu, ale jsou pod-
porováni kyberfyzickými asistenčními 
systémy, jako jsou kolaborativní roboti, 
automatizovaná řízená vozidla a techno-
logie podpory inteligentních pracovní-
ků. Trend je tedy směřován k hybridním 
výrobním systémům člověk – stroj, ve 
kterých je výrobek neoddělitelně spo-
jen s výrobním závodem a lidmi, kteří 
ho řídí. „Návštěvníci Ligny získají pod-
manivé pohledy na to, co má budouc-
nost pro nábytkářský a dřevozpracující 
průmysl,“ vysvětlil Gruchow.

Chytré povrchové technologie

Exponáty pro povrchovou úpravu pod te-
matickým označením „Chytré povrchové 
technologie“ budou zahrnovat všechna 
inteligentní řešení zpracování potřebná 
k uspokojení dnešních náročných po-
žadavků na haptické, matné a vysoce 
lesklé povrchy. Jedná se o systémy digi-
tálního tisku a dekorativního hlubotisku, 
inspekční systémy, nejnovější genera-
ce stříkacích strojů, robotické systémy 
a mnoho dalšího. I zde je digitalizace 
a automatizace klíčem k dosažení větší 
flexibility a zároveň k minimalizaci nákla-
dů. V halách 16 a 17 bude vystavena 
celá škála nejnovějších povrchových 
technologií, aplikací, inovací a řešení.

Přístup ke zdrojům 
a technologiím 
na Dřevařském summitu

Zejména dodavatelé technologií pro 
lesnictví a/nebo průmysl primárního 
zpracování dřeva budou mít na letošním 
Dřevařském summitu, jehož tématem 
je „Přístup ke zdrojům a technologiím“, 
jedinečnou příležitost „zaklepat na dve-
ře“ nových růstových trhů. Summit bude 
doplněn fórem, salonkem a výstavním 

prostorem a bude o mezinárodní komu-
nikaci a transferu technologií. Mimo jiné 
se bude zaměřovat na způsoby optima-
lizace celého hodnotového řetězce les-
-dřevo-logistika – od stojících stromů 
až po konečné zpracování v továrně 
– a také na ochranu lesů před poško-
zením biotickými a abiotickými vlivy, na 
klimaticky a environmentálně šetrné 
těžební procesy a na budoucnost les-
ního a dřevařského průmyslu. Digitální 
technologie, jako jsou systémy pro sběr 
dat na bázi dronů, mobilní aplikace, la-
serové skenery a vysoce sofistikované 
programy IT, nyní pokrývají celý hod-
notový řetězec lesnictví od informací 
o lesích a integrovaných těžebních sys-
témů až po moderní systémy lesního 
hospodářství. A ve všech případech je 
důraz kladen na efektivitu a produktivi-
tu. Digitalizace bude proto v diskusních 
formách a v rámci exponátů na Ligně 
výrazným tématem.

Hlavní výstavní kategorie

Minulá LIGNA (2017) přinesla zce-
la novou reorganizovanou dispoziční 
strukturu se sedmi hlavními výstavními 
kategoriemi, kterou vystavovatelé stejně 
jako návštěvníci přijali. Ve stejné podo-
bě tedy bude pokračovat i v roce 2019:

 Stroje a nástroje pro zakázkovou a hro-
madnou výrobu v halách 11–15 a 27

 Povrchové technologie v halách 16 
a 17

 Výroba panelů na bázi dřeva v hale 26
 Pilařské technologie v hale 25
 Energie ze dřeva v halách 25 a 26 
a v pavilonech 32, 33 a 35 na volné 
ploše

 Strojní součásti a automatizační tech-
nika v halách 15 a 16

 Lesnické technologie na volné ploše 
a v pavilonech 32, 33 a 35

Prohlídky s průvodcem

S cílem pomoci návštěvníkům získat co 
nejvíce z letošní přehlídky nabízí orga-
nizátoři komentované prohlídky v tema-
tických oblastech „Chytré povrchové 
technologie“, „Integrované zpracování 
dřeva – řešení na míru“ a „Pilařské tech-
nologie – inovace a trendy“. Účastnický 
poplatek činí 18 EUR na osobu. Detailní 
informace jsou uvedeny na stránkách ve-
letrhu www.ligna.de, kde je možné se 
také na vybranou prohlídku elektronicky 
zaregistrovat.

Vše přehledně v mobilu

S orientací na výstavišti a s plánováním 
návštěv jednotlivých vystavovatelů po-
může návštěvníkům stejně jako předloni 
aplikace LIGNA App, kterou si zájemci 
do svých chytrých telefonů nebo table-
tů mohou stáhnout z webové stránky 
www.ligna.de. Pomocí aplikace je 
možné předem si naplánovat svůj čas 
na Ligně. Jsou zde uvedeny všechny 
podrobnosti o vystavovatelích i přehled 
událostí a akcí. Seznam vystavovatelů 
a akcí je dostupný i v režimu offline. 
Některé ze zajímavých akcí v rámci do-
provodného programu Ligny jsme před-
stavili již v DM 1-2/2019 a na portálu 
www.drevmag.com.

Další informace o veletrhu LIGNA, do-
provodném programu, prohlídkách 
s průvodcem, speciálních výstavách 
a důležitých produktových kampaních 
najdete na webových stránkách veletrhu 
www.ligna.de.

Stroje a nástroje pro zakázkovou
a hromadnou výrobu
(haly 11–15, 27)

Povrchové technologie
(haly 16, 17)

Výroba panelů na bázi dřeva
(hala 26)

Pilařské technologie
(hala 25)

Energie ze dřeva
(haly 25, 26, volná plocha/FG, pavilony 32, 33, 35)
Tematická přehlídka: Dřevařský summit (Hala 26)

Strojní komponenty
a automatizační technika
(haly 15, 16)

Lesnické technologie
(volná plocha/FG, pavilony 32, 33, 35)

Plánek hal s členěním podle odborných témat
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AMK – Situace na trhu s kuchyněmi

Jednou z mnoha doprovodných 
akcí veletrhu LivingKitchen 2019 
v Kolíně nad Rýnem byla tisková 
konference asociace Arbeits-

gemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK) na téma Kuchyně 
2019: Hitech-Centrála s duší a aktuální průzkumy kuchyňského 
trhu společnosti GfK. Asociace výrobců kuchyní AMK byla založena 
v roce 1956 a v současnosti sdružuje 139 členů: výrobců kuchyní, 
spotřebičů, dřezů a kuchyňského příslušenství. Cílem AMK je posí-
lení poptávky individuálně plánovaných kuchyní a neutrální podpora 
všech členů kuchyňské branže napříč všemi oblastmi.

Autor: Ing. arch. Hynek Maňák, PhD.
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelovy univerzity v Brně
Kontakt: manak@maniac.cz

Foto: archiv AMK

Kuchyně 2019: 
Hightech-Centrála s duší

Ve zprávě byly prezentovány zajímavé in-
formace: s rostoucí plochou bytu se zvět-
šuje prostor i pro kuchyni. V Německu je 
prognozován vzestup počtu stavebních 
povolení o 6 %, kdo staví, kupuje zpravi-
dla novou kuchyni. V nové výstavbě bydlí 
téměř 30 % němců v bytech kombinu-
jících části kuchyni – jídelnu – obytný 
prostor bez rozdělení stěnami. V nové 

výstavbě je 90 % půdorysů v přízemí ote-
vřených. Novostavby mají místo sklepů 
domácí hospodářské místnosti, ve kte-
rých jsou umístěny pračky, žehlicí prkna, 
vysavače aj. 
V německých velkoměstech roste cena 
pronájmů, zájemci o bydlení musí volit 
cenově dostupné obytné plochy. Vedle 
otevřené a velké kuchyně jsou poptává-
ny také malé plně funkční kuchyně. Tyto 
kuchyně dokáží využít každý centimetr 
prostoru.

Poptávka po vzhledu kuchyně je velmi 
různorodá. Výrobci nabízejí moderní 
a puristicky působící kuchyně, ale také 
kuchyně v tradičním lidovém stylu, pří-
padně kombinující více stylů (Stillmix). 
V moderní kuchyni navazuje kuchyňský 
nábytek na nábytek obytný. Výrazný je 
prvek individualizace: každý zákazník 
žádá svou oblíbenou kuchyni.
Posiluje poptávka po tzv. kapsových 
dveřích (pocket door / taschentüren) 
a dalších systémech otevírání, které 
nebrání průchodu.
V aktuální nabídce převažuje v optice 
dveří matový lak. Vysoký lesk je na ústu-
pu, dřevo, přírodní dýhy a také kamen-
né dýhy jsou nadále užívány. Celkově 
přicházejí zpět fólie. Na frontálních plo-
chách (dvířkách) a pracovních plochách 
jsou sametové a hluboce matné povr-
chy se Soft-Touch úpravou, na kterých 
nejsou viditelné otisky prstů.
Převládají tmavé šedé tóny, černá je na 
vzestupu na nábytku, ale také na spo-
třebičích, na kování pro vnitřní výbavu, 
keramických dřezech, kombinované 
s kovovým zlatým tónem, mosazí a mědí. 
Určitou cílovou skupinou zákazníků zů-
stávají poptávány betonové povrchy. 
Keramika je u pracovních ploch na ústu-
pu, zůstává u dřezů.
Na svislých plochách za pracovní des-
kou jsou požadovány dekorativní motivy. 
Buď podle vlastní předlohy nebo z roz-
manité nabídky výrobců, každý si zvolí 

V moderní kuchyni navazuje kuchyňský nábytek na nábytek obytný
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svou oblíbenou květinu, ovoce nebo 
zeleninu.
Standardem je vestavná trouba ve zvý-
šené poloze, zatímco zvýšená pozice 
myček se na trhu neprosadila. 
Takzvané intuitivní ovládací knoflíky pro 
troubu a vařič zjednodušují ovládání 
a jsou dnes samozřejmostí. Lidé si na 
obsluhu podobnou zacházení se smart-
phonem zvykli. Moderní bude také pro-
jekce receptů přímo na pracovní plochu, 
takže tištěná kuchařka nebude potřís-
něna prskajícím olejem nebo dávkou 
mouky. Důležitou roli hraje atmosféra 
osvětlení. Sound systém (s hlasovým 
ovládáním nebo ovládáním gesty) přináší 
vhodnou hudbu k vaření, nebo pro párty 
v kuchyni. Integrované zvukové systémy 
eliminují obavy ze znečištění kuchyňský-
mi činnosti, jako “neviditelné” nejsou na 
očích při krádežích.
Ploché vestavné indukční varné desky 
budou standardem, reagují rychle a va-
ření bude rychlejší. Požadovány jsou 
úspory energie a zachování vitamínů. 
Na vzestupu jsou celoplošná indukční 
pole, která v budoucnu budou patřit ke 
standardům moderní kuchyně.
Téma úspory energie se mezitím na trhu 
usadilo. Proud a voda budou optimálně 
redukovány a moderní osvětlení sestává 
z LED. Bílé zboží je v každém případě 
s energetickou klasifikací. Zde bodují 
úsporné varianty přes mnohdy vyšší 
cenu a ovlivňují pozitivně kupní rozho-
dování.

Průzkum kuchyňského trhu 
GfK – Fakta, trendy, růstová 
pole

 Klima je stabilizované, konzumenti 
„utrácejí“ peníze

 Průměrná cena za kuchyně v roce 
2018 byla 6 900 eur, v roce 2019: 
+200 eur = 7 100 eur

 Zvyšuje se podíl kuchyní s cenou nad 
10 000 eur

 Nárůst prodeje elektrospotřebičů: 
+36 %

 1/2 domácností má spotřebiče 15 až 
20 let staré

 Nárůst prodeje chladniček: poměr 
vestavné/volně stojící chladničky je 
odlišný v Německu, Francii a Británii: 
DE 43 % / 57 %; FR 16 % / 84 %; 
GB 18 % / 82 %

 Varné desky 35 % bez indukce, 21 % 
s indukcí, 44 % s flexibilní indukcí

 Varné desky se spodním odtahem par 
25 % (nárůst +22,3 %)

 Smart produkty 2,5x více prodají „spe-
cialisté” než internetové obchody.

AMK Ratgeber Küche 
– poradce pro zaři-
zování kuchyní

Na veletrhu LivingKitchen 
2019 byl prezentován 
nově přepracováný 
poradce pro zaři-
zování kuchyní. 
Na 92 stranách 
je koncový 
spotřebitel 
v y b a v e n 
r a d a m i 

a ukázkami 
od první myšlen-
ky o nové kuchyni až 
k objednávce vysněné ku-
chyně u dodavatele. Publikace 
poskytuje obsáhlé informace o mate-
riálech, prezentuje inspirační fotografie 
a nabízí kompaktní shrnutí, jaké funkční 
rozdíly tvoří kvalitní kuchyni. Zajímavostí 
AMK Ratgeber Küche je jeho neutra-
lita k výrobcům, nejsou zde preferová-
ny jednotlivé značky ani produkty, po-
skytuje objektivní přehled početných 
možností vybavení kuchyně. Poradce 
se zabývá častými otázkami z prostředí 
nákupu kuchyní a dodává čtenáři po-
mocné expertní tipy. Poradce může 
být základem plánovacího rozhovoru 
s dodavatelem kuchyně. AMK prodává 
poradce za 5 eur.
Osobně považuji Poradce za silný ob-
chodní nástroj výhodný pro obě strany. 
Poučený zákazník je pak ochoten inves-
tovat více prostředků do kvalitních mate-
riálů, spotřebičů či provedení kuchyně. 
Opakem jsou situace, kdy nezkušený 
zákazník – laik je maten a manipulován 
do polohy, která je výhodná pouze pro 
výrobce.

AMK ergonoMeter

Zařízení, které dle výšky lokte postavy 
rychle, jednoduše a profesionálně sta-
novuje optimální pracovní výšku kuchyň-
ských pracovních ploch. ErgonoMeter 
prezentovala AMK na veletrhu Living-
Kitchen 2013 (viz DM 4/2013). Cena 
199 eur.
ErgonoMeter nepostihne všechny mož-
né situace, např. rozdílné výšky více 
uživatelů kuchyně. Přesto je silným 

o b c h o d n í m 
nástrojem, kte-

rý posouvá pro-
blematiku stanove-

ní výšek pracovních 
ploch do srozumitelné 

a přesvědčivé roviny.

odborné téma
AMK Ratgeber Küche 
– poradce pro zaři-
zování kuchyní

Na veletrhu LivingKitchen 
2019 byl prezentován 
nově přepracováný 
poradce pro zaři-
zování kuchyní. 
Na 92 stranách 
je koncový 
spotřebitel 
v y b a v e n 
r a d a m i 

ukázkami 
od první myšlen-
ky o nové kuchyni až 

objednávce vysněné ku-
chyně u dodavatele. Publikace 
poskytuje obsáhlé informace o mate-
riálech, prezentuje inspirační fotografie 

o b c h o d n í m 
nástrojem, kte-

rý posouvá pro-
blematiku stanove-

ní výšek pracovních 
ploch do srozumitelné 

a přesvědčivé roviny.

AMK ergonoMeter dle výšky lokte po-
stavy rychle, jednoduše a profesionál-
ně stanovuje optimální pracovní výšku 
kuchyňských pracovních ploch
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Desátý ročník prestižního ocenění 
Asociace českých nábytkářů „Nábytek 
roku 2019“ proběhl za podpory řady vý-
znamných partnerů v čele s generálním 
partnerem akciovou společností ABF (or-
ganizátor veletrhu FOR INTERIOR – jaro) 
a dalšími partnery Blum s.r.o., Démos 
trade a.s., Dřevozpracující družstvo 
Lukavec, EGGER CZ s.r.o., Hettich ČR 
k.s., Kili s.r.o., KRONOSPAN CR spol. 

s r.o., REHAU s.r.o., ŠPINAR – software 
s.r.o. a MA-DONA s.r.o. Medialními part-
nery ocenění jsou Dřevařský magazín 
a časopis INTERIÉRY. V rámci ocenění 
byl hodnocen nejlepší design a inovace 
nábytku v daném roce v České republi-
ce. Do ankety se mohly přihlásit všechny 
firmy, které v ČR vyrábí nábytek, a to bez 
ohledu na členství či nečlenství v různých 
oborových organizacích. Cílem této akti-
vity AČN je podpořit tvorbu nábytku v ČR 
s důrazem na kvalitní design, přiblížit ve-
řejnosti špičkové výrobky českých výrob-
ců nábytku a motivovat designéry k tvůrčí 
aktivitě. Přihlášené výrobky hodnotila 
pětičlenná komise, tvořená nezávislými 
odborníky, z hlediska funkčnosti, bez-

pečnosti, estetiky, vhodnosti konstrukce 
a použitého materiálu.

Tvarovost v duchu výrobků TON

U vítězného lounge křesla „Chips“ od 
výrobní společnosti TON a.s., navržené-
ho českou designérkou roku 2018 Lucií 
Koldovou, hodnotitelská komise oceni-
la především tvarovost v duchu výrobků 
firmy TON a přitom velkou invenci tvaru 
odvinutého od konstrukce ohýbaného 
nábytku. Křeslu dominuje impozantní 
vzdušný opěrák ve tvaru bramborového 
lupínku, který ve své spodní části tvo-
ří zároveň jednu ze třech podnoží. Do 
kontrastu je mu postaven masivní sedák 
s komfortním čalouněním a taštičkovými 
pružinami uvnitř. Pohodlí při sezení zvy-
šuje ještě variabilní zádový polštář.
Jemné křivky, kontrast materiálů a tech-
nologie ručního ohýbání dřeva – i tak lze 
podle autorky charakterizovat lounge 
křeslo Chips, které bylo poprvé veřejně 
představeno v rámci projektu Das Haus 
na loňském nábytkářském veletrhu 
IMM v Kolíně nad Rýnem. Od té doby 
získalo řadu dalších významných oce-
nění – German Design Award 2019 win-
ner, Cena šéfredaktorů na Designbloku 
2018 v kategorii nejlepší nový nábytek, 
Best of Year Residential Seating: Lounge 
winner, Good Design 2018 winner, Red 
Dot v kategorii Product Design 2019.

V zahajovací den 10. ročníku veletrhu FOR INTERIOR – jaro, který spolu 
s dalšími veletrhy pro bydlení a zahradu proběhl 21.–24. března na výstavišti 
PVA EXPO v Praze – Letňanech, byly zveřejněny výsledky ceny Asociace 
českých nábytkářů – NÁBYTEK ROKU 2019, vyhlášené pod záštitou 
CZECHDESIGN.CZ, Czech Trade, Design Cabinet CZ a Unie profesionálních 
designérů ČR. V letošním jubilejním desátém ročníku toto prestižní ocenění 
AČN získalo lounge křeslo „Chips“ společnosti TON a.s. z Bystřice pod 

Hostýnem, navržené českou designérkou Lucií Koldovou, která mimo jiné v předvečer vyhlášení 
výsledků 20. 3. 2019 převzala hlavní cenu Akademie Designu České republiky Cenu Czech Grand 
Design 2018 v kategorii Designér roku. Neméně zajímavými jsou také výrobky od dalších šesti 
tuzemských výrobců, podle hodnotitelské komise mimořádně zdařilé.

Nábytkem roku 2019 se stalo 
lounge křeslo „Chips“

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

Vítězné lounge křeslo „Chips“ od společnosti TON a.s., design Lucie Koldová
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Mimořádně zdařilý design

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

Pohovka „MIAMI“, výrobce Exit 112 
s.r.o., design Ing. Michal Karafiát
Miami je sedačka, u které není problém 
přeorganizovat si sezení podle aktuální 
potřeby. Jedná se o takzvanou modu-
lární sedačku, které jsou dnes velkým 
trendem. Dokonce z klasického dvojse-
dáku lze vytvořit dvě lehátka. A to proto, 
že opěráky na sebe navazují.

Křesílko „SHELLY“, výrobce FORM, 
spol. s r.o., design MgA. Martin 
Beinhauer
Křesílko Shelly tvarově odpovídá sou-
časným trendům. Jeho název vychází 
z anglického slova „shell“, což znamená 
skořápka nebo krunýř, který tvoří dře-
věný dýhovaný zevnějšek. Společně 
s dřevěnou podnoží odkazuje na přírodní 
materiály. Samotné křesílko je složeno ze 
dvou do sebe zapadajících „skořápek“, 
které svými tvary skýtají dobrý komfort 
sezení i s minimální tloušťkou čalounění. 
Je nabízeno jak s dřevěnou podnoží, tak 
i s elegantním chromovaným křížem na 
výškově stavitelném pístu.

Kancelářské křeslo „HARMONY 
MODERN“, výrobce LD SEATING 
s.r.o., design Alessandro Novelli
„Harmony Modern je nová klasika. Nová, 
jako čistota, design a technologie, klasika 
jako komfort a známé tvary.“ Takto jedno-
duše, ale výstižně popisuje autor návrhu 
italský designér Alessandro Novelli kan-
celářské křeslo Harmony Modern, které 
je dalším pokračováním již úspěšné série 
Harmony z produkce společnosti LD sea-
ting. Stejně jako u ostatních jejích produktů 
je u křesla kladen důraz na dokonalé šití 
a čalounění. V čem se ale tento model 
liší, je skrytá synchronní mechanika v se-
dáku, byť křeslo na první pohled vypadá, 
že sedák i opěrák je zhotoven tzv. v jed-
nom kuse. Sezení je tedy ergonomické 
jako u klasických pracovních židlí se syn-
chronní mechanikou. Ovládání mechaniky 
je jednoduché a stejné, jako u klasických 
synchronních mechanik, je ale integrováno 
do sedáku v podobě malých designových 
páček. Výsledkem je křeslo, které má na 
první pohled velký důraz na design, ale 
zachovává plnou ergonomii jako u klasic-
kého pracovního sezení. Tato technologie 
je na evropském trhu novinkou.

Koupelna „BONBON“, výrobce LE BON 
spol. s.r.o., design René Novák
Koupelna BONBON představuje novou 
sérii ohýbaného koupelnového nábyt-
ku z produkce společnosti LE BON. 
„Znáte ten pocit při zakousnutí do dob-

ré čokoládové pralinky? Podobný pocit 
chceme vyvolat touto sérií,“ říká autor 
návrhu René Novák o kolekci Bonbon, 
která svojí kombinací struktury přírodní-
ho dřeva s matnými sametovými povrchy, 
precizními přechody mezi nimi a tmavými 

Pohovka „MIAMI“, výrobce Exit 112 s.r.o., design Ing. Michal Karafiát

Křesílko „SHELLY“, výrobce FORM, spol. s r.o., design MgA. Martin Beinhauer

Kancelářské křeslo „Harmony Modern“, 
výrobce LD SEATING s.r.o., design Ales-
sandro Novelli

Koupelna „BONBON“, výrobce LE BON 
spol. s.r.o., design René Novák
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koženými úchyty cílí na všechny smysly. 
Nábytek je dostupný v bezpočtu barev-
ných kombinací a hodí se tak do jaké-
hokoliv interiéru, kde může stát na zemi, 
nebo být zavěšen na stěně. Verze stojící 
na podlaze navazuje na robustní nábytek 
z počátku 20. století a je extrémně bo-
hatá na úložný prostor. „Série Bonbon 
nabízí několik variant instalace. Pokud 
zájemce o něj vzájemně rozposune umy-
vadlo a skříňku, získá pro svou koupelnu 
spoustu úložného prostoru navíc,“ do-
plňuje R. Novák s tím, že čelní plochy 
u nábytku mohou být lakované, nebo 
z přírodní dýhy. Pomyslnou třešničkou 
na dortu jsou tenké dubové korpusy zá-
suvek s otvíráním Push to open.

Křeslo „CA-VA“, výrobce RIM CZ, 
design Kai Stania
CA-VA je elegantní, ale především 
pohodlné křeslo v organickém stylu. 
Současně je také prvním ze série výrobků 
soft seatingu, které společnost vyvinula 
ve spolupráci s rakouským designérem 
Kaiem Staniou. Na křesle je pečlivě zpra-
covaný každý detail, aby originální design 
současně plnil ergonomické požadavky. 
Unikátní konstrukce sedáku a opěráku, 
tvořená třemi na sobě nezávislými seg-
menty, dovoluje čalounit jednotlivé díly 
v různých látkách a libovolně kombinovat 
barvy. Kolekce je vhodná jak do jedna-
cích místností, tak do relaxačních zón, 
komerčních prostor i domácích kancelá-
ří. Její součástí jsou ještě designové stol-
ky v široké nabídce materiálů a podnoží. 
Křeslo v letošním roce získalo prestižní 
cenu za design Good Design.

Židle „PINNA“, výrobce Santal spol. 
s r.o., design Tomáš Bém a Vít Fendrych
Nejdůležitějším prvkem v nábytkovém vy-
bavení škol je podle společnosti Santal, 
specializující se na tento sortiment, žid-
le, na níž žáci tráví nezanedbatelnou část 
dne a která mnohdy rozhoduje o tom, zda 
učení je radost nebo bolest. „V případě 
Pinny bylo naším hlavním cílem přinést 
na trh takovou židli, které nemá žádné 
kompromisy v ergonomii a umožňuje tak 
bezvadné sezení, čímž pomáhá udržet 
žáky delší dobu soustředěné,“ říká ob-
chodní ředitel Jiří Škopek a dodává, že 
spoluprací designéra s dlouholetými 
zkušenostmi v oblasti designu školního 
nábytku Tomáše Béma a průmyslového 
designéra Víta Fendrycha vzniklo spojení 
kompetenčně pokrývající oblast vzdělává-
ní a nábytkářství a oblast průmyslového 
tvarování a technologií. Jejich úkolem 
bylo vytvořit sedák z vyfukovaného plas-
tu a trubkovou pérovací podnož. Hlavním 
záměrem bylo přivést na trh produkt, který 
by splňoval nejpřísnější kritéria školního 
nábytku a zároveň překonal stávající kon-
kurenci židlí podobného typu. „Chtěli 
jsme stvořit židli, jejíž výrobu budeme 
mít plně pod kontrolou a která obstojí 

v konkurenci předních evropských pro-
ducentů školního nábytku,“ dodává Jiří 
Škopek na adresu modelu židle Pinna, 
která byla podle hodnotící komise jedním 
ze dvou hlavních favoritů na zisk letošní-
ho ocenění AČN. Tvar sedáku této židle 
je úzce spjat s technologií výroby a na-
vržen v nuancích jejího omezení, které 
využívá ve svůj prospěch. Je zde patrná 
tektonika materiálu a ohled na jeho zatí-
žení. Ergonomická zdokonalení spočívají 
především v umístění kruhového otvoru 
v opěradle a v navržení speciálního bubnu 
pro kotvení podnože. „Splnění funkčních 
kritérií sedáku bylo naprostou samozřej-
mostí a prostor ke skutečně invenčnímu 
uchopení projektu se tak otevíral v jeho 
tvarosloví – způsobu, jak se bude vizuál-
ně vymezovat vůči svému okolí. Základní 
ambicí se stalo nalezení ikonické formy, 
která bude vstřícná k prostředí vzdělávání, 
zároveň současná, inspirativní a zapama-
tovatelná. Jako nejvýraznější se ukázala 
kombinace kruhového sedáku a trojúhel-
níkového opěradla. Společně s precizním 
protvarováním detailů pak bylo dosaženo 
skutečně silného výsledku, který se může 
stát na trhu lídrem,“ dodává ke svému 
úkolu designér Tomáš Bém s tím, že 
výsledný produkt, kromě splnění nejpřís-
nějších ergonomických norem, splňuje 
i celou řadu dalších parametrů. A to pro-
tiskluzový strukturovaný povrch, měkký 
dosed na vzduchový polštář, skladnost 
a stohovatelnost, jednoduchá manipula-
ce, snadná omyvatelnost sedáku, sku-
tečně pevná konstrukce, různá barevná 
provedení a různá provedení podnoží.

Ocenění za všechny výše představené 
nábytkové kolekce převzali zástupci vý-
robců ještě tentýž den (21. 3.) z rukou 
prezidenta AČN Ing. Martina Čudky 
a tajemníka Ing. Tomáše Lukeše při 
slavnostním DESIGN OPENINGU. Ten 
probíhal v centru výstavní haly 3 věno-
vané 8. ročníku výběrové přehlídky inte-
riérového designu DESIGN SHAKER za 
přítomnosti několika desítek pozvaných 
hostů i nemalého zájmu veřejnosti z řad 
návštěvníků souboru jarních veletrhů.

Partneři ocenění NÁBYTEK ROKU 2019

Generální partner ocenění 
NÁBYTEK ROKU 2019

Křeslo „CA-VA“, výrobce RIM CZ, design 
Kai Stania

Židle „PINNA“, výrobce Santal spol. s r.o., 
design Tomáš Bém a Vít Fendrych
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Odborná porota Rastislav Synák (pred-
seda), Peter Kramár a Ivan Grauza hod-
notila výsledky písomného testu a pri 

remeselnej práci posudzovala 5 prak-
tických výkonov. Kritériá umožnili získať 
100 bodov. Výsledky oboch jednotlivcov 
spočítali za školu a oficiálne výsledky kla-
sifikovali ako výkon 2-členného družstva.
Súťažným výrobkom bol prístrešok pre bet-
lehem zo smrekového reziva. Jednotlivci 
na podstavu s rozmermi 300x180 mm 
hrúbky 18 mm upevnili tromi stolárskymi 

čapmi zadnú stenu. Po dva čapy a rozčapy 
boli aj na bokoch zadnej strany. Na túto 
jednoduchú konštrukciu kolíkovými spojmi 
umiestnili dve striešky s dĺžkami 190 a 145 
mm a šírkou 75 mm. Jemne zaoblili hrany 
a vybrúsením získali polotovar prístrešku. 
Usporiadateľská škola – SOŠ sv. Jozefa 
Robotníka v Žiline – má v stolárskej dielni 
nový CNC-stroj na laserové vypaľovanie 
a ním doplnia konštrukciu betlehemu 
o betlehemské postavy.
Zo 100 možných bodov získal najlep-
ší jednotlivec Patrik Straka 99 bodov 
(Žilina). Vďaka náskoku z teoretického 
testu ho neohrozil druhý v poradí – 
Daniel Pupík (Krásno) ktorý získal 94,75 
boda. Obaja mali za výkony praxe rov-
naký počet 69 bodov. Matej Kubačka 
(Dolný Kubín) na tretej priečke získal 
87,5 boda (za prax 63). 
Súťažiaci získali vecné ceny od spon-
zorov NÁBYTKÁR s.r.o., Démos trade 
s.r.o., JAF Holz Slovakia s.r.o. a roč-
né predplatné odborného časopisu  
Drevársky magazín.

Individuálnymi výkonmi 
k remeselnému majstrovstvu

Oblastné semifinálové kolo súťaže SUSO Skills Slovakia 2019 sa uskutočnilo 14. marca 2019 v Žiline 
za účasti 6 družstiev. Do bodovania súťaže Mladý stolár 2019 zasiahli žiaci 2. ročníka učebného 
odboru Stolár alebo 3. ročníka maturitných drevárskych odborov. Prvé tri družstvá sa kvalifikovali 
do slovenského finále. Súperom im budú najlepšie družstvá škôl z druhého seminále v Spišskej 
Novej Vsi (21. marca 2019).

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

Por. Škola Body celkom Test Prax

Postupujú

1. SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina 183,75 59,75 124

2. SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 172,75 53,75 119

3. SOŠ obchodu a služieb Trnava 158,5 43,5 115

Náhradníci

4. Súkromná SOŠ Dolný Kubín 146,75 42,75 104

5. SOŠ drevárska Zvolen 142,0 43 99

6. SOŠ stavebná Nitra (Nábrežie mládeže) 120,0 40 80

Víťazné družstvo SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina
Najlepší jednotlivci (sprava): Patrik Straka, Daniel Pupík, Matej 
Kubačka

Súťaž družstiev o postup do slovenského finále podľa bodového hodnotenia
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Tentokrát již o něco dál než 
loni

Letošní 2. ročník Mistrovství České re-
publiky oboru truhlář byl stejně jako při 
loňské premiéře pořádán Integrovanou 
střední školou Slavkov u Brna. Podle zá-
stupce ředitele pro praktické vyučování 
pořádající ISŠ Ing. Vojtěcha Bábka opět 
se záměrem zvýšit propagaci, prestiž 
a atraktivnost oboru truhlář na veřejnos-
ti, zapojit co největší počet firem a doda-
vatelů do vzdělávání a především získat 
nové zájemce pro tento obor a tím uspo-
kojovat požadavky na trhu práce. A to 
stejně jako loni ve spolupráci s vyhla-
šovatelem mistrovsví Klastrem českých 

nábytkářů (KČN), jehož členové se se 
záměrem pořadatelů zcela ztotožňují. 
Počínaje letošním rokem je soutěž nově 
zařazena do přehlídky „České ručičky“, 
zaměřené na popularizaci učňovského 
školství a jejím oficiálním mediálním 
partnerem je Dřevařský magazín.

Jaký byl celkový průběh 
soutěže?

Letošní mistrovství bylo po loňském 
osvědčeném modelu pořádáno jako 
tříkolová soutěž jednotlivců složená ze 
školních a krajských kol a celostátního 
finále. Školní kola většinou probíhala 
v první polovině 4. kvartálu loňského 
roku a z každé školy vyučující daný obor 
postupovali max. 2 žáci do některého 
z místně příslušných regionálních kol. 
V těchto kolech, proběhnuvších v ter-
mínu od 12. 12. 2018 do 9. 1. 2019 
na osmi s ISŠ spolupracujících školách 

v České Třebové, Chomutově, Písku, 
Praze, Hluboši, Domažlicích, Opavě 
a Bystřici pod Hostýnem, se vždy utkali 
žáci škol z jednoho nebo dvou vzájem-
ně sousedících krajů. „Soutěže se moh-
li zúčastnit pouze žáci bez jakéhokoliv 
ukončeného předchozího vzdělání, za-
končeného maturitní nebo závěrečnou 
zkouškou, kteří v době konání soutěže 
nedovršili věku 20 let,“ upřesňuje Ing. 
Vojtěch Bábek s tím, že z regionálních 
kol pak vždy nejlepší žák z každého kraje 
postoupil do celostátního finále, jehož 
se na pozvání pořadatelů zúčastnily i 4 
partnerské školy ze zahraničí jako hosté 
bez stanovení pořadí. „V případě, že vítěz 
regionálního kola za daný kraj se nemohl 
např. kvůli nemoci finále zúčastnit, tak 
jej podle regulí soutěže nahradil v po-
řadí druhý. To byl koneckonců případ 
naší školy, kdy nám vítěz onemocněl, 
ale naštěstí tím druhým postupujícím za 
kraj byl opět žák naší školy, a tak jsme 

Mistrem ČR mezi truhlářskými juniory 
je Pavel Sedlmajer z ISŠ Slavkov u Brna

Na výstavišti v Brně proběhlo ve středu 27. 2. 2019 při příležitosti veletrhu nábytku a interiérového 
designu MOBITEX finálové kolo 2. ročníku Mistrovství České republiky oboru truhlář, vyhlášeného 
Klastrem českých nábytkářů pro žáky tříletého učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář. V soutěžním 
klání, pořádaném ISŠ Slavkov u Brna, se utkalo 21 adeptů truhlářského řemesla z celé ČR a také 
ze Slovenska, Polska a Maďarska.

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

Při zhotovování výrobku včetně spojů (otevřený ozub, osazený 
čep a průběžný dlab) měli žáci k dispozici pouze klasické 
ruční nářadí

Cílem snažení soutěžících byla 250 mm vysoká podnožka 
o půdorysu 210/250x440 mm ze smrkové spárovky a smrkové 
latě tvořící trnož
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ve finále přítomni,“ doplnil Ing. Bábek 
s dovětkem, že příležitost ukázat svůj um 
nedaly letos svým žákům stejně jako loni 
školy z kraje Karlovarského. Důvodem 
tohoto jejich rozhodnutí je údajně velká 
vzdálenost do Brna při účasti ve finále, 
k čemuž v podstatě není co dodat…

Čí žáci stanuli ve finále 
a na čem pracovali?

Na pomyslnou startovní čáru finálového 
kola se tak postavilo 13 nejlepších žáků 
z výše zmíněných regionálních kol repre-
zentujících ISŠ Slavkov u Brna, SŠ obcho-
du, řemesel a služeb Žamberk, SŠ gastro-
nomie a služeb Nová Paka, SŠ Kateřinky 
Liberec, SŠ řemesel a služeb Děčín IV – 
Podmokly, SŠ technickou a zemědělskou 
Nový Jičín, SOŠ a SOU stavební Kolín, 
SOŠ a SOU Písek, SŠ polytechnickou 
Olomouc, SOŠ Jarov sídlící v Praze 9, 
SŠ stavební Jihlava, SOU Domažlice a SŠ 
nábytkářskou a obchodní Bystřice pod 
Hostýnem. K nim se přidala ještě 2 soutěž-
ní družstva ze SPŠ stavebnej Emila Belluša 
Trenčín a SOŠ Holíč (Slovensko), dvojice 
žáků ze Soproni Szakképzési Centrum 
Handler Nándor Szakképzö Iskolája 
(Maďarsko) a 2 reprezentanti Zespól Szkól 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej (Polsko). 
Vlastní finále soutěže zahrnovalo cca 5 
hodin trvající praktickou část. Úkolem 
soutěžících bylo zhotovit dle předem 
obdržené výkresové dokumentace 
250 mm vysokou podnožku o půdorysu 
210/250x440 mm ze smrkové spárov-
ky a smrkové latě tvořící trnož, vzájemně 
spojovaných na otevřený ozub a v přípa-
dě trnože na osazený čep a průběžný 
dlab. Jejich výkony hodnotila odborná 
komise tvořená čtveřicí provozovatelů 
truhlářských živností z okolí Slavkova 
a Rousínova – Vlastimilem Heizlerem 
(předseda) a Miroslavem Skřivánkem 
z Podbřežic, Pavlem Gottwaldem ze 
Zvonovic a Vladimírem Koutňákem 
z Ivanovic na Hané. Ti byli takříkajíc na 
place po celou dobu finálového klání 
a hodnotili u výrobků dodržení rozměrů 
dle výkresové dokumentace, provedení 
konstrukčních spojů, broušení a úpra-
vu povrchu, montáž výrobku a lepení 
a u soutěžících pak jimi zvolený techno-
logický postup a organizaci práce a v ne-
poslední řadě také dodržování BOZP.

Mistr ze Slavkova

Při hodnocení mohli soutěžící od poroty 
získat maximálně 100 bodů. K této hrani-
ci se nejvíce přiblížil (se ziskem 96 bodů) 

letošní juniorský mistr republiky oboru 
truhlář Pavel Sedlmajer z ISŠ Slavkov 
u Brna. O 16 bodů za vítězem se na 
druhé pozici umístil Jiří Zuzaňák ze SŠ 
technické a zemědělské Nový Jičín a tře-
tí příčku vybojoval (s celkovým počtem 
76 bodů) Tomáš Müller ze SŠ stavební 
Jihlava. Výše jmenovaný letošní mistr ČR 
Pavel Sedlmajer byl navíc porotou ještě 
nominován k zisku zlaté plakety v projek-
tu „České ručičky“. Nejlepším zahranič-
ním soutěžícím s celkovým součtem 86 
bodů byl Samuel Bulejko ze slovenské 
SPŠ stavebnej Emila Belluša Trenčín. 
„Stejného součtu 86 bodů mezi zahra-
ničními soutěžícími dosáhl ještě Tamás 

Riba z maďarské Soproni Szakképzési 
Centrum Handler Nándor Szakképzö 
Iskolája. Nicméně rozhodujícím kritéri-
em pro určení nejlepšího bylo v tomto 
případě provedení ozubů, které měl 
o 1 bod lepší student ze Slovenska,“ 
zkonstatoval po skončení vyhlašovací-
ho ceremoniálu Ing. Bábek s tím, že od 
příštího ročníku je snahou organizátorů 
zařadit soutěž do programu „Excelence 
středních škol“ MŠMT ČR. Je zaměřen 
na podporu pedagogů pečujících nad 
rámec svých pracovních povinností 
o nadané žáky SŠ, kteří dosahují vyni-
kajících výsledků v soutěžích uvedených 
ve Věstníku MŠMT.

Čtveřice nejlepších truhlářů juniorů zleva stříbrný Jiří Zuzaňák, mistr republiky Pavel 
Sedlmajer, bronzový Tomáš Müller a nejlepší zahraniční účastník Samuel Bulejko 
ze slovenského Trenčína

Za vynaložené úsilí si všech 21 soutěžících odvezlo alespoň „malou“ pozornost od 
pořadatelů a partnerů
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Mistrovství ČR v oborech 36-64-H/01 – 
TESAŘ a dále pokrývač a klempíř bylo 
již tradičně vyhlášeno Cechem klempířů, 
pokrývačů a tesařů (CKPT) a proběhlo 
společně se soutěží v dalším staveb-
ním oboru kominík a nábytkářském 
oboru čalouník. Konalo se pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR, Jihomoravského kraje a a. s. 
Veletrhy Brno a jeho uspořádaní se jako 
vždy úspěšně zhostila místní SŠ staveb-
ních řemesel Brno-Bosonohy (SŠSŘ). 
Generálními partnery a sponzory sou-
těže v oboru TESAŘ byly společnosti 
PANAS a PERI, které kromě cen pro nej-
lepší trojici družstev zajistily také dřevo 
a všechny potřebné doplňky pro soutěž.

Letos bez juniorů ze zahraničí…

Brněnského finálového kola se zúčastni-
lo celkem 8 dvojčlenných družstev z od-

borných škol z České republiky. Čtyři 
z nich (SŠ řemeslná Jaroměř, SŠ gas-
tronomie a služeb Trutnov, SOŠ Jarov, 
Praha 9, SŠ řemesel a designu Kladno) 
postoupily ze zemského kola pro oblast 
Čechy, proběhnuvšího 15.–17. 1. 2019 
v Jaroměři. Druhá čtveřice družstev 
(SOU stavební Opava, SŠ stavebních 
řemesel Brno – Bosonohy, SPŠ staveb-
ní Valašské Meziříčí, SPŠ stavební aka-
demika Stanislava Bechyně, Havlíčkův 
Brod) si účast vybojovala v moravském 
kole (23. 1. 2019) na půdě SŠ staveb-
ní a dřevozpracující Ostrava – Zábřeh. 
K nim se tentokrát nepřipojilo žádné za-
hraniční družstvo, a to ani ze sousedního 
Slovenska. Podle Ing. Romana Hypra ze 
spolupořádající SŠSŘ se tak stalo kvůli 
letos posunutému termínu brněnských 
veletrhů o cca 2 měsíce dříve než v před-
chozích letech, zatímco mezinárodní 
stavební veletrh CONECO v Bratislavě 
se souběžně konaným Mistrovstvím 
Slovenska střechařských řemesel žáků 
odborných škol, jehož vítězové automa-
ticky získávali nominaci do finále soutěže 
v Brně, proběhly tradičně až počátkem 
jara (27.–30. 3. 2019). „Z tohoto důvodu 

jsme proto letos oproti zvyklostem po-
volali do finále kromě prvních tří druž-
stev z obou oblastních kol i družstva na 
čtvrtých místech, aby startovní pole bylo 
širší,“ doplnil Ing. Roman Hypr.

…ale nově se dvěma 
soutěžními úkoly

Vlastní soutěž zahrnovala teoretickou 
část a cca 13 hodin trvající praktickou 
část, která však tentokrát kvůli výše 
zmíněnému posunutí termínu konání 
stavebních veletrhů neprobíhala jako 
v předchozích letech venku na volné 
ploše brněnského výstaviště, ale pod 
rotundou pavilónu „Z“. Tedy co nejblíže 
pavilónu „P“ (dějiště Stavebního veletr-
hu Brno a DSB) a sousednímu pavilónu 
„F“ se souběžně probíhajícím veletrhem 
MOBITEX, aby byla snadno dostupná 
návštěvníkům pendlujícím mezi oběma 
veletrhy a soutěž jako taková splnila svůj 
hlavní cíl – popularizovat stavební řemes-
la mezi širokou veřejností.
V praktické části žáky tentokrát čekaly 
dva soutěžní úkoly. Prvním úkolem byla 
montáž systémového bednění PERI 

Juniorskými tesařskými mistry ČR pro rok 2019 
jsou žáci SOU stavebního Opava

Na brněnském výstavišti proběhl ve dnech 27.–28. 2. 2019 při příležitosti Stavebního veletrhu 
Brno v pořadí XVII. ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěžích odborných 
dovedností oborů vzdělání klempíř, pokrývač, tesař, kominík a čalouník, zařazených do Věstníku 
MŠMT ČR a do Přehlídky České ručičky pro rok 2019. Mistrovský titul v oboru TESAŘ zde po zisku 
maximálně možného počtu bodů získali žáci Středního odborného učiliště stavebního Opava Zdeněk 
Linart a Leoš Peter, svěřenci mistra odborného výcviku Tomáše Kušniera.

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

První finálový den soutěžící odstartovali montáží šalovacího 
bednění pro 135 cm vysoký betonový plot

Zbylých cca 10 hodin pak zhotovovali nosnou konstrukci dře-
věného domku se sedlovou střechou určeného pro děti
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DUO (lehké rámové bednění z technic-
kých polymerů s univerzálním použitím 
pro stěny, sloupy, stropy a základy), které 
žáci museli dle výkresové dokumentace 
sestavit coby šalování pro 30 cm silnou 
betonovou stěnu plotu o výšce 135 cm. 
A to za použití minimálního počtu bedni-
cích dílců sestavy, kterou měli k dispozi-
ci, tak, aby konstrukce byla úplná, pevná 
a tudíž splňovala pravidla pro montáž dle 
pokynů v technickém návodu k montá-
ži, který si zúčastněné školy mohly před 
soutěží stáhnout z webových stránek 
SŠSŘ. Při vlastní montáži, na kterou 
měli žáci vyčleněny zhruba 3 hodiny, 
měli povoleno používat pouze speciální 
montážní klíč, gumové kladivo a pilku na 
železo na řezání distančních trubiček.
Ve zbývajících cca 10 hodinách, které 
prověřily skutečnou řemeslnou zručnost 
všech soutěžících, měli žáci za úkol 
zhotovit podle zadaného výkresu model 
dřevěného domku pro děti se sedlovou 
střechou v měřítku 1:10. V první fázi je 
čekalo vyrýsování řezů domečku na při-
pravenou desku a následně přerýsování 
jednotlivých prvků na materiál. Pak už 
zbývalo „jen“ vše vyřezat a nakonec s po-
mocí tesařských spojů (čepování, plá-
tování, osedlání) a vrutů provést vlastní 
montáž nosné konstrukce domku včetně 
krovu. To vše pouze za použití klasické-
ho ručního nářadí s výjimkou povolené 
aku vrtačky s bity pro zašroubování vrutů 
sloužících jako jistící prvky.
V teoretické části pak soutěžící museli 
během 20 minut absolvovat písemný test 
s dvaceti otázkami z jednotného zadání 
závěrečných zkoušek pro daný obor.
Výkony žáků průběžně hodnotila odbor-
ná porota vedená cechmistrem CKPT 
Ivanem Dvořákem, jednatelem spo-
lečnosti Dvořák – Střešní pláště s.r.o. 
z Pardubic. Na hodnocení se spolu s ním 

podíleli ještě Ing. Eva Hellerová z Pyšel 
(soudní znalec v oboru střech a střešních 
plášťů), Marek Jaša, technik společnos-
ti PANAS a Ing. Martin Juren, manažer 
odbytu bednění společnosti PERI. Tato 
čtveřice se při hodnocení mimo vlastních 
prací spojených s konstrukcí domku (rý-
sování na připravenou desku, přerýsová-
ní na materiál, vyřezání prvků, dodržení 
rozměrů a celkový dojem výrobku) za-
měřovala také na průběžný pořádek na 
pracovišti či dodržování zásad BOZP, za 
což mohla udělit max. 160 bodů. U mon-
táže šalovacího bednění pak na přesnost 
vynesení konstrukce plotu, její rovinatost 
a správné rozmístění spojovacích prvků 
(spojek, zámků a rádlování) dle technic-
kého návodu (max. 40 bodů).

Titul letos směřoval do Opavy

Dalším úkolem poroty bylo vybrat mezi 
soutěžícími jedince, který ji svým zodpo-
vědným přístupem, talentem a doved-
nostmi přesvědčil o kvalitách budoucího 
řemeslníka svého oboru, a který byl při 

slavnostním vyhlášení výsledků (v pátek 
1. 3. 2019) nominován na nejvyšší oceně-
ní žáka v ČR – zlatou plaketu „Českých ru-
čiček“, udělovanou v rámci stejnojmenné-
ho projektu zaměřeného na popularizaci 
učňovského školství. Všechny předpokla-
dy pro tuto nominaci splnil Zdeněk Linart 
ze SOU stavebního Opava. Společně se 
spolužákem Leošem Peterem se stali ab-
solutními vítězi XVII. ročníku Mistrovství 
ČR v kategorii Tesař s celkovým počtem 
200 dosažených bodů a s jedenáctibo-
dovým náskokem před držiteli stříbrných 
medailí. Ty si za 189 získaných bodů od-
vezli stejně jako loni v celkovém pořadí 
druzí Patrik Koleček a Jakub Románek 
ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí. Třetí 
příčku a bronzové medaile vybojovali 
(s celkovým počtem 181 bodů) Jakub 
Kačerek a Vojtěch Vilkner ze SOŠ Jarov 
– Praha 9. Tato trojice družstev za svůj 
předvedený výkon kromě zmíněných 
medailí obdržela ještě hodnotné věc-
né ceny v podobě elektrického ručního 
nářadí od hlavního sponzora soutěže 
společnosti PANAS.

Letošní juniorští tesařští mistři ČR Zdeněk Linart (vpravo) a Leoš Peter spolu se 
svým učitelem odborného výcviku Tomášem Kušnierem

Stříbrné tesařské družstvo ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí 
Patrik Koleček a Jakub Románek se svým pedagogem

Bronzové tesařské družstvo ze SOŠ Jarov – Praha 9 Jakub 
Kačerek a Vojtěch Vilkner se svým pedagogem
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Profesionální úroveň 
soutěže se zvyšuje

S přibývajícím počtem ročníků se zvy-
šuje i profesionální úroveň soutěže, což 
bylo od počátku záměrem pořadatelů 
– postupně ji co nejvíce přiblížit pra-
xi. Projevuje se to především v zadání 
praktické části soutěže, které letos bylo 
obzvláště náročné. Jeho cílem opět 
bylo maximálně se přiblížit realitě ča-
lounického řemesla v praxi, a to i z hle-
diska pracovní doby. Během 13 hodin, 
rozdělených po 6,5 hodinách do dvou 
pracovních dnů (v minulosti 2x 4 hod.), 
měla dvojčlenná družstva za úkol provést 

kompletní rekonstrukci čalounění křes-
la ze 60. let (sedák a opěradlo) a vyro-
bit vázaný pružinový základ pro sedák 
křesla. Profesionální úroveň soutěže 
byla zvýšena i tím, že letos poprvé měli 
mladí čalouníci k dispozici pneumatické 
sponkovačky, pilu na PU pěnu a také šicí 
stroj. Do soutěžního zadání díky tomu 
mohla být zařazena i typická čalounická 
operace – šití potahu.
Na rozdíl od předchozích ročníků ten-
tokrát soutěžící pracovali zcela bez vý-
kresové dokumentace. K dispozici měli 
pouze vzorový pružinový základ a řez 
křeslem – sedák s pružinovou kostrou 
na popruhovém základě se soudobými 
materiály, opěradlo s obtexovými popru-
hy a pěnovými materiály. Často se tak 
museli u některých činností sami rozho-
dovat pro správný technologický postup. 
Největší překážkou pro některé bylo vy-
tvoření krytého spoje mezi opěradlem 

a zadní výponou pomocí kovového fixač-
ního pásku. Na různé výsledné úrovni ale 
i tuto technologii nakonec zvládli všichni, 
i když někteří se s ní zde setkali poprvé.
Na průběh soutěže jako vždy dohlíže-
la čtyřčlenná hodnoticí komise v čele 
s Ing. Helenou Prokopovou, cechmis-
trem Cechu čalouníků a dekoratérů. 
Hodnotila nejen přesnost provedení 
a vzhled, který je pro finální čalouně-
ný výrobek rozhodující, ale i jednotlivé 
operace v průběhu výroby, jako je pří-
prava dílů a podsestav, přesnost měření, 
technické postupy dílčích operací nebo 
faktory ovlivňující bezpečnost práce (po-
řádek na pracovišti apod.).
Ohodnocení výrobků a průběžných vý-
konů mladých čalouníků porotou pak ur-
čilo pořadí soutěžících družstev. Zlatou 
medaili za první místo si letos zaslouženě 
odvezli žáci Střední školy Kateřinky – 
Liberec, s.r.o. Jan Rázek a Jan Wagner. 

V Brně se utkalo rekordních devět družstev 
mladých čalouníků

Ve dnech 27. 2.–1. 3. 2019 proběhl na brněnském výstavišti u příležitosti Stavebního veletrhu Brno 
(SVB) již 8. ročník Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v oboru vzdělávání 33-59-H/01 Čalouník. 
Soutěž odborných dovedností vyhlásil Cech čalouníků a dekoratérů a organizačně zabezpečila Střední 
škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. O hodnotné ceny od partnerů soutěže se letos utkalo 
rekordních devět dvojčlenných družstev včetně jednoho družstva ze Slovenska. Letošní ročník byl 
poprvé zařazen do soutěžní přehlídky řemesel Mistři všedních dnů 2019, která probíhala v aréně 
pavilonu Z a kromě čalouníků zde soutěžili žáci dalších pěti stavebních učebních oborů.

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

Úkolem účastníků letošního 8. ročníku Mistrovství ČR s mezi-
národní účastí v oboru vzdělávání 33-59-H/01 Čalouník bylo 
rekonstruovat křeslo ze 60. let a vyrobit vázaný pružinový zá-
klad pro sedák křesla

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo devět dvojčlenných 
družstev včetně jednoho družstva ze Slovenska
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Stříbrnou medaili za druhou pozici získali 
Tereza Charvátová a Ladislav Demeter 
ze SŠŘ a ZŠ Hořice a bronzovou me-
daili za třetí místo získaly Pavlína Šicová 
a Lucie Vošahlíková z pořádající SŠSŘ 
Brno-Bosonohy.

Soutěž je prověrkou 
znalostí a dovedností

„Je dobré mít soutěže řemesel na ve-
letrhu, kde se potkávají výrobci, desig-
néři a nyní i budoucí výrobci, kteří tady 
předvádějí svůj um. Proto mě potěšilo, 
že se k letošnímu ročníku SVB připojilo 
i Mistrovství ČR v oboru čalouník, které 
dříve probíhalo na listopadovém veletr-
hu středních škol. Prostor v pavilonu Z 
je nádherný, vznikla zde aréna mladých 
lidí a všech stavebních řemesel. Moc 
se to povedlo a atmosféra byla úžasná. 
I žáci oboru čalouník se zde cítili dobře, 
protože měli dost místa a mohli pracovat 
tak, jak jsou naučení ze škol. Přivezli 
jsme sem i šicí stroj a sponkovačky, což 
na veletrhu středních škol nešlo,“ uved-
la po skončení soutěže a vyhlášení vý-
sledků předsedkyně poroty Ing. Helena 

Prokopová a zároveň zdůraznila, že mla-
dí lidé soutěžící na brněnském veletrhu 
představují budoucnost oboru, který je 
klíčový pro celou výrobu čalouněného 
nábytku. „Je potřeba mít připravené 
kvalitní řemeslníky, kteří budou umět 
vytvořit to, co vymyslí naši designéři, 

a v takové kvalitě, aby se na nábytku 
každému dobře sedělo nebo leželo. 
Čalounění je v přímém kontaktu s lid-
ským tělem, takže jde o přímou preven-
ci nemocí nebo zlepšení stavu lidí, kteří 
mají nějaký zdravotní problém,“ doplnila 
Helena Prokopová.

Výkony soutěžících průběžně sledovala odborná porota, která na závěr ohodnotila i vytvořená díla a součty bodů za jednotlivé 
operace, za celkový vzhled a za písemný test určily pořadí soutěžících

Zlatou medaili za první místo si odvezli žáci Střední školy Kateřinky – Liberec, s.r.o. 
Jan Rázek a Jan Wagner

Stříbrnou medaili za druhou pozici získali Tereza Charvátová 
a Ladislav Demeter ze SŠŘ a ZŠ Hořice

Bronzovou medaili za třetí místo získaly Pavlína Šicová a Lucie 
Vošahlíková z pořádající SŠSŘ Brno-Bosonohy
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Prvý raz som mal možnosť vidieť úžas-
né práce študentov SOŠ drevárskej vo 
Zvolene na Dni otvorených dverí JAVOR. 
Hneď som si povedal „tak toto ma bude 
baviť“ a všetko svoje úsilie som smero-
val na prípravu na talentové skúšky. Som 
rád, že štúdium v tomto odbore ma po-
súva ďalej, ako po odbornej, tak aj po 
praktickej stránke.
Vyhlásením témy „Drevený bytový dopl-
nok“ v spomínanej súťaži Etudy z dreva 
prišla pre mňa prvá výzva realizovať sa. 
Téma sa mi zdala jednoduchá, veď by-
tových doplnkov je veľa. Nakreslil som si 
pár návrhov. Potreboval som sa poradiť 
s niekým, kto má skúsenosti s drevom, 
ešte skôr, ako finálny návrh odovzdám. 
Pri odbornej konzultácii so stolárom sa 
ukázalo, že niektoré návrhy by boli ča-
sovo a finančne nerealizovateľné. Zvolil 
som teda reálnu a praktickú cestu. 
Zameral som sa na náš byt, aby som 
navrhol doplnok, ktorý by sme aj vyu-
žili. Inšpirácia sa zrodila, keď si mama 
aranžovala kvety do vysokej sklenenej 

vázy. Vadilo jej, že cez sklo vidieť stonky 
a prekrývala ich. Vtom som dostal ná-
pad – obal na vázu. Za chvíľu bol návrh 
nakreslený, ešte vyriešiť, aké drevo by 
bolo vhodné a ostatné detaily. Chcel 
som ho mať tmavšej farby a aby bol 
obal pevný „masívny“. Zhodou okol-
ností som získal drevo Merbau, pôvo-
dom z Indonézie, červenohnedej farby 
s výraznou kresbou. Materiál som mal, 
pustil som sa do realizácie. 
Najskôr príprava materiálu, hobľovanie 
a pílenie na presné rozmery. Podstavec 
sa skladá z dvoch častí. V prvej polovici 
bolo potrebné frézou urobiť drážky pre 
osadenie bočných latiek a druhá, spod-
ná časť je bez drážok. Tým vlastne bolo 
dosiahnuté, že som mal rovné ukonče-
nie bočných latiek. Nasledovalo zlepe-
nie podstavca a brúsenie. Ďalšia fáza 
bola napasovanie a lepenie bočných 
latiek, ktoré som ešte musel prispô-
sobovať šmirgľovaním na požadovaný 
rozmer. Na záver som z vnútornej strany 
spevnil hornú časť obalu.
Prvé ocenenie som dostal už doma. 
Keď ho vo finálnej podobe videla mama, 
hneď mi povedala „tak toto chcem mať 
doma“. Vložila si do dreveného obalu 
vázu, potom ju napadlo, že by to využila 
aj do chodby ako obal na odkladanie 

dáždnikov. Neskôr to použila aj ako tie-
nidlo pre prenosné svietidlo, či stojan 
na črepníkové kvety. Tak sa môj výrobok 
„Drevený obal“ stal multifunkčným.
Ostávalo mi už len nafotiť a graficky pri-
praviť poster. V škole boli naše výrobky 
hodnotené učiteľmi dizajnu. V tomto pr-
vom hodnotení sa dostal môj drevený 
obal na výstavu do Lesníckeho a dre-
várskeho múzea vo Zvolene (LDM). 
Bol som milo prekvapený, keď mi prišla 
oficiálna pozvánka na vernisáž výstavy 
Etudy z dreva XX, ktorá bola 19. febru-
ára 2019 v LDM. Vtedy som vôbec ne-
tušil, že získam ocenenie. Po vyhlásení 
môjho mena pri Cene Zväzu spracova-
teľov dreva SR a odborného časopisu 
Drevársky magazín sa vo mne striedali 
silné emócie.
Účasť v súťaži Etudy z dreva bola pre 
mňa prínosom, dala mi priestor na rea-
lizáciu, umožnila ešte málo skúsenému 
v oblasti dizajnu odprezentovať nápad 
a konečný výrobok. Inšpirovala ma ešte 
viac na sebe pracovať, získavať zruč-
nosť, nápaditosť a trpezlivosť. 
Za získané doterajšie skúsenosti patrí 
veľké poďakovanie mojim učiteľom di-
zajnu a odbornej praxe. V súťažnej prá-
ci mi pri konzultáciách bol nápomocný 
pán učiteľ Mgr. Igor Švingál.

Nositeľ Ceny ZSD SR 
a odborného časopisu Drevársky magazín

Moje meno je Marek Púpava, som študentom 2. ročníka SOŠ drevárskej vo Zvolene, odbor Tvorba 
nábytku a interiéru, a práve náš ročník sa zúčastnil XX. ročníka súťaže Etudy z dreva.

Autor: Marek Púpava
SOŠ drevárska Zvolen
Foto: archív autora

Marek Púpava (druhý zprava) pri preberaní Ceny ZSD SR v súťaži Etudy z dreva Ocenená práca – Drevený obal
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Počet žiakov SOŠ zapojených do duál-
neho vzdelávania v samosprávnych kra-
joch:

 Trenčiansky 355
 Žilinský 307
 Košický 225
 Nitriansky 222
 Prešovský 183
 Bratislavský 177
 Banskobystrický 138
 Trnavský 114

V budúcom školskom roku sa očakáva 
výrazný nárast žiakov v duálnom vzdelá-
vaní. SOŠ majú dosiahnuť podľa samo-
správnych krajov počet žiakov:

 Košický 854
 Prešovský 764
 Bratislavský 743
 Nitriansky 650
 Žilinský 641
 Trenčiansky 607
 Banskobystrický 438
 Trnavský 358

Spolu za všetky kraje to má byť 5055 
žiakov, čo je nárast viac ako 3-násobný. 
Počet závisí predovšetkým na záujme 
žiakov a ich rodičov, aby ich prihlásili štu-
dovať na 3-ročné učebné alebo 4-ročné 
študijné odbory. Limitovaní sú záujmom 
zamestnávateľov, ktorí požadujú množ-
stvá žiakov pre činnosť vo výrobnej, ale 
aj nevýrobnej sfére hospodárstva. Prax 
vykonávajú priamo na ich pracoviskách 
a žiakov finančne stimulujú. Školy dostá-
vajú smerné čísla, aby vyučovali teore-
tické predmety a koordinovali praktické 
vzdelávanie so zamestnávateľmi.

Situácia v odvetví 
spracovania dreva

Vzdelávanie v drevárskych odboroch 
koordinuje Zväz spracovateľov dreva SR 
v rámci Republikovej únie zamestnáva-
teľov, kde predsedom Výboru pre vzde-
lávanie je prezident Zväzu Igor Patráš sr. 
(rf@twd.sk) a koordinátorom pre dre-
várske a nábytkárske odbory je Vladimír 
Záborský (vladozaborsky@centrum.sk), 
ktorý pôsobí ako sektorový expert pre 
vzdelanie v spracovaní dreva. 
Kategorizácia odborných drevárskych 
škôl podľa ZSD SR je na troch úrovniach:
A. Školy s Centrami odborného vzde-

lávania a prípravy pre spracovanie 
dreva – SOŠ drevárska Topoľčany, 
SOŠ drevárska Zvolen a SOŠ drevár-
ska Spišská Nová Ves

B. Podporované školy – SOŠ drevárska 
a stavebná Krásno nad Kysucou a SOŠ 
lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta 
Matejovie v Liptovskom Hrádku

C. Akceptované školy – všetky stredné 
odborné školy, ktoré vyučujú budúcich 
remeselníkov a odborníkov pre odvet-
vie spracovania dreva s úspešne uplat-
nenými absolventmi na trhu práce.

Situácia v duálnom vzdelávaní v škol-
skom roku 2018/19

 SOŠ drevárska Topoľčany – 35 žia-
kov, z toho 13 prvákov

 SOŠ drevárska Zvolen – 15 žiakov, 
z toho 6 prvákov

 SOŠ drevárska Spišská Nová Ves 
– 11 žiakov, z toho 7 prvákov

Do duálneho vzdelávania v SOŠ drevár-
skej Topoľčany sú zapojené výrobné 
firmy:

 DECODOM s.r.o., Topoľčany – 24, 
z toho 13 žiakov 1. ročníka

 IDONA s.r.o., Bánovce nad Bebravou 
– 7

 Ľubomír Kočiš, Bánovce nad Bebra-
vou – 3

 Europlac s.r.o., Topoľčany – 1
Do duálneho vzdelávania v SOŠ drevár-
skej Zvolen sú zapojené výrobné firmy:

 LIND MOBLER SLOVAKIA s.r.o., 
Krupina – 1. ročník 5; 2. ročník 0

 Trendwood – twd s.r.o., Banská 
Bystrica – 1. ročník 3; 2. ročník 1

 MINTAL s.r.o., Sielnica – 1. ročník 1; 
2. ročník 1

 Makrowin s.r.o., Detva – 1. ročník 0; 
2. ročník 2

 Ján Petrinec – NIKA, Detva – 1. roč-
ník 0; 2. ročník 2

Do duálneho vzdelávania v SOŠ drevár-
skej Spišská Nová Ves sú zapojené 
výrobné firmy: 

 SANAS a.s., Sabinov – 1. ročník 0; 
2. ročník 1 

 TOMIFA plus s.r.o., Iliašovce – 1. 
ročník 2; 2. ročník 2 

 Tandem plus s.r.o., Spišská Nová Ves 
– 1. ročník 0; 2. ročník 2

 FITZROI s.r.o., Spišská Nová Ves – 
1. ročník 2; 2. ročník 2

Prihlásili sa aj ďalší zamestnávatelia, 
ktorí chcú, aby v ich dielňach získavali 
žiaci SOŠ praktické zručnosti. V súčas-
nosti sú v procese certifikácie:

 Drevovýroba Kočiš s.r.o., Žehra – vý-
roba okien

 Kobra plus, Spišská Nová Ves – vý-
roba kuchýň

 JAVORINA v.d., Spišská Belá – výro-
ba nábytku z masívneho dreva

 FINES a.s., Žilina – výroba čalúne-
ného nábytku a kostier z masívneho 
dreva

Duálne vzdelávanie získava 
podporu zamestnávateľov

Do duálneho vzdelávania k 31. januáru 2019 je v stredných odborných školách v SR zapojených 
celkom 1721 prvákov. Stav zo septembra 2018 sa zvýšil o 106 žiakov 1. ročníkov SOŠ. Umožnila 
to novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 Z. z., aby sa žiaci mohli prihlasovať 
do systému duálneho vzdelávania až do konca 1. školského polroka. Duálne vzdelávanie v SR má 
mať v školskom roku 2019/2020 až 5055 žiakov.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
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V príspevku je prezentovaná na kon-
krétnom príklade praslice z Liptovskej 
Lúžnej. Definuje jej význam v techno-
logickom procese spracovania ľanu 
a výroby plátna, vysvetľuje symboliku 
rezbárskych detailov a popisuje materiál 
a konštrukciu praslice. Jeho obsah je 
doplnený o príklady aplikácií drevorezby 
v nábytku a ďalších prvkoch ľudového 
interiéru z iných regiónov Slovenska.

Praslica z Liptovskej Lúžnej

Liptovská Lúžna je obec nachádzajúca 
sa na dolnom Liptove v malebnom pros-

tredí Nízkych Tatier. Bola založená 5. au-
gusta 1670 Štefanom Thökölym ml., 
hlavným županom Oravskej župy a dr-
žiteľom hradu Likava, ktorý nechal pô-
vodnú pustú lúžňanskú dolinu osídliť 
kolonistami z Oravy. Živili sa obrábaním 
pôdy a pastierstvom. Svojimi schopnos-
ťami, pracovitosťou dokázali aj v tomto 
horskom prostredí prosperovať a zane-
chať jedinečný kultúrny odkaz v oblasti 
architektúry, kultúry odievania a ľudovej 
slovesnosti. 
Súčasťou ich jednoduchých funkčne 
zariadených interiérov sa okrem základ-
ných typov nábytku na spanie, sedenie, 
stolovanie a ukladanie vecí stávali aj 
technologické zariadenia na spracova-
nie ľanu, ovčej vlny,... Bolo to hlavne 
v zimných mesiacoch, keď sa nepra-
covalo na poli. V interiéroch sa priadli 
ľanové nite, tkalo sa plátno, koberce,... 
Takým technologickým nástrojom bola 
aj praslica, ktorá je v príspevku analy-
zovaná. Slúžila na upevnenie kúdele  
(spracovaných ľanových vlákien, ovčej 
vlny) pri jej spriadaní do nití. 
Jej príbeh sa začal v roku 1935, kedy 
bola zhotovená zručným a esteticky cí-
tiacim mládencom a podarovaná 15 roč-
nej dievčine Kataríne Chlepkovej na tzv. 
priadkach. Boli to pravidelné stretnutia 
dievčat, ktoré trvali od novembra do jari 
obvykle po fašiangy. Na celú dobu si 
prenajali jeden dom, v ktorom sa stre-
távali, priadli nite z ľanu, ale i vzájomne 
spoznávali s chlapcami. Tí ich mohli na-
vštevovať v utorok, štvrtok a posledný 
deň v týždni. Osobitne v takýchto sku-
pinách priadli aj ženy, ktoré sa striedavo 
navštevovali.

Zdobenie praslice

Zhotoviteľ pri tvorbe praslice preja-
vil nielen svoju technickú zručnosť 
a znalosť materiálov, ale i zmysel pre 
krásu, kompozíciu a rezbársky cit. 
Najjednoduchším nástrojom, ktorý bol 
vo výbave každého dedinského chlapa 
a chlapca – vreckovým nožíkom, doká-
zal vytvoriť artefakt, ktorý nezaujal len 
mladé dievča, ktorému ho daroval, ale 
vzbudzoval a vzbudzuje obdiv dodnes. 
Základný symbolický znak, ktorý je na 
praslici vo forme srdca, (obr. 2, 3a, 3b) 
je odkazom lásky pre obdarované diev-
ča. Iniciály vo vnútri srdca na spodnej 
viditeľnej časti jednoznačne hovoria, 
komu je darovaná a komu bude patriť. 
Veľmi obľúbeným motívom nielen v rez-
bárstve, ale i ďalších ozdobných techni-
kách bol „kvet lásky“. Objavuje sa aj na 
praslici v dvoch štylizáciách (4-lupeňový 
a 8-lupeňový), ktoré sú dokomponova-
né vruborezom (obr. 3c, 3d). Pre vru-
borez sú charakteristické trojuholníkové 
klinové zárezy dlátom alebo nožom zo-
radené jeden za druhým tak, že tvoria lí-
nie. Vyskytuje sa spravidla v kombinácii 
s technikami plochej rezby. Ďalší znak 
„strom života“ (obr. 3e, 3f) je na praslici 
taktiež v dvoch tvarových prevedeniach. 
V prvom variante základnú ornamentál-
nu kompozíciu tvoria tri listy koruny stro-
mu a dva plody vo forme jabĺčok, v dru-
hom prípade jednoduchú geometrickú 
kompozíciu tvorí centrálna os, ku ktorej 
sa symetricky zbiehajú vetvy. Na praslici  

Drevorezba v ľudovom prejave

Drevorezba je charakterizovaná ako rozšírená ľudová ozdobná 
technika, pri ktorej sa výraznejšie narušuje povrch dreva nožom 
alebo dlátom za vzniku odpadu vo forme triesok. Jej jednoduchý 
technologický princíp výraznou mierou prispel k bohatstvu foriem 
nielen ľudového nábytku, ale i pracovných predmetov, ktoré boli 
neoddeliteľnou súčasťou prirodzeného životného prostredia dedin-
ského človeka.

Autor: prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene
Kontakt: veselovsky@tuzvo.sk

Fotografie, akvarel a kresba: autor článku

Obr. 1 Priadka z Liptovskej Lúžnej
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sa objavuje aj geometrická kompozícia 
diagonálne predeleného štvorca vypl-
neného vruborezom (obr. 3g). Čisto 
geometrická kompozícia vruborezom 
je na obr. 3h. Premyslený je i celkový 
koncept umiestnenia znakov na praslici. 
Zvislá časť praslice je členená do 17-
tich na výšku praslice zdobiacich polí 
na každej strane jej štvorcového profilu. 
V jednotlivých poliach sú v rovnakej výš-
ke praslice umiestnené rovnaké znaky 
zo všetkých štyroch strán profilu. 

Materiál a konštrukcia 
praslice

Konštrukčným základom praslice je 
bukové a javorové masívne drevo. Hori-
zontálna časť praslice, na ktorej priadka 
sedela, je zhotovená z bukového dre-
va. Je upravená do optimálneho kon-
štrukčného ale i ergonomického tvaru. 
V miestach spoja zvislej časti praslice 
ma zosilnenú hrúbku, ostatná časť je 
opracovaná do subtílneho kónicky sa 
zužujúceho prierezu, aby sa priadke na 
nej dobre sedelo. Zvislá javorová časť  

Obr. 2 Praslica Kataríny Chlepkovej z Lip-
tovskej Lúžnej. Praslica bola zhotovená 
v roku 1935. Je bohato zdobená plošnou 
rezbou

Obr. 3 Zdobenie praslice: a, b – motív srdca ako symbolu lásky a života; c, d – kvet 
lásky; e, f – strom života – základnú ornamentálnu kompozíciu tvoria tri listy koruny 
stromu a dva plody vo forme jabĺčok; g – štvorec s vruborezom; h – geometrická 
ornamentika vruborezom

Obr. 4 Konštrukcia praslice

Obr. 5 Lyžičník z regiónu Šariš zdobený vruborezom a prelamovanou rezbou. Bol 
súčasťou domu jednoduchého roľníka z konca 19. stor. Skanzen Bardejovské kúpele
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praslice je štvorcového prierezu na hor-
nom konci zužujúceho sa do kruhového 
profilu. Navzájom sú spojené priebež-

ným čapom a dlabom vystužené dvomi 
bukovými klinmi. To, že tuhosť spoja aj 
po viac ako 80 rokoch vykazuje vyso-

kú kvalitu, hovorí nielen o technickej 
zručnosti zhotoviteľa, ale aj o tradič-
nom, časom overenom konštrukčnom 
koncepte. V hornej časti praslice je vy-
tvorený otvorený rozčap, do ktorého je 
zafixovaný kovový úchyt na povrázok. 
Ten slúžil na uchytenie nariasenej ľa-
novej kúdele, ktorá bola spriadaná na 
kolovrátku do nití.

Drevorezba nábytku 
a interiérových prvkov

Táto časť príspevku je čiastočným vý-
stupom výskumu historického nábytku 
zhotoveného na európskom kultúrnom 
území nachádzajúceho sa v slovenských 
zbierkach. Jeho súčasťou bol aj nábytok 
a interiérové prvky z historického pros-
tredia slovenskej dediny. 
Ich tvarové a funkčné riešenie závise-
lo od materiálovej dostupnosti, úrovne 
technologického vybavenia majstra 
a v neposlednom rade od jeho schop-
ností, zručností a výtvarného cítenia. 
Jednou zo zdobiacich techník týchto 
majstrov bola plošná rezba a jej najjed-
noduchšia technologická forma vru-
borez. Túto techniku vidíme napr. na 
predných plochách dvojdverovej skrine 
na potraviny (obr. 6) z regiónu Šariš. 
Je obľúbená i na ďalších interiérových 
prvkoch akým bol lyžičník – odkladná 
polička na kuchynské náradie na vare-
nie a jedenie (obr. 5). Najčastejšie sa 
uplatňovala na stropných trámoch, por-
táloch. Na obr. 7 je prezentované zdo-
benie portálu vstupných dverí zrubovej 
technickej stavby na výrobu rastlinného 
oleja z regiónu Orava.

Záver

Drevorezba ako silný výrazový pros-
triedok v tvorbe životného prostredia 
slovenskej historickej dediny je zastú-
pená vo všetkých regiónoch Slovenska. 
Z uvedeného príspevku je vidieť, že túto 
techniku zdobenia charakterizujú:

 jednoduchá technológia, 
 premyslený štylizovaný prejav,
 dokonalá znalosť vlastností dreva.

Záverom môžeme konštatovať, že tech-
nológia ľudového zdobenia predstavuje 
bohatý inšpiračný zdroj aj pre súčas-
ných dizajnérov a tvorcov nábytku a in-
teriérových doplnkov. Je to kultúrne de-
dičstvo, ktoré môže podporiť kontinuitu 
tvorby tradičných prvkov slovenského 
ľudového remesla a umenia v novej 
transformovanej kvalite.

Obr. 7 Portál vstupných dverí zrubovej technickej stavby na výrobu rastlinného oleja 
z regiónu Orava zdobený vruborezom. Olejáreň bola postavená v roku 1849. SNM 
v Martine – Múzeum slovenskej dediny

Obr. 6 Dvojdverová skriňa na potraviny z regiónu Šariš zhotovená koncom 19. sto-
ročia. Predné časti sú zdobené vruborezom. Skanzen Bardejovské kúpele
Obr. 6 Dvojdverová skriňa na potraviny z regiónu Šariš zhotovená koncom 19. sto
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Výstavba bola plánovaná do roku 1975 
s rozpočtovým nákladom 39 mil. Kčs. K in-
vestičnej revízii došlo už v nasledujúcom 
roku. Podľa plánovacích a realizačných 
zámerov zistili, že také veľké učňovské 
stredisko nie je reálne v Žiline dlhodobo 
naplniť žiakmi. Hrubá stavba pokračovala 
v stanovených termínoch a vložené investí-
cie štátu sa podujali zachrániť preklasifi-
kovaním stavby na administratívny celok.
Investičným zámerom vyhovovalo na-
miesto toho vybudovať ústredie vtedajšej 
výrobno-hospodárskej jednotky – gene-
rálneho riaditeľstva Drevárskeho a nábyt-
kárskeho priemyslu (GR DNP). Pôsobilo 
v Žiline od roku 1958 pre prvotné spraco-
vanie dreva, od roku 1969 aj pre výrobu 
nábytku. Jednotlivé úseky boli dočasne 
umiestnené na šiestich miestach v mes-
te. Na riadenie vtedajších 12 podnikov 
DNP vo viacerých mestách na Slovensku 
bolo potrebných vyše 400 odborníkov, 
administratívnych pracovníkov a riadia-
cich špičiek. Najskôr zaplnili jednu bu-
dovu, do druhej presťahovali obchodný 
podnik Drevona z Bratislavy. Areál bol 
dobudovaný pred štyrmi desaťročiami 
(1979). Jeho súčasťou bolo parkovisko 
osobných áut, výrobný areál pôvodného 
investora vrátane železničnej vlečky.
GR DNP tu napokon pôsobilo iba 10 ro-
kov (do mája 1989). Po spoločenských 
zmenách boli v areáli ďalšie desaťročia 
kancelárie pre viaceré firmy z odvet-
via spracovania dreva. Dnes na troch 
poschodiach sídli centrum drevo-stav-
bárskej skupiny Kontrakting. Na dvoch 
podlažiach spojovacej budovy je repre-
zentatívna predajňa nábytku viacerých 
výrobcov.

40 rokov drevárskeho areálu v Žiline

Jedným z medzníkov rozvoja slovenského drevárskeho a nábytkár-
skeho priemyslu bolo položenie základného kameňa učňovského 
strediska v Žiline, v ktorom mali ročne vychovať 120 kvalifikovaných 
absolventov pre potreby výroby. Historickým dátumom bol 27. de-
cember 1972. Tvoril ho projekt dvoch výškových 9-poschodových 
budov na vyučovanie a bývanie. Areál mal byť súčasťou podniku 
Drevoindustria Žilina. 

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

Foto: archív autora

Maketa investičného zámeru areálu Drevoindustrie v Žiline a areál v súčasnosti
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Habsburská monarchie patřila k nejsil-
nějším evropským dvorům a dávala to 
ráda najevo. Mimo jiné i prostřednictvím 
císařských objektů, díky kterým držela 
krok i s Francií a Německem. I když jsme 
zřejmě už všichni navštívili Hoffburg nebo 
Schönbrunn či Belveder, existuje stále 
velká řada zajímavých staveb a interiérů 
vytvořených známými umělci, kteří svoje 
díla rozseli po celé monarchii.
Takovým zajímavým objektem je zámec-
ký areál Laxenburg, ležící na dohled od 
Vídně uprostřed Vídeňského lesa. Se 
svými objekty Starý zámek, Modrý dvůr 
a romantický Franzensburg je považo-
ván za jeden z nejdůležitějších památníků 
zahradní architektury 18. a 19. století. 

Existence sídla „Lachsendorf“ je dolo-
žena už ve 13. století. V roce 1388 už 
bylo povýšeno na obec s právem pořá-
dat trhy, tzv. Marktgemeinde. 

Starý zámek

Srdcem rozsáhlého areálu je tzv. Starý 
zámek. Jeho historie sahá do 12. století. 
Původně byl obklopen vodním příkopem 
a řadou hospodářských staveb. Ve 14. 
století ho získali Habsburkové a až do 
konce monarchie fungoval jako jejich 
jarní rezidence. 
Úpravy zámku zahájil kníže Albrecht II. 
v roce 1338, ale rozhodující krok na 
cestě k budování císařské rezidence 
učinil až kníže Albrecht III., pro kterého 
měl Laxenburg větší význam než Vídeň. 
Čilý stavební ruch na zámku je doložen 
písemně, zejména ve spojení s nově vy-
budovanou kaplí v zámecké věži. 
Za Alberta V. fungoval zámek jako knížecí 
dvůr, ve 2. polovině 15. století byl zavle-
čen do bojů s Friedrichem III. a v letech 

1485–1490 byl obsazen vojsky uher-
ského krále Matyáše Korvína.
Císař Maximilian I. (1459–1519) se 
o zámek zajímal především jako lovec. 
Nechal rozšířit a oplotit oboru a část par-
ku upravit v duchu holandské okrasné za-
hrady. Matyáš (1557–1619), ambicioz-
ní bratr Rudolfa II., učinil z Laxenburgu 
dočasně hlavní rezidenci a vydal přesné 
příkazy nejvyššímu sokolníkovi, aby vybu-
doval „k potěšení dvora“ novou voliéru 
pro dravce.
Místem častých pobytů dvora se stal 
Starý zámek zejména za vlády Leopolda I. 
(1640–1705). Po vpádu Turků v roce 
1683 byl přestavěn v barokním stylu a zvý-
šen o patro. Divadelní architekt Ludovico 
Burnacini se podílel na vybavení interiéru. 
První akcí ale byla oprava všech objektů 
souvisejících se sokolnictvím. 
Kromě oblíbeného sokolnictví byly často 
na programu dne různé kulturní aktivity 
jako divadelní představení, kde občas 
vystupoval i císař jako herec, hrály se tu 
opery, balety, koncerty. Byla postavena 
dřevěná divadelní budova, ale představe-
ní se odehrávala často i ve volné přírodě 
pod letitými stromy.
Původní holandská renesanční zahra-
da, která byla vybudována bez vazby na 
okolní budovy, byla v barokním období 
rozšířena a začleněna do urbanistického 
řešení celku. Vodní příkop byl zasypán 
a vznikl trávníkový parter. Mezi 50. a 70. 
lety 18. století byl upraven i vstup do za-
hrady. Z tohto období pochází kašna 
a také tzv. Lví most. 
Jedním z velkých investorů byla císařovna 
Marie Terezie, která se v budování svých 
zámků doslova vyžívala. V Laxenburgu 
se zaměřila na regulaci četných vod-
ních toků v zámeckém parku. Vznikly 
projekty kanálů s jezy a zdymadly pro 
provoz člunů, vodopády a kašny. Taky 

Císařské sídlo Laxenburg

Naše země jsou už pár let pevně zakotveny na západní straně Evropy. Dříve nás přesvědčovali 
o opaku a vymývali nám mozky dějinami Sovětského Svazu. Naše minulost je ale od nepaměti 
spojena s prostorem bývalé Rakousko-uherské monarchie. Měli bychom se o ni zajímat, obzvlášť 
když ji máme tzv. „za humny“. Může to být poučné i pro budoucnost.

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

Starý zámek
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byla upravena nejstarší část parku – tzv. 
Lesní hvězda se Zeleným altánem a alej 
od zámku Schönbrunn kvůli jednodušší-
mu přístupu panstva v kočárech.

Modrý dvůr

Dalším motivem stavební činnosti cí-
sařovny byla stále se rozrůstající rodina, 
které již bydlení ve starém zámku nevy-
hovovalo. Proto se snažila získat další 
objekty. V roce 1756 tak do císařského 
vlastnictví přibyl tzv. Modrý dvůr, původ-
ně svobodný statek, umístěný rovnou 
na zámeckém náměstí a sousední purk-
mistrovský dům. I když byl Modrý dvůr 
v letech 1710–20 rozšířen stavitelem 
Lukasem von Hildebrandtem, zahájila 
Marie Terezie velkou přestavbu podle 
dvorního architekta Nicola Pacassiho. 
Vznikla slavná jídelna s malovanými 
stěnami a stropní freskou od Vincence 
Fischera. Představuje Putti (malé an-
dílky) na sokolím lovu. Interiér většinou 
pochází až z let 1853/54. Fasádu oživují 
rizality, střední ryzalit je zdůrazněn por-
tikem s bakonem a hodinami. Součástí 
komplexu je divadlo z roku 1753. Vznikla 
tak důstojná císařská rezidence v duchu 
rakouského baroka, která dominuje zá-
meckému náměstí. 
Laxenburg byl nejmilejším pobytovým 
místem císaře Františka I/II. (1768–
1835). Z toho období se zachovaly dvě 
malby. Na jedné císař převáží na člunu 
rolníka, který ho nepoznal, ke svému 
hradu Franzensburgu, který nechal vy-
budovat na umělém ostrůvku uprostřed 
zámeckého rybníka, druhé plátno za-
chycuje císaře, jak zvedá malého vnuka 
Františka Josefa, aby si mohl prohléd nout 
stráž v brnění. Císařovy úpravy se dotkly 
i parku. Po roce 1780 ho nechal rozšířit 
a přeměnit v park anglický. Některé stro-
my měly už tenkrát více než 300 let.
Až do první světové války fungo-
val Laxenburg jako jarní rezidence 
Habsburků. Vyrůstal zde i malý František 
Josef (1830–1916) se svými bratry. 
Později zde strávil s milovanou Sisi celé 
líbánky. Sisi milovala dlouhé vyjížďky na 
koni po laxenburských lesích, a tak se 
pobyty císařského páru v Laxenburgu 
staly ročním pravidlem. Elisabeth (Sisi) 
zde v roce 1856 porodila dceru Giselu 
a o dva roky později korunního prince 
Rudolfa. Obě děti tu byly i pokřtěny.
V Laxenburgu pobývaly i vzácné návště-
vy císařského dvora. Velký rozruch vy-
volal pobyt perského šacha Nasreddina 
během světové výstavy ve Vídni v roce 
1873. Často byla na programu i poli-
tická jednání.

Konec monarchie výrazně poznamenal 
i zámek. Musel přejít z rukou Habsburků 
do fondu válečně poškozených a v mezi-
válečném období se zde usídlila balet-
ní škola. V roce 1938 objekt obsadili 
Němci a v roce 1945 ruská armáda. 
Výrazná devastace mohla být postupně 
odstraněna až po roce 1955, kdy byl zá-
mek uvolněn. V roce 1962 byla založena 
společnost na jeho opravu.
Po návratu do původního lesku se zá-
mek stal předmětem zájmu různých in-
stitucí. Sídlí tu např. Rakouský filmový 
archív nebo instituce IIASA (mezinárodní 
institut pro užitou systémovou analýzu). 
Konferenční centrum pronajímá historic-
ké interiéry, jídelnu i zámecké divadlo.
Veřejnost ale nebyla nijak omezena. 
Největším „tahákem“ Laxenburgu je 
zámek Franzensburg, napodobenina 
středověkého rytířského hradu, která 
je doslova nacpána spoustou cenného 
mobiliáře a dalších uměleckých objektů 
v čele se vzácnými vitrážemi. 
Franzensburg si zaslouží zvláštní po-
zornost, stejně jako park, který slouží 
veřejnosti často i  k celodenní rekreaci. 
Rozléhá se na ploše 280 hektarů a je pří-
kladem zahradní architektury 18. a 19. 
století. O největší úpravy se zasloužila 
císařovna Marie Terezie a její vnuk císař 
František I/II. Vznikla tak impozantní, ale 
milá a hravá zahrada s rybníkem o ploše 
25 ha. 
Voda je důležitý element urbanistického 
řešení parků. Uklidňuje, má estetickou 
funkci, vytváří mikroklima a umožňuje 
výskyt různých živočichů. Na rybníku 
vzniklo 7 ostrovů, každý je jinak osá-
zen, na sedmém je vybudován zámek 
Franzensburg. Ten je dosažitelný pomo-
cí romantického přívozu, jenž tu byl in-

stalován už v roce 1811. Areál obsahuje 
spoustu drobných zahradních staveb, 
které byly v období romantismu jeho ne-
postradatelnou součástí. Letohrádky, 
jeskyně, tajemné chrámky a sochy jsou 
rozptýleny po celém areálu a nabádají 
k rozjímání.
K nejzajímavějším patří rytířské kolbiště 
navazující na rytířskou tradici ze středo-
věku. Turnaje se tu konaly do poloviny 
18. století. Na rytířský kult se odkazuje 
i Rytířský sloup ze začátku 19. století 
umístěný v mystickém prostoru v parku. 
Nese rytíře, který se opírá o rakouský 
znak a stojí mezi dvěma lvy. Figury na 
sloupech byly velké téma anglických 
zahrad. Příkladem je i obří busta císaře 
Františka. Superbusta byla do parku po-
stavena až po císařově smrti. Je to dar 
Milána k narozeninám císařovny Karolíny 
Augusty. Obsahuje text oslavující císaře 
a jeho zásluhy o zahradu.
V opozici s přírodou je striktně geomet-
rický 2 km dlouhý kanál s kaskádovým 
mostem s vodopádem. Je to jedno 
z funkčních zařízení nezbytných pro pro-
voz areálu. Líbezným zahradním detailem 
je Dianin pavilon – zelený altán umístěný 
na křižovatce osmi cest na kopci s krás-
nými výhledy. Nechybí ani několik mostů: 
12 metrů vysoký Gotický most nebo Lví 
most střežící vstup do parku. Lvi mají plné 
tlapy práce. Do parku totiž směřují davy 
turistů zejména v jarním období, kdy je 
park zasypán pestrobarevnými květy.
V parku si mohou půjčit člun, krmit ryby 
a pozorovat ptáky. Je sympatické, že je 
mezi návštěvníky často slyšet čeština 
i slovenština.
Samostatný článek o hradu a mobiliáři 
Franzensburgu přineseme v příštím vy-
dání Dřevařského magazínu.

Modrý dvůr
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 BYDLENÍ NA ZAHRADĚ ČECH 10. – 14. 4.
 Prezentace vystavovatelů z oblasti bytových doplňků, krbů, nábyt-

ku, realizací kuchyní a koupelen, dodavatelů stavebních materiálů, 
střech, tepelné či solární techniky. Souběžná výstava: TRŽNICE 
ZAHRADY ČECH – výstava pro zahrádkáře, chalupáře, kutily, 
zahradníky a milovníky přírody • Litoměřice – výstaviště Zahrada 
Čech • Zahrada Čech s.r.o., www.zahradacech.cz

 DŘEVOSTAVBY 16. – 17. 4.
 Mezinárodní odborný seminář spojený s prezentací dodavate-

lů materiálů, komponentů a technologií pro dřevostavby – 23. 
ročník • Volyně – VOŠ a SPŠ • Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola Volyně, www.vos.volyne.cz

 DŮM A ZAHRADA Louny 18. – 21. 4.
 Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na úpravu a zařízení inte-

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

 STAVÍME, BYDLÍME – 30. 4. – 1. 5.
 KRKONOŠSKÝ VELETRH Trutnov
 Veletrh stavebnictví, bydlení, zahradnictví a hobby – 10. ročník 

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

 ZAHRADA VĚŽKY – Jaro 2019 1. – 5. 5.
 Zahrádkářská a hobby prodejní výstava s účastí výrobců zahradní-

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

 FLORIA JARO 2019 1. – 8. 5.
 Jarní 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

Slovenská republika

 JOB EXPO 2019 16. – 17. 4.
 Najväčší slovenský veľtrh práce v spojení s medzinárodnou burzou 

práce EUROPEAN JOB DAYS. Sprievodný program: Súťažná 
prehliadka remesiel SUSO, 23. ročník, región Slovensko 
• Nitra – výstavisko Agrokomplex • agrokomplex NÁRODNÉ 
VÝSTAVISKO, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, www.
agrokomplex.sk, jobexpo.sk, suso.cz

 JAR V ZÁHRADE – BÝVANIE 16. – 18. 4.
 Kontraktačno-predajná výstava • Košice – Aupark • Agentúra 

Bocatius, www.bocatius.sk
 DOMEXPO 25. – 28. 4.

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

 TATRA EXPO 2019 26. – 28. 4.
 Celoslovenská kontraktačno-predajná výstava stavebníctva a bý-

vania s medzinárodnou účasťou – 20. ročník • Poprad – aréna 
Poprad • Spiš-View-Trading, spol. s r.o., www.svt.sk

Zahraničí

 SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 9. – 14. 4.
 Mezinárodní veletrh nábytku – 58. ročník. Souběžné výstavy: 

SALONE INTERNAZIONALE DEL COMPLEMENTO D’ARREDO – 
mezinárodní výstava nábytkových doplňků, EUROLUCE – meziná-
rodní výstava svítidel, WORKPLACE3.0/SALONE UFFICIO – vý-
stava kancelářského nábytku • Milano – Rho, Itálie • Federlegno 
Arredo Eventi Spa, www.fieramilano.it,

 CUKUROVA FURNITURE RELATED INDUSTRY FAIR 10. – 14. 4.
 Veletrh pro nábytkářský průmysl a přidružená odvětví. Souběžná 

výstava: CUKUROVA WOOD PROCESSING MACHINES FAIR 
– veletrh strojů, nástrojů, nářadí a příslušenství pro dřevozpra-
cující průmysl • Adana, Turecko • Tüyap Fair and Exhibitions 
Organization Inc., www.tuyap.com.tr

 BAUEN + WOHNEN 11. – 14. 4.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví, bydlení a úspor energií • Wettingen, 

Aargau, Švýcarsko • ZT FACHMESSEN AG, www.messe-aargau.ch
 HOME WORLD 2019 11. – 14. 4.

 Specializovaná výstava stavebních materiálů, nábytku a interiérových 
dekorací • Kaunas, Litva • UAB Expoziciji Centras, www.parodos.lt

 IDEAL HOME SHOW 12. – 14. 4.
 Veletrh nábytku a životního stylu • Dublin, Irsko • SDL Exhibitions 

Ltd, idealhome.ie
 SEEBBE 2019 17. – 20. 4.

 Mezinárodní stavební veletrh – 45. ročník • Bělehrad, Srbsko • 
Belgrade Fair, sajam.rs, sajamgradjevine.rs

 DESIGN DECOR 18. – 20. 4.
 Mezinárodní výstava interiérového vybavení a dekorací. Souběžná 

výstava: AQUATHERM – mezinárodní výstava vytápění, zásobo-
vání vodou, větrání a klimatizačních systémů • St. Petersburg, 
Rusko • MVK Moskva, mvk.ru, www.designdecor-expo.ru

 BELARUSIAN CONSTRUCTION WEEK 18. – 20. 4.
 Mezinárodní výstava dřevěných a příhradových konstrukcí, oken, 

dveří, střech, nábytku, stavební keramiky • Minsk, Bělorusko • 
MinskExpo, www.minskexpo.com

 INTERIOR 2019 19. – 21. 4.
 Veletrh bytového návrhářství. Souběžná výstava: GARDENING 

2019 – veletrh zahradní architektury, nábytku a techniky • Tallinn, 
Estonsko • Estonian Fairs Ltd., www.fair.ee

 INTERIORS  23. – 25. 4.
 Veletrh pro výstavbu, interiér, nábytek a doplňky pro domácí nebo 

komerční prostory • Manáma, Bahrain • Hilal Conferences & 
Exhibitions, interiorsexpo.net

 KYRGYZBUILD 24. – 26. 4.
 Mezinárodní specializovaná výstava pro stavbu, interiéry, vytápění, 

ventilaci, okna a dveře • Bishkek, Kyrgyzstán • biexpo.kg
 MEBELEXPO 24. – 26. 4.

 Mezinárodní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro ná-
bytkářský průmysl • Taškent, Uzbekistán • ITE Exhibitions & 
Conferences Ltd, www.mebelexpo.uz

 RESTA 2019 24. – 27. 4.
 Mezinárodní výstava pro stavbu a rekonstrukce • Vilnius, Litva • 

UAB Litexpo, litexpo.lt
 INACRAFT 2019 24. – 28. 4.

 Mezinárodní veletrh řemesel • Jakarta, Indonésie • inacraft.co.id
 KONYA FURNITURE, DECORATION AND IDEAL HOME FAIR 25. – 28. 4.

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

 DREMASILESIA 26. – 28. 4.
 Veletrh dřevozpracujících strojů a nářadí • Sosnowiec, Polsko • 

Miedzynarodowe Targi Poznaňskie sp. z o.o., www.dremasilesia.pl
 WOODMAC CHINA 2019 26. – 29. 4.

 Mezinárodní veletrh lesnických a dřevoobráběcích strojů a zaří-
zení. Souběžné výstavy: FURNITEK CHINA 2019 – mezinárodní 
veletrh pro nábytkářský průmysl, WOODBUILD CHINA 2019 – 
mezinárodní veletrh pro výrobce dřevostaveb • Šanghaj, Čína • 
China International Exhibitions Ltd., www.ownwoodenhouse.co

 PIHAPIIRI 27. – 28. 4.
 Veletrh zahradnictví, zahradního nábytku a designu zahrad • Lahti, 

Finsko • KOKO Lahti Oy/Lahden Messut, www.lahdenmessut.fi
 DOMOTEX TURKEY 27. – 30. 4.

 Veletrh bytového textilu, koberců a podlahových krytin • Gaziantep, 
Turecko • Deutsche Messe, www.domotexturkey.com

 FOIRE DE PARIS 27. 4. – 8. 5.
 Výstava interiérového designu, zařízení, dekorací a potřeb pro 

dům • Paříž, Francie • Comexposium, www.foiredeparis.fr
 WINDOREX 29. 4. – 1. 5.

 Mezinárodní výstava výrobců oken a dveří. Souběžná výstava: 
GLASS & ALUMINIUM – mezinárodní výstava zasklívacích systé-
mů, fasád a stínící techniky • Muscat, Omán • Global Exhibitions 
and Conferences LLC, www.windorexoman.com
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VOŠ a SPŠ Volyně ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT 
České Bu dějovice pořádá ve dnech 16. – 17. dubna 2019 
v pořadí 23. ročník mezinárodního odborného semináře 
DŘEVO STAVBY – stavební systém budoucnosti.
Akci s podtituly „Dřevo, surovina moderního člověka – 
ekologie, úspory energií, suchá výstavba“, určenou pro-
jekčním, investičním a realizačním firmám zabývajícím se 
problematikou dřevostaveb, budou po oba dva dny provázet 
pro účastníky semináře bezplatné workshopy, pořádané ve 
spolupráci s VVÚD Praha a Univerzitním centrem energe-
ticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB).

Pro účastníky letošního ročníku Dřevostaveb je připraveno 
celkem 39 přednášek s tematickými okruhy:

 dřevo – surovina moderního člověka
 materiály a polotovary používané pro dřevostavby
 architektura dřevěných staveb v Kanadě a severní Evropě
 normalizace při navrhování a realizaci dřevostaveb
 dřevostavby v českém a slovenském prostředí
 příklady realizace dřevostaveb
 úspory energií, vytápění, ventilace, ekologické aspekty
 konstrukce, rekonstrukce, obnova a ochrana staveb ze 
dřeva

S jednotlivými přednáškami vystoupí přední odborníci z vý-
robní a projekční sféry z Itálie, Kanady, Finska, Německa, 
Norska, Rakouska, Slovenska a České republiky.

První den semináře v úterý 16. 4. od 17:00 hodin budou 
mít zájemci možnost zavítat do kongresového centra v su-
terénu školy na souběžně pořádaný workshop VVÚD Praha 
s názvem „Dřevostavby pod rentgenem“. Jeho náplní bu-
dou 3 přednášky zaměřené na problematiku průvzdušnosti 
dřevostaveb, vnitřní klima domu a na důsledky a poznatky 
z havárií staveb v důsledku prasklého potrubí apod. 
Druhý den semináře ve středu 17. 4. od 10:00 hodin 
bude na témže místě pro účastníky připraven workshop 
„Stavebně-fyzikální souvislosti dřevostaveb“, pořádaný ve 
spolupráci s UCEEB. Bude zaměřen na dlouhodobou vzdu-
chotěsnost, analýzu historického krovu, zhlaví trámových 
stropů ve zdivu zatepleném z vnitřní strany a monitoring 
vlhkostních vlastností. Další částí doprovodného progra-
mu bude výstava „Stavby století republiky“, instalovaná 
ve dvou podlažích hlavní budovy školy. Během semináře 
bude pro zájemce otevřeno také „Vzdělávací středisko (nad-
regionálního významu) pro zpracovatelský průmysl“ s CNC 
technologií na výrobu dřevěných konstrukcí, krovů i celých 
dřevostaveb, kde škola připraví několik ukázek použití CNC 
technologie v praxi.
Bližší informace o programu semináře lze spolu s přihláš-
kou získat na www.sps.volyne.cz/web/seminare nebo 
na tel. číslech 383 457 025, 383 372 257 či prostřed-
nictvím e-mailu: skola@volyne.cz.

Autor: Ing. František Novák

Součástí 23. volyňských Dřevostaveb budou i dva workshopy a výstava

Ostrava 14. 5. | Plzeň 23. 5.
Hradec Králové 6. 6. | Olomouc 20. 6.
• 5. ročník s návštěvností přes 1 700 zákazníků
• více než 100 zástupců nejdůležitějších dodavatelů

v oboru nábytkářského průmyslu
• více než 30 výstavních expozic
• tematické přednášky dodavatelů
• občerstvení, tombola o hodnotné ceny

Zanotovat si s námi přijede
MARKÉTA KONVIČKOVÁ

finalistka Československé Superstar, držitelka Českého slavíka za objev roku

Více informací o akci a on-line registrace návštěvníků na  www.drevotrust.cz.

http://www.drevotrust.cz
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Společnost ŠPINAR – software s.r.o. 
zve studenty k účasti na 12. ročníku 
veřejné soutěže studentských prací 
v programu TurboCAD STUDENTSKÉ 
PROJEKTY 2019/2020.
Letošní ročník pořádá ve spolupráci 
se Střední školou tvorby a designu 
nábytku, s.r.o. v Liberci. Soutěž je 
určena pro studenty všech typů škol 
v České a Slovenské republice (ze-
jména technické obory v oblasti ná-
bytkářství, dřevařství, truhlářství, ar-

chitektury, stavebnictví, strojírenství, 
designu, automobilového průmyslu, 
elektrotechniky…), které mají zakou-

pený program TurboCAD a také pro 
studenty, kteří vlastní osobní licenci 
programu TurboCAD. 
Studenti se do soutěže mohou při-
hlásit na základě vyplnění závazné 
přihlášky. Přihláška společně s pra-
vidly soutěže je uveřejněna na inter-
netových stránkách www.spinar.cz/
studentske-souteze. Uzávěrka při-
hlášek je do 20. 9. 2019.

Autor: Eva Špinarová

Vyhlášen 12. ročník soutěže STUDENTSKÉ PROJEKTY

Od 21. do 24. května 2019 se bude 
v německém Kolíně nad Rýnem ko-
nat veletrh Interzum (Mezinárodní ve-
letrh dodavatelů pro nábytkářský prů-
mysl a interiéry). Firma Ostermann, 
která je partnerem řemeslných obo-
rů, má i v letošním roce opět svůj stá-
nek v hale č. 10.2 (stánek H-070) 
a těší se, až tam bude moci osob-
ně představit aktuální trendy a nové 
hrany, ale i ostatní novinky ze svého 
sortimentu.

Firma Ostermann je dodavatelem vel-
kého množství výrobků potřebných 
pro výrobu nábytku a považuje se za 
specialistu v oblasti služeb a inováto-
ra pro řemeslné obory. Na veletrhu 
Interzum 2019 bude tento speciali-
sta na hrany znovu s notnou dávkou 
nadšení a bohatých odborných zna-
lostí informovat o aktuálních trendech 
a nových výrobcích v nábytkářství. Na 
místě budou samozřejmě k vidění hra-
ny k aktuálním kolekcím od více než 
70 výrobců desek. 

Hrany k rozšířené kolekci firmy 
Pfleiderer
Firma Pfleiderer představila začátkem 
tohoto roku nové přírůstky ve své ko-
lekci. Mezi zhruba 34 novými dekory 
se objevuje celá řada módních repro-
dukcí žádaných materiálů, jako jsou 
beton, kov, kámen a mramor. U deko-
rů dřeva dominují světlá, přírodní dřeva 
s vyváženým, klidnějším žilkováním. 
Díky mimořádnému partnerství byla 
firma Ostermann schopna okamžitě 
dodávat k nové kolekci vhodné hra-
ny. A právě ty nebudou na veletrhu 
Interzum chybět. 

Největší evropská nabídka zboží 
pro bezespárové zpracování
Pro zpracování hran aktuální bezespá-
rovou technologií vyžaduje truhlář/
stolař bezespárové hrany nejrůzněj-
ších barev i dekorů a s nejrůznějšími 
reliéfy. Firma Ostermann se považuje 
za specialistu na malé dodávky zboží. 
Díky své hraně pro olepování laserem, 
technologií Airtec a Infratec nabízí 
v Evropě největší sortiment s nulovou 
spárou již od jedné role. Kromě toho 
se mohou návštěvníci veletrhu těšit na 
další veletržní novinku z oblasti „beze-
spárové technologie“. 

Inspirace pro výrobu nábytku
Jak lze nábytek cíleně vyzdvihnout 
využitím moderních řešení osvětle-

ní? Jaké jsou trendy u nábytkových 
hran a úchytkových lišt? A co je no-
vého u inovací designových povrchů? 
Odpovědi na tyto otázky a pochopitel-
ně všechny důležité informace týkající 
se širokého sortimentu technických 
profilů, čisticích prostředků a lepidel 
najdete na veletržním stánku firmy 
Ostermann. 

Stánek s mezinárodním obsazením
Pro mezinárodní klientelu veletrhu 
budou na místě osobně k dispozici 
zaměstnanci z mnoha poboček firmy 
Ostermann, aby s velkým zaujetím 
a v mnoha různých jazycích představili 
její know-how ze světa hran. 

Autor: TZ Ostermann

Ostermann zve na návštěvu veletrhu Interzum 2019!

Návštěvníci veletrhu Interzum najdou firmu Ostermann v hale 10.2 (stánek H-070) 
Foto: archiv Ostermann
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Od roku 2014 bola v platnosti prvá sponzorská zmluva 
medzi SOŠ drevárskou vo Zvolene a výrobcom ručného 
náradia Mafell. Na overenú spoluprácu nadviazali podpi-
som novej zmluvy, ktorá garantuje bezplatné dlhodobé 
zapožičanie profesionálneho náradia na výučbu a získa-
nie výučného listu budúcich stolárov a žiakov maturitného 
odboru Technik drevostavieb. Zmluvu podpísali oblastný 
manažér spoločnosti Mafell pre strednú a východnú Európu 
Ing. Jiří Odvárka spolu s riaditeľom školy Ing. Pavlom 
Laššákom 27. februára 2019 s platnosťou minimálne na 
ďalších 24 mesiacov. Budúci remeselníci budú využívať 17 
ručných strojov v profesionálnej kvalite v hodnote takmer 
20 tisíc €. Darované náradie vystavili počas podpisu novej 
zmluvy v aule, kde si ich mohli prezrieť budúci používate-
lia. Technický poradca a obchodný zástupca spoločnosti 
Martin Sazama im detailne ukázal každý stroj v činnosti. 
Realizáciu a servis bude zabezpečovať výhradný dovoz-
ca náradia značky Mafell pre Slovensko – firma HYBOX 
Slovakia Banská Bystrica. Výrobkovej prezentácie za zú-
častnili aj zástupca riaditeľa SOŠ Ing. Peter Leštach a hlav-
ný majster a vedúci dielní Mgr. Stanislav Bačík. 
Sponzorské projekty na podporu škôl v Nemecku sú bež-
né. Pomáhajú rozvíjať a zdokonaľovať systém získavania 
profesijných kompetencií a kvalifikácie absolventov odbor-
ných škôl. Mafell uzavrel spoluprácu aj so štyrmi školami 
v Českej republike, troma na Slovensku a jednej školy 
v Poľsku. Učia budúcich remeselníkov zručnosti, schop-

nosti a návykov pre pracovný proces. Zvolenská „drevárka“ 
si váži možnosť bezplatne využívať najnovšie technológie 
tejto značky v praktickej príprave žiakov školy.

Autor: Dr. Anton Mrník

SOŠ drevárska vo Zvolene s novým náradím Mafell

Novú zmluvu medzi firmou Mafell a SOŠ drevárskou vo 
Zvolene podpísali – Ing. Jiří Odvárka (vľavo) a Ing. Pavel 
Laššák. Foto: Dr. Anton Mrník

Prezentácia náradia Mafell vo Zvolene – konateľ HYBOX 
Slovakia Martin Bošeľa (vľavo), Ing. Jiří Odvárka a technický 
poradca Martin Sazama. Foto: Dr. Anton Mrník

http://www.escogroup.eu/cs
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Vila v Záhorských sadoch získala vla-
ni v súťaži Zväzu spracovateľov dreva 
SR ocenenie Drevostavba roka 2017. 
Tomuto projektovému a stavebné-
mu riešeniu udelil Cech strechárov 
Slovenska ocenenie Strecha roka 
2018 v kategórii Plochá strecha. Pri 
realizácii strechy použil zhotoviteľ stav-
by Kontrakting Krov Hrou, s.r.o. Žilina 
materiál Sikaplan WT. Nosnú kon-
štrukciu tvorí Lignoblock – systémový 
strop na nosnom materiáli Lignotrend 
196 mm. Zároveň drevostavbe udelili 
Cenu čestného predsedu Cechu stre-
chárov v kategórii „Stavba rodinného 
domu“. Čestný predseda Cechu stre-
chárov prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. takto 
ocenil dlhoročnú aktívnu účasť reali-
začnej firmy pod vedením Ing. Ivana 

Kolárika. Vlani firma získala prvenstvo 
v súťaži Strecha roka 2017 za strechu 

obnovenej synagógy v Žiline v kategórii 
Šikmá strecha.

Drevostavba roka 2017 získala aj cenu Strecha roka 2018

V súťaži Etudy z dreva 2018 hodnotila 
odborná porota 58 výrobkov od 52 
autorov. Zapojili sa Školy úžitkového 
výtvarníctva Ružomberok, Bratislava, 
Kremnica, Žilina a SOŠ drevárske 
Zvolen, Vranov nad Topľou, Krásno nad 
Kysucou a Spišská Nová Ves. V kon-
frontácii so stredoškolákmi sa pred-
stavila aj Drevárska fakulta TU Zvolen.
Poradiu študentských cien domino-
vala ŠÚV Josefa Vydru Bratislava – 
1. cenu získal Filip Hrubý za kolekciu 
bytových doplnkov, svietidlá, barovú 
stoličku, závesné sedenie ako kreatív-
ny tvorivý prínos pri výbere materiálov, 
tvarové riešenie a technológie výro-
by. Odborná porota udelila 3. cenu  
Patrikovi Škorvagovi za využitie tradič-
nej košikárskej techniky v dizajne pro-
duktu s využitím ergonomických para-
metrov v prútenom hojdacom kresle.
Reprezentantka ŠÚV Ružomberok 
Patrícia Paulovičová prevzala cenu za 
2. miesto, ktoré tvorila kolekcia byto-
vých doplnkov s dôrazom na drevenú 
lavicu, taburetky a policu s oporným 
systémom, vyjadrené kreatívnym dizaj-
nom a rôznorodosťou dizajnérskych 
riešení. Čestné uznania zostali študen-
tom z DF TU Zvolen – Bc. Ľuboslava 
Vrabcová za úložný a odkladací mo-
bilný drevený bytový doplnok na kni-
hy, Bc. Veronika Tomová za identitu 
v dizajne nábytku, motivácia prírodou 
a vrstevnicami. Kolektív SOŠ drevár-

skej Zvolen získal uznanie za ucelený 
a kultivovaný spôsob prezentácie sú-
ťažných prác v grafickej a modelovej 
forme. 
Jubilejný XX. ročník súťaže Etudy z dre-
va hodnotila odborná porota pod ve-
dením prof. Ing. Štefana Schneidera, 
PhD. Ceny a čestné uznania odovzdali 
na vernisáži výstavy 19. februára 2019 
v Lesníckom a drevárskom múzeu 
(LDM) vo Zvolene generálny riaditeľ 
š.p. LESY SR Ing. Marian Staník a ve-
dúca LDM Mgr. Ľubica Miľanová. 

Cenu ZSD SR odovzdal generálny sek-
retár PhDr. Peter Zemaník autorovi prá-
ce „Drevený obal“ Marekovi Púpavovi 
zo SOŠ drevárskej Zvolen. Primátorka 
mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová 
venovala cenu Bc. Martine Pančíkovej 
z TU Zvolen za výrobok „Nemý sluha“. 
Cena Evy Bodnárovej patrí Patrícii 
Cholujovej zo Súkromnej strednej 
umeleckej školy Žilina za predmet 
COMIX.

Autor: Dr. Anton Mrník

Súťaž Etudy z dreva 2018

Vila v Záhorských sadoch – pohľad na ocenenú strechu. Foto: archív DM

Študentské práce XX. ročníka Etudy z dreva. Foto: Dr. Anton Mrník
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stalo se

Ve středu 20. 3. 2019 byly na slavnostním večeru ve 
Stavovském divadle v Praze již potřinácté předány výroční 
ceny Akademie designu České republiky Ceny Czech Grand 
Design 2018. Designérkou roku se stala Lucie Koldová.
Ceny Czech Grand Design jsou hlavním oborovým oceněním 
na poli designu v České republice. Udílejí se od roku 2006 
a ty letošní byly opět v kategoriích Designér roku, Grafický 
designér roku, Módní designér roku, Designér šperku roku, 
Ilustrátor roku, Fotograf roku, Výrobce roku a Objev roku. 
Do Síně slávy byl uveden výtvarník Jiří Šalamoun, autor např. 
známého kresleného seriálu o Maxipsu Fíkovi.
V kategorii Módní designér roku zvítězila a zároveň Grand 
designérkou roku 2018 se stala Tereza Rosalie Kladošová.
Nejvíce sledovanou kategorii Designér roku ovládla letos 
zaslouženě Lucie Koldová, která v loňském roce představila 
novinku Chips Chair pro českou značku TON, svítidla Jack 
O´Lanthern pro Brokis, kde působí jako kreativní ředitelka, 
a objekt Blossom. Úspěch zaznamenala také v Kolíně nad 
Rýnem, kde na loňském nábytkářském veletrhu imm cologne 
vytvořila instalaci Das Haus.
Ocenění pro Výrobce roku si odnesla společnost TON, 
která loni uvedla kromě Chips Chair od Lucie Koldové také 
kolekci Santiago 02 od Reného Šulce. Tradiční dřevěný 
nábytek je rozšířením původní kolekce Santiago určené 

pro seniory a lidi se sníženou pohyblivostí.
Další kategorie:

 Grafický designér roku – Veronika Rút Nováková
 Designér šperku roku – Janja Prokić
 Ilustrátor roku – Jindřich Janíček
 Fotograf roku – Hana Knížová
 Objev roku – Maria Nina Václavková

Autor: Radomír Čapka

Designérkou roku je Lucie Koldová

Regionálne kolo zručnosti stolárov v rámci slovenskej časti 
pre súťaž SUSO 2019 sa uskutočnilo v Spišskej Novej Vsi 
(20. – 21. marca 2019). Počas deviatich hodín mali žiaci 
SOŠ z piatich škôl za úlohu zhotoviť debničku na náradie 
podľa predloženého konštrukčného výkresu. 
Najskôr písali písomný test, kde mohli získať 20 bodov. 
Pri zhotovenom výrobku hodnotili presnosť konštrukčných 
spojov, dodržanie rozmerov a povrchovú úpravu hotové-
ho výrobku. Všetky dielce boli zo smrekového reziva a za 
praktickú časť mohli dostať 100 bodov. Povinnosťou bolo 
dodržanie predpisov bezpečnosti práce a poriadku na 
pracovisku.
Diplomy v súťaži jednotlivcov získali:
1. Martin Kuľanda SOŠ Stará Ľubovňa 116
2. Roman Kahanovský SOŠ technická Prešov 113
3. Marcel Fidermák SOŠ Stará Ľubovňa 110
4. Matej Ševčík SOŠ drevárska Spišská Nová Ves 104
Sčítaním bodov jednotlivcov podľa škôl si postup do slo-
venského finále vybojovali:
1. SOŠ Stará Ľubovňa (M. Kuľanda, M. Fidermák) 226
2. SOŠ technická Prešov (R. Kahanovský, B. Filakovský) 215
3. SOŠ drevárska Spišská Nová Ves (M. Ševčík, J. Geletka) 202
Náhradníci
4. SOŠ technická Košice (P. Pustay, Š. Paulína) 177
5. SOŠ drevárska Vranov (Š. Dobranský, L. Gordan) 168
Súťaž hodnotili majstri odborného výcviku Viliam Púček, 
Jozef Dorko, Bc. Martin Leščinský, Cyril Filičko, Ing. 
Jaroslav Kokinda a teoretickú časť Ing. Hana Čekovská. 
Diplomy a ceny odovzdal budúcim stolárom sektorový ex-
pert pre vzdelanie v spracovaní dreva Ing. Vladimír Záborský. 

Podľa propozícií súťaže SUSO budú 3 alebo 4 najlepšie 
družstvá z regiónu zápoliť v slovenskom finále v Nitre. Dve 
najlepšie slovenské družstvá sa zúčastnia česko-sloven-
ského finále SUSO 2019 v Prahe.

Autor: Dr. Anton Mrník

Regionálne kolo SUSO ovládli budúci stolári zo Starej Ľubovne

V kategorii Designér roku zvítězila Lucie Koldová. Foto: ar-
chiv autora

Víťazná škola z východoslovenského regionálneho kola 
SUSO 2019 – SOŠ Stará Ľubovňa s majstrom odborného 
výcviku Bc. Martinom Leščinským (v strede). Foto: Dr. Anton 
Mrník
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burza DM

NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Vyrábíme a prodáváme stavební jehličnaté řezivo, prkna, 
fošny, trámy, hranoly, střešní latě, vazby, provádíme sušení řeziva. 
Dodáváme pro zpracovatele a stavební firmy jehličnaté řezivo – foš-
ny, desky, prkna, trámy, hranoly, střešní latě, vazby, sušíme řezivo. 
Dále vyrábíme palubky obkladové i podlahové, hoblované přířezy, 
plotovky, zahradní nábytek. Prodáváme drcenou kůru. Je zaveden 
místní prodej drobným spotřebitelům.
Kontakt: Pila Tetčice, a.s., e-mail: miroslav.jasek@pilatetcice.cz

 Predám kvalitné jaseňové vzduchosuché 3-ročné rezivo 3,1 m 
dlhé, hrúbka 50 mm – cena 360 eur/m3; hrúbka 30 mm – cena 
330 eur/m3.
Kontakt: tel.: +421 905 255 442

 Nabízím řezivo z Ruska ze sibiřského a altajského cedru, si-
biřského modřínu, bahenního dubu, borovice KELO – sámované, 
nesámované, lepené hranoly ze sibiřského smrku, sibiřské borovi-
ce, altajského cedru, masívní sušené hranoly z altajského cedru, 
borovice KELO. Cena dohodou.
Kontakt: tel.: +420 604 877 480, e-mail: libor.luzar@seznam.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Nabízíme k prodeji dřevěné hranolky v prémiové kvalitě, bez 
suků, sušené na 12 – 15 %, v dřevinách JS, BK, BO, SM a MD 
v různých průřezech a délkách. Přesnou specifikaci nabízených 
hranolků nejdete na portálu www.drevmag.com v Burze DM nebo 
zašlu na vyžádání e-mailem.
Kontakt: Vlasta Kováříková, Hamerník s.r.o., Chotěboř, e-mail: busi-
ness@hamernik-cz.eu, tel.: +420 569 444 202, +420 724 706 424

 Prodám třívrstvou obalovou březovou překližku tl. 4 mm, bělorus-
kou, rozměry 1525x1475 mm. Asi 80 ks. Pěkná. Cena dohodou.
Kontakt: e-mail: truhlarstvi.simak@tiscali.cz

 Prodám třívrstvou kvalitní březovou překližku, rozměry 1475x1475 
mm, tl. 5 mm. Asi 100 ks. Pěkná. Cena dohodou. 
Kontakt: e-mail: truhlarstvi.simak@tiscali.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Predám nové aj veľmi málo používané nástroje na spodnú frézu 
s priemerom 30 mm (všetko 50 % z pôvodnej ceny) – sadu fréz 
na dverové lišty + oblúkové, frézu na dverové výplne 2+2, frézy 
falcovacie, zátkovníky, sukovníky, lamelovačku, klincovačku Senco 
(18-41), pásovú pílu, striekaciu pištoľ Schneider Druckluft FX2000.
Kontakt: +421 905 255 442

 Prodám kalibrační brusku Costa, šířka 140 cm, rok výroby 2000. 
Cena 35 000 tis. Kč. Kontakt: Ing. Ivan Bičiště, tel.: 736 630 810

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Nabízíme zakázkovou výrobu dřevěných obalů. Bedny celodře-
věné, překližkové, OSB, atypické i standardní palety, transportní 
základny. Provádíme tepelné ošetření a vysoušení řeziva. Dřevěné 
obaly vyrábíme od roku 1995. 
Kontakt: e-mail: drevos@drevos.cz

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Nabízím volnou kapacitu broušení na širokopásové brusce 
š. 1010 mm. Dva za sebou brousící agregáty. Možnost brou šení 
dýhy řízenou patkou odskoku a přískoku na dílec (neprobrušuje 
okraje).
Kontakt: Jaromír Trefil, tel.: 731 075 300, Lešná, okr. VS, PR, NJ.

 Silvi Nova CS, a.s. - distributor nátěrových hmot na dřevo f. Akzo 
Nobel Wood Finishes, hledá pro středisko v Soběslavi obchodního 
manažera a technika povrchových úprav. Prosím, viz http://www.
silvinova.eu/novinky. 
Kontakt: e-mail: silvinova@silvinova.cz

 Hledáme KONSTRUKTÉRA A TECHNOLOGA VÝROBY 
NÁBYTKU. Náplň práce: konstrukční řešení nábytku; výrobní do-
kumentace v programu AutoCad/TopSolid; zodpovědnost za včas-
nou a kvalitně odevzdanou dokumentaci; objednávky materiálů; 
komunikace s kolegy z výroby; programování obrábění pro CNC 
stroj v programu TopSolid; případně tvorba cenových nabídek. 
Předpoklady: min. SŠ nebo VŠ v oboru – Konstrukce a technologie 
nábytku; znalost konstrukce a technologie výroby nábytku a sta-
vebně truhlářských výrobků; přehled v materiálech pro truhlářskou 
výrobu: deskový materiál, masiv, dýha + kování – Blum, Hettich, 
Häfele; znalost programu AutoCad, Word, Excel, Outlook; znalost 
angličtiny nebo němčiny (výhodou); spolehlivost, zodpovědnost, 
samostatnost. Nabízíme: zázemí stabilní české firmy, která patří mezi 
špičku na trhu; práci v mladém kolektivu; možnost dalšího vzdělávání 
a osobního růstu; zajímavou práci na unikátních zakázkách. Výrobní 
hala: 30 minut vlakem z Masarykova nádraží. Nástup možný ihned. 
Své nabídky a CV zasílejte na e-mail: marek.kunasek@lugi.cz

RŮZNÉ

 Ponúkame k veľkokapacitnému odberu vykurovacie brikety, ktoré 
sekundárne vyrábame v rámci výroby interiérového nábytku. Samotná 
briketa ma rozmer 65 x 35 mm. Cena jedného vreca (o váhe 30 kg 
+/- 1 kg) je 3,50 EUR bez DPH. Brikety sú vhodné najmä na vykuro-
vanie priemyselných objektov, pričom nie sú zdraviu škodlivé.
Kontakt: tel.: +421 905 526 045, e-mail: martin.zajko@idona.sk

POPTÁVKA

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Sháním dodavatele lišt 10x32x470 mm, nemusí být hoblované, 
stačí čistě nařezané s dodržením rozměrů. Ideální jako souběh z vý-
roby. Sušený nebo alespoň proschlý materiál nejlépe SM, může být 
i BO, JD, MD, LP, TP. Dlouhodobá spolupráce možná.
Kontakt: e-mail: truhlarstvi.simak@tiscali.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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Vážení čitatelia,

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

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

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

Fórum expertů: Možnosti větrání v domech
Uverejnené: štvrtok, 28. marec 2019
Zajímáte se o problematiku řízeného větrání a rekuperace? Zúčastněte se diskusního workshopu 
Fórum expertů: Možnosti větrání v domech. Z pohodlí vašeho domova ho můžete sledovat i online 
prostřednictvím webináře.

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

Od limitovanej ťažby až po jej úplný zákaz v bratislavských lesoch
Uverejnené: streda, 27. marec 2019
Technická univerzita Zvolen vypracovala vedeckú štúdiu na zlepšenie rekreačnej funkcie v prí-
mestských bratislavských lesoch. Musí sa to realizovať znížením ťažby dreva. Bratislava však musí 
nájsť finančné krytie ekonomických dosahov pri obmedzení hospodárenia š.p. LESY SR v lesnom 
celku. Plánovaná ťažba nebola príliš vysoká a neobmedzovala pohyb návštevníkov.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Výroba nábytku v ČR loni opět vzrostla o téměř 1,7 mld. Kč
Uverejnené: pondelok, 25. marec 2019
Český nábytkářský průmysl zaznamenal v roce 2018 další růst svého výkonu, a to již poosmé za 
sebou a navíc o větší objem, než se čekalo. Oproti prognóze Asociace českých nábytkářů ze září 
loňského roku výroba nábytku vzrostla nikoliv na odhadovaných 44,82 mld. Kč, ale dokonce na 
46,34 mld. Kč, což je v porovnání s rokem 2017 (44,68 mld. Kč) nárůst o 1,66 mld. Kč.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Bezpečnostné okná odolajú hurikánu aj zlodejom
Uverejnené: pondelok, 25. marec 2019
Veľtrh stavebníctva CONECO 2019 spolu s prehliadkou RACIOENERGIA na výstavisku EXPO 
Incheba v Bratislave (27. – 30. 3. 2019) bude mať aj expozíciu slovenského výrobcu MAKROWIN 
s.r.o., Detva. Stánok viacerých výrobcov v hale B2 bude okrem tradičnej prezentácie aj miestom 
– kde sa „zlodeji“ predstavia pri rozbíjaní a vylomení bezpečnostného okna.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

AMSP představila Živnostenský balíček
Uverejnené: piatok, 22. marec 2019
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR eskalovala velkou diskusi spojenou s přípra-
vou opatření pro malé podnikatele. V současné době probíhají intenzivní jednání jak s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, tak s Ministerstvem financí a rovněž se zástupci Hospodářské komory ČR. 
AMSP připravuje revoluční změny směřující ke snížení administrativy. O co konkrétně se jedná?
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Zamestnávatelia môžu prihlásiť záujem vzdelávať žiakov SOŠ
Uverejnené: piatok, 22. marec 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva zamestnávateľov, že môžu do 31. marca 
2019 podávať žiadosti o vstup do schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania. Vykonávateľom 
riadenia podpory je Štátny inštitút duálneho vzdelávania, aby sumarizoval žiadosti o poskytnutie 
príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis

Nová kritéria pro ekologicky šetrný nábytek
Uverejnené: streda, 20. marec 2019
Česká informační agentura životního prostředí CENIA, příspěvková organizace Ministerstva ži-
votního prostředí, zveřejnila informaci o změně kritérií pro označení Ekologicky šetrného výrobku 
(EŠV) pro skupinu nábytek. Nová revidovaná kritéria začnou platit od dubna 2019.

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

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

 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

RENOJAVA s.r.o. 
Jána Pavla II. 1A 
080 01 Prešov 

tel.: +421 918 452 500 
info@renojava.sk
www.renojava.sk

import predaj distribúcia
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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

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

Priemyselná ulica 15278/14
974 06 Banská Bystrica

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

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

Kremnička 5
P.O. Box 409

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

Pri Šajbách 9454
831 06 Bratislava

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

twd SK, s.r.o.

Holubyho 12
040 01 Košice

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

e-mail: kosice@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce 

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

twd CZ, s.r.o.
Velká Dlážka 2848/40

750 02 Přerov
tel. CZ: 

+420 737 272 922-3
tel. SK: 

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

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

si môžete kúpiť 
vo vybraných špecializovaných predajniach 

uvedených v adresári
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nabudúce, redakčný servis

Foto: Radomír Čapka

Špecifický štýl nábytku z produkcie ro-
dinnej firmy Kleo, na českom a sloven-
skom trhu ponúkaného ako „Nábytok 
z vrakov“, sa rodí v prieniku západnej 
estetiky a orientálnej remeselnej tradí-
cie. Stavia na kontraste minimalistických 
železných rámov a výplní z masívneho 
dreva z vyslúžilých rybárskych lodí, hra-
júceho pestrými farbami. Kolekciu vďa-
ka európskym dizajnérom spája štýlová 
vycibrenosť, ktorá sa prirodzene prelína 
s exotickým duchom ďalekej Jávy.

V čase stavebného boomu realizačné 
a montážne firmy hľadajú možnosti, ako 
niektoré činnosti urýchliť a zefektívniť bez 
toho, aby sa to negatívne prejavilo na 
kvalite odvedenej práce. Niekedy pritom 
stačí maličkosť – len je potrebné o nej 
vedieť. Malým príkladom je jednoduchý, 
ale „šikovný“ systém na rýchlu a presnú 
montáž parapetných dosiek, ktorý pred-
stavíme v budúcom vydaní Drevárskeho 
magazínu.

Foto: Ing. František Novák
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Bezplatnú riadkovú inzerciu (nekomerčného charakteru) v rubrike 

BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Zvýhodnené predplatné časopisu Drevársky magazín si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Objednávka predplatného

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

Predplatné časopisu Drevársky magazín 

@
web
fax

Bezplatná riadková inzercia – BURZA DM 

Bezplatné zverejnenie vašej požiadavky na voľné pracovné miesta 

v rubrike BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Ponuka a dopyt voľných pracovných miest – 
BURZA DM 
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