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editorial

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Staviame z dreva

Staviame z dreva. Propagujeme tento spôsob výstavby a hoci na Slovensku sa na účely 
moderného stavebníctva spotrebuje zanedbateľné percento dreva z ročného prírastku, 
často sme vystavení hejtom o ničení životného prostredia a slovenských lesov. Laická 
verejnosť tak akosi podvedome uprednostňuje murované, železobetónové a oceľové 
technológie, pretože ich „uhlíková stopa“ je neviditeľná. 
Staviteľstvo z dreva sa súbežne rozvíjalo s dostatkom drevnej hmoty. Tam, kde boli lesy, 
bolo aj drevo a používalo sa na stavbu obydlí a iných potrebných stavieb. Tak tomu bolo 
aj u nás. Naši predkovia patrili k významným európskym staviteľom. Svedčia o tom stá-
ročia zachované stavby z dreva roztrúsené po väčšine územia Slovenska. My sme túto 
tradíciu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia prerušili. Zakázali sme používať drevo na 
stavebné účely. Iné európske krajiny kontinuálne rozvíjali priemysel spracovania dreva, 
pestovania lesov na tento účel i priemysel strojných technológií umožňujúcich vyrábať 
konštrukčné materiály aj z menej kvalitného dreva. Smrekové lesy vyrástli a nedokázali 
vo svojom veku odolať sile prírody. A čo načala príroda, dokonal náš človek. Tak sme 
sa z rozvinutej krajiny v tejto oblasti stali krajinou rozvojovou. Dnes s obdivom sledujeme stavby vysoké niekoľko desiatok metrov 
postavené z dreva aj v tesnej blízkosti našich hraníc. Obdivujeme um, fortieľ a odvahu konštruktérov, statikov a výrobcov, ktorí vo 
svete spustili revolúciu v stavebníctve, tak trochu pripomínajúcu obdobie nástupu ocele v druhej polovici 18. storočia. Zdá sa, že svet 
sa nám, krajine tak bohatej na lesy a drevo, opäť vzďaľuje.
Ako zakladatelia platformy STAVIAME Z DREVA nie sme ani vlastníkmi lesov, ani drevo neťažíme, ani s guľatinou neobchodujeme 
a ani drevo nevyvážame za hranice. Sme spotrebiteľmi dreva, ktoré nakupujeme, aby sme mohli stavať domy, krovy a konštrukcie 
pre našich zákazníkov. Mrzí nás, že na Slovensku máme problém nakúpiť rezivo spĺňajúce prísne požiadavky na použitie v modernom 
staviteľstve. Výrobky z dreva – lepené drevo – CLT, BSH, KVH, OSB ale aj rezivo, vo veľkej miere dovážame zo zahraničia. Chceme 
poukázať na skutočnosť, že drevo ako trvale obnoviteľný zdroj má obrovský význam pre trvale udržateľný rozvoj a budúcnosť. Veľký 
význam bude mať pre tých, ktorí sa dokážu o lesy starať a rozumne využívať ich bohatstvo. To, že staviteľstvo z dreva lesy nepľundruje, 
môžeme vidieť v Rakúsku, Švajčiarsku, Česku, Švédsku, Nemecku, Lotyšsku, Fínsku, kde napriek vysokej domácej spotrebe a veľké-
mu exportu vyzerajú lesy ako lesy a nie ako pustatiny. Ak by sme ako spoločnosť dokázali potlačiť túžbu niekoľkých jednotlivcov po 
rýchlych peniazoch a rýchlom zbohatnutí a donútili ich dodržiavať platné zákony, za tridsať – štyridsať rokov by sme sa mohli medzi 
tieto krajiny zaradiť aj my.

Ing. Ivan Kolárik
konateľ Kontrakting krov hrou, s.r.o., Žilina

http://www.zsdsr.sk
http://www.ohra.cz
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Nový nábytkový lak na báze vody je priekopníkom kompletne nového prístupu k povrchovej úprave dreva: 
jedna laková vrstva - prebrúsiť - a hotovo! Novinka od rakúskeho popredného výrobcu farieb a lakov ADLER 

je majstrom efektivity. Najvyššiu odolnosť povrchu dosiahnete len v jednom nánose lakovej vrstvy, čím 
ušetríte čas aj náklady. Bluefin Smart okrem efektívnej aplikácie presvedčí aj svojím prirodzeným vzhľadom: 

nezvýrazňuje kresbu dreva, zachováva jeho autentický vzhľad a je jemný na dotyk.
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Vysokotlaké lamináty – HPL

Vysokotlaké lamináty, které jsou vy-
robeny v souladu s požadavky skupin 
norem EN 438 a ISO 4586, bývají 
označené zkratkou HPL (High Pressure 
Laminates). Tyto technické normy sta-
novují mj. značení, metody zkoušení, 
charakteristické vlastnosti i jejich nejnižší 
požadované hodnoty. HPL obvyklé kon-
strukce mají ve středové vrstvě papíry 
napuštěné tmavou, červeno-hnědou 
fenolickou pryskyřicí. Povrch je tvořen 
dekorativním papírem prosyceným bez-
barvou melamin-formaldehydovou prys-

kyřicí s ochrannou vrstvou. Lisování sou-
borů papírů se provádí ve stacionárních 
lisech řádově desítky minut při teplotě 
okolo 150 °C s vysokým tlakem (dle 
požadavků normy min. 5 MPa, většina 
renomovaných výrobců používá tlak až 
7 MPa). Tloušťka těchto laminátů je nej-
častěji 0,8-1,2 mm, ale může být i větší. 
Z hlediska použití se jedná o velmi kvalit-
ní materiály určené pro náročné způsoby 
použití včetně stavebnictví.

Kontinuálně lisované 
lamináty – CPL

Zkratka CPL (Continuous Pressure 
Laminates) se používá pro lamináty li-
sované kontinuálním způsobem. Někdy 
se jejich různé varianty označují jako 
střednětlaké nebo nízkotlaké lamináty. 
Hlavní rozdíl oproti HPL spočívá již ve vý-
robním způsobu, kdy CPL jsou lisovány 
ve válcových lisech nebo v kontinuálních 
pásových lisech. Doba lisování je znač-
ně kratší než v případě vysokotlakých 

laminátů, tlak je často nižší než 2 MPa. 
Z těchto důvodů nejsou CPL tak odolné 
a jejich tloušťka je také menší, obvykle 
v rozmezí 0,5–1 mm. Jejich výhodou je 
možnost výroby větších formátů a snad-
nější aplikace na tvarované dílce a za-
oblené plochy. Jelikož však neexistuje 
žádná norma stanovující požadavky na 
jednotlivé vlastnosti, jejich kvalita se vel-
mi liší dle výrobce a typu dekoru. Tyto 
materiály se využívají zejména pro nábyt-
kové korpusy a méně namáhané plochy.

Lamino – LDT 

Někdy bývá laminát zaměňován s po-
jmem lamino (LDT – laminovaná dře-
votřísková deska). V případě lamina se 
však již nejedná o pouhou povrchovou 
úpravu, ale o označení konstrukčního 
materiálu. Typickým příkladem je použití 
vybraného druhu laminátu, obvykle CPL 
nebo jen tenčího dekoračního papíru 
prosyceného pryskyřicí, pro opláštění 
dřevotřískové nebo dřevovláknité desky.

Lamináty – povrchy pro nábytek 
a stavebně-truhlářské výrobky

Lamináty určené pro povrchové úpravy dřeva a materiálů na bázi dřeva jsou tvořeny několika 
vrstvami papíru prosycených reaktoplastickou pryskyřicí, které jsou lisováním za zvýšené teploty 
slepeny k sobě. Textura a struktura povrchové vrstvy těchto laminátů může věrně imitovat téměř 
jakýkoliv materiál, nejčastěji dřevo, kámen, textil nebo dlaždičky, výjimkou ale není ani napodobení 
koženého nebo kovového či zrcadlového povrchu. Výhodou laminátů je odolnost vůči oděru, snadná 
omyvatelnost a odolnost proti vyšším teplotám i mrazu.

Autoři: doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.
 Fakulta stavební ČVUT v Praze
 Ing. Jiří Procházka
 LDF Mendelovy univerzity v Brně
Kontakty: martin.bohm@fsv.cvut.cz
 jiri.prochazka@mendelu.cz
Foto: archiv autorů

Z levého obrázku je patrné složení laminátu s dřevěnou dýhou v povrchové vrstvě, která je přilepena na vrstvách hnědého 
kraftového papíru a je překryta melaminovou ochrannou vrstvou. Vpravo je pohled na vysokotlaký laminát ze spodní strany 
s dekoračním papírem přesahujícím přes kraftové papíry



DM 6/2019 7

materiály

Technologie laminování

Laminovat je možné všechny konstrukč-
ní materiály, které mají dostatečnou roz-
měrovou stabilitu, vhodné mechanické 
vlastnosti a hladký povrch. Ve většině 
případů se však jedná o dřevotřískové 
desky. Velkoplošné laminování masivní-
ho dřeva není možné z důvodu velkých 
rozměrových změn při měnící se vlhkosti. 
Technologií laminování existuje celá 
řada. Teplota a tlak laminace je nejvíc 
závislá na použitém typu laminátu a dru-
hu lepidla. Pro melamin-formaldehydové 
CPL a dekorační papíry se nejčastěji po-
užívají tlaky do 1–2 MPa a teploty okolo 
150 °C (metoda TFM – Thermally Fused 
Melamine). Lze ale využít celou řadu dal-
ších typů lepidel, zvláště močovino-for-
maldehydová nebo tavná lepidla na bázi 
etylen vinyl acetátu. Hlavní rozdíl mezi 
lepením HPL a CPL pak spočívá v tom, 
že zatímco při olepování CPL zvýšená 
teplota vytvrzování přispěje k lepšímu 
spoji a hladkému povrchu prosyceného 
papíru, pro lepení HPL může být použita 
teplota max. 60–70 °C, jinak by došlo 
k popraskání laminátu vlivem rozdílné 
teplotní roztažnosti. Pro olepování kon-

strukčního materiálu HPL lamináty za 
studena je možné využít lepidla na bázi, 
polyuretanu, epoxidu, polychloroprenu 
apod. Drsnost spodní strany HPL bývá 
při výrobě upravena broušením a jejich 
přídržnost k povrchu konstrukčního ma-
teriálu je obecně velmi dobrá.
Laminováním povrchu konstrukčních ma-
teriálů se zvýší jejich pevnost, odolnost 
proti oděru i proti vlhkosti. Při laminování 
nábytkových dílců a plovoucích podlah 
musí být dodržena osová souměrnost, 
tzn. na spodní straně konstrukčního ma-
teriálu musí být nalepena vrstva se stej-
nými vlastnostmi z hlediska tepelného 
i vlhkostního namáhání (může se jednat 
např. pouze o levnější protitahový papír 
nebo fólii), aby se zabránilo deformacím 
desek při změně okolních podmínek. 

Vlastnosti a použití laminátů

Na způsob použití laminátů má největší vliv 
jejich typ, použitý dekor a druh struktury 
povrchu. Výhodou laminátů je jejich vyso-
ká odolnost proti poškrábání, jsou odol-
né vůči nárazu a proražení, proti stékající 
vodě, páře i většině běžně používaných 
chemikálií a snadno se čistí a ošetřují.

Vysokotlaké lamináty s hladkým povr-
chem se nejčastěji používají na podlahy 
bytových i veřejných budov. Lamináty 
s jemně strukturovaným povrchem se 
používají hlavně pro výrobu nábytku 
a kuchyňských linek, pro obložení stěn 
se mohou použít i méně odolné laminá-
ty s výrazně strukturovaným povrchem. 
Při aplikaci laminátu na podlahu je před-
ností jejich tvrdost a odolnost vůči oděru, 
jejich nevýhodou pak může být, oproti 
například dřevu, nižší pocitová teplota 
povrchu při chůzi naboso. Z hygienické-
ho hlediska a z důvodu snadného čiště-
ní je optimální využití laminátů pro stolní 
desky a pracovní desky kuchyňských 
linek. Masivní dřevo není tak tvrdé a při 
změně vlhkosti více trpí rozměrovými 
změnami. Kamenné desky jsou náchyl-
nější k prasknutí, kov příliš studený na 
dotek a desky z umělého kamene jsou 
náchylnější na prudké teplotní změny.
Tepelná degradace a výraznější měknutí 
laminátu začíná okolo 200–250 °C, zá-
palná teplota je pak nad 400 °C. Pokud 
tedy na pracovní desku kuchyňské linky 
položíte konvici s vroucí vodou, k žádné-
mu poškození laminátu by nemělo dojít. 
Naproti tomu teplota rozpálené pánve  

Různé dekory a struktury povrchu laminátů. Povrch laminátu může být zcela hladký, nebo výrazně strukturovaný a současně 
může být použita textura dekoračního papíru imitující libovolný materiál

Na průřezu kuchyňské desky je možné vidět olepení hrany metodou zvanou Postforming (dodatečné tvarování a olepení ob-
robeného dílce), kdy laminát plynule přechází přes zaoblenou boční plochu až na spodní stranu desky. Vlevo pohled shora, 
vpravo pohled zdola
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s olejem se již blíží teplotě měknutí la-
minátu a upadlý oharek cigarety (cca 
400 °C) laminát sice nezapálí, ale jeho 
povrch nevratně poškodí. 
V porovnání s ostatními materiály je vý-
hodou laminátů rovněž jejich poměrně 
nízká cena, která se u běžných HPL 
pohybuje ve stokorunách za m2. CPL 
stojí řádově méně, a naopak cena spe-
ciálních typů laminátů je násobně vyšší.

Jak vybrat správný typ 
laminátu pro zvolenou aplikaci

Při použití laminátů na namáhané plochy, 
například podlahy veřejných budov, je 
logicky nejdůležitějším parametrem lami-
nátu jeho odolnost proti oděru a poškrá-

bání. Jak je to ale u dalších parametrů, 
jako je volba dekoru? Je lepší matná 
nebo lesklá úprava? Laminát s hladkým 
povrchem nebo s výraznou 3D struktu-
rou? 
V případě laminátů záleží volba dekoru 
čistě na subjektivní oblíbenosti, povrch 
bude mít stejné vlastnosti ať imituje dře-
vo, textil nebo kámen. Lesklá úprava 
povrchu, zvláště pak úprava na vysoký 
lesk, je pohledově atraktivní a bývá po-
užívána pro kuchyňský nábytek. Přesto 
nebývá některými architekty a dodava-
teli doporučována s odůvodněním, že 
na lesklém povrchu jsou zřetelně vidi-
telné ohmatané plochy. Faktem je, že 
otisky na lesklém povrchu viditelné jsou, 
ale v případě kuchyňského nábytku se 

snadno očistí. Na matném a strukturo-
vaném povrchu bývají znečištěné části 
méně viditelné, hůře se však odstraňují. 
Využití výrazněji strukturovaného povr-
chu je vhodné pro zlepšení protiskluzo-
vých vlastností nebo z vizuálního důvo-
du. Rovněž povrch pracovních desek 
by neměl být zcela hladký. Výhodnější 
může být využití jemné 3D struktury. Při 
posunování nástrojů po pracovní desce 
pak nedochází k tak výraznému poškrá-
bání, protože nástroje nepoškodí celý 
povrch desky. Z obdobného důvodu jsou 
používány vícebarevné povrchy s ne-
pravidelnou texturou, které mají jednak 
dekorativní účel, a které zároveň snižují 
výraznost případných barevných skvrn.

Speciální typy laminátů

Digitální tisk označuje lamináty, které 
mají na dekoračním papíru v povrchové 
vrstvě velkoplošně vytištěn určitý vzor 
nebo libovolnou fotografii. V případě HPL 
je na povrchu ještě tenká průhledná krycí 
vrstva z papíru z čisté celulózy a melamin-
-formaldehydové pryskyřice (tzv. Overlay 
s gramáží okolo 20 g/m2), která se sliso-
váním stává součástí laminátu. Levnější 
a méně odolnější je technologie překrytí 
dekoračního papíru polyesterovým nebo 
akrylátovým lakem či pouze tisk na různé 
typy fólií. Strukturu na povrchu laminátů 
odpovídající použitému dekoru lze vytvo-
řit také pomocí aditivního 3D tisku, pro 
který se nejčastěji používají UV tvrditelné 
nátěrové hmoty na bázi akrylátu.
Laminát se zvýšenou odolností proti 
abrazi. Pro zvlášť zatěžované podlahy 
je možné využít lamináty, do jejichž vrch-
ní vrstvy se přidávají zrna oxidu hlinitého 
(technického korundu). Korund je jed-

Příklad využití různých typů laminátů s antireflexní úpravou v interiéru, pouze pro 
pracovní desku ostrůvku byl použit umělý kámen TechniStone. Foto: Sedlák Interier

Struktura 3D povrchu HPL laminátu napodobující věrně dřevo včetně prasklin je vyrobena při lisování pomocí vtisku struktu-
rovaného plechu, jehož profil odpovídá textuře dekoračního papíru. V případě lamina lze pro 3D efekt využít tvarovaný povrch 
dřevovláknité desky
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ním z nejtvrdších minerálů, výhodou této 
podlahy je pak vysoká odolnost a lesk. 
Spolu s pigmenty se mohou používat 
částice křemíku nebo titanu.
Kovolaminát je vyroben slisováním fe-
nolických papírů s plechem (nejčastěji 
hliníkovým) v povrchové vrstvě. Ačkoliv 
by se mohlo jevit využití kovolaminá-
tů výhodnější pro povrchy namáhané 
oděrem, poškrábou se snadněji, než 
k tomu dojde u laminátu, jelikož jejich 
povrch bývá pouze eloxovaný nebo la-
kovaný. Proto se kovolamináty obvykle 
používají na obklady stěn. Pro vodorovné 
konstrukce se mohou použít metalické 
lamináty, kde je imitace kovového vzhle-
du dosažena přidáním pigmentů přímo 
do laminátu.
Laminát s antibakteriální úpravou, 
která spočívá například v přídavku 
mikro částic stříbra s toxickým účinkem 
pro bakterie do povrchových vrstev la-
minátu, nebo přímo v modifikaci použité 
pryskyřice a jejím zvýšeným antibakte-
riálním účinkům.
Laminát s antistatickými vlastnost-
mi, jež jsou dosaženy pomocí zvýšení 
vodivosti povrchové vrstvy laminátu, 
nebo častěji přidáním vodivých anor-
ganických vláken přímo do pryskyřice. 
Laminát s úpravou proti otiskům 
a šmouhám. Princip úpravy těchto 
materiálů spočívá v přidání aditiv, které 
snižují tepelnou vodivost, čímž se za-
braňuje kondenzaci vlhkosti a tvorbě 
otisků na povrchu. Rovněž je upravena 
mikroskopická drsnost povrchu. Tyto 
typy laminátů nejsou však vhodné pro 
tepelně namáhané plochy nebo pro silně 
zatěžované povrchy jako jsou pokladny 
v supermarketu nebo pulty rychlého 
občerstvení. Používají se na kuchyňské 
linky, konferenční stolky, poličky a dveře.
Dále se vyrábí lamináty pro potravi-
nářství se zvýšenou ochranou proti 
kyselinám, transparentní lamináty 
pro podsvícení nebo iluminaci nábytku 
a obložení, fosforeskující lamináty, do 
kterých je možné frézovat bezpečnostní 
značení, protipožární lamináty, lami-
náty s přírodní dýhou, magnetické 
lamináty apod.

S čím si lze lamináty splést

Alternativou pro laminátové povrchy mo-
hou být fólie, práškové barvy nebo ma-
teriály využívající nanotechnologie, jako 
jsou např. termoplastické akrylátové po-
vrchy Fenix italské firmy Arpa Industriale. 
Tyto materiály mohou mít oproti laminá-
tům určité výhody. Fólie jsou odolnější 
proti vodě, práškové barvy umožňují 

modifikaci širokou řadou aditiv a drob-
né škrábance materiálu Fenix je zase 
možné snadno opravit pomocí žehlič-
ky. Tepelnou odolností a odolností proti 
oděru však ani tyto typy povrchových 
úprav HPL laminátům konkurovat ne-
mohou. 
Za CPL laminát někteří prodejci vydávají 
desky opláštěné pouze papírem s po-
tiskem, polypropylenovou fólií a v nej-
levnějších případech se jedná pouze 
o válcově nanášené nátěrové hmoty 
nebo inkoustový tisk. Tyto povrchové 
úpravy jsou pouhým pohledem od la-
minátu nerozeznatelné, ale mají daleko 
nižší odolnost proti oděru. Je možné je 
lehce poškrábat například klíčem. U lev-
ných vnitřních dveří, prodávaných ve 
velkoobchodních řetězcích, může dojít 
k poškození povrchu pouze tím, že se 
na dveře nalepí standardní lepicí páskou 
cedulka a při jejím odstranění dojde i ke 
sloupnutí dekoračního povrchu dveří. 
Takovéto poškození jde jen velmi těžko 
opravit. 

Vady laminátů 

Mezi nejčastější defekty laminátů patří 
zalisované nečistoty, drobné trhliny nebo 
chyby textury. Z hlediska výroby je pro-
blematická zejména přítomnost prachu 
a drobných nečistot, které ulpívají na 
jednotlivých listech impregnovaného 
papíru vlivem vznikajícího elektrostatic-
kého náboje při jejich separaci a vzá-

jemném tření. Při nalepování laminátu 
na konstrukční materiál se pak mohou 
vyskytnout další nedostatky. Obvykle 
se jedná o nerovnoměrný nános lepi-
dla, který může způsobit bubliny nebo 
naopak delaminaci, tj. odlepení laminátu 
od konstrukční desky. Rovněž se mohou 
vyskytnout puchýře, či vady zapříčiněné 
nerovností povrchu použitého konstrukč-
ního materiálu, zejména v případě pře-
kližky nebo dřevotřískové desky apod. 

Údržba a renovace laminátů

Lamináty nepotřebují žádnou zvláštní 
údržbu a čištění povrchu je v obvyklých 
podmínkách možné provádět pomocí 
běžně dostupných čisticích prostředků 
a horké vody. Lamináty však není vhodné 
vystavovat silným zásadám a kyselinám 
ani čistit pomocí abrazivních prostředků. 
Rovněž není vhodné používat leštící pro-
středky na nábytek nebo vosky, protože 
na takto ošetřeném povrchu více ulpívají 
nečistoty, které následně odírají povrch 
laminátu. Opravy menšího poškoze-
ní a drobných škrábanců lze s různou 
úspěšností vzhledem k typu laminátu 
provádět pomocí opravné pasty nebo 
tmelů. Při větším poškození je obvykle 
nutná výměna celého dílce.

Poděkování
Autoři děkují pracovníkům firem 
VEŠO-LAMINART, SEDLÁK INTERIER 
a TAUN za poskytnuté materiály. 

Na povrchu židle z výlisku překližky je břidlice, v povrchových vrstvách laminátové 
podlahy jsou zalisovaná zrna korundu pro zvýšení tvrdosti, odolnosti proti abrazi 
a lesku
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Pro štípání polen, jejich balení 
a výrobu palivového dříví rozsekáním

Palivové dříví dnes již není jen záležitostí jeho specializovaných vý-
robců. Štípáním kulatinových oddenků, délkově vykrácených krajin 
a odřezků řeziva si svoji obchodní bilanci vylepšují i mnohé pilařské 
provozy, výrobci dřevostaveb či tesaři a v neposlední řadě se pa-
livové dříví stává také důležitým obchodním artiklem pro zejména 
menší vlastníky lesních porostů. Právě těmto cílovým skupinám 
je v závislosti na jejich profesním zaměření určen některý z trojice 
výkonných variabilních pomocníků italské produkce. Autor: Ing. František Novák

Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Pro štípání polen různých 
frakcí…

Všemi výše jmenovanými cílovými sku-
pinami je využitelný poloautomatický, 
hydraulicky ovládaný štípací stroj pro 
výrobu palivových polen různých frakcí 
– od velkých polen pro topení v krbo-
vých kamnech až po drobná polínka 
sloužící pro výrobu dřevěného uhlí či 
jako ekologické palivo např. v pizzeriích 
nebo kovářských výhních. Je určen pro 
zpracování kulatiny do průměru 50 cm, 
předem vykrácené na kratší délky od 
80 do 500 mm, a nebo také pro dělení 
ve stejných délkách vykrácených kulati-
nových krajin či odřezků fošen a trámů 
vzniklých při tesařském zpracování. Díky 
možné volbě různého pohonu hydrau-
lického agregátu (elektromotorem o pří-
konu 15 kW, dieselovým motorem nebo 
kardanovým hřídelem traktoru) může být 
použitý na manipulačním skladu pilnice 
nebo i přímo v lese na rovné, patřičně 
velké a dostatečně pevné ploše, kam ho 
lze s ohledem na celkovou hmotnost 1,9 
tuny dopravit i pomocí menšího nákladní-
ho automobilu s hydraulickou rukou. Na 
místě určení je pak jednočlennou obslu-
hou zprovozněn. To mimo jiné spočívá 
v připojení hydraulických hadic „externí“ 
plnicí plošiny a ve vyklopení při přepravě 
sklopené části tzv. vyprazdňovacího ko-
ryta, namontovaného na zadním konci 
pracovní plochy štípací jednotky.
Základem stroje je ocelový rám, na je-
hož levém boku (s ohledem na směr 

Štípač je určen pro zpracování kulatinových výřezů do průměru 500 mm na palivová 
polena v různých rozměrových frakcích
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pohybu děleného materiálu) je umístěna 
výše zmíněná horizontální štípací jednot-
ka. Je opatřena výsuvným čtyřcestným 
štípacím klínem, jehož hloubku výsuvu 
napříč pracovní plochou, tvořenou cyk-
licky posuvným pásovým dopravníkem, 
lze prostřednictvím jedné z jeho plynule 
přestavitelných bočnic regulovat v závis-
losti na délce děleného materiálu. Konce 
vlastní pracovní plochy jsou osazeny dia-
gonálním (šikmým) plnicím korytem (se 
zdvojenou a rovněž přestavitelnou boč-
nicí na vstupu) a horizontálním vyprazd-
ňovacím korytem, jehož zmíněnou část 
lze v případě potřeby vyklopit směrem 
vzhůru a na výstupní konec umístit např. 
externí pásový dopravník pro odsun na-
štípaných polen na skladovací hromadu.
Při vlastním procesu dělení jsou kulati-
nové výřezy (či jiný materiál) obsluhou 
nakuleny na plnící plošinu, která je 
v pravidelných impulzech, nastavených 
na ovládacím panelu stroje, vyzdvihne 
do úrovně plnicího koryta. Tímto kory-
tem, jehož šířka je předem mechanicky 
upravena v závislosti na délce děleného 
materiálu, se výřezy díky sklonu a vlastní 
hmotnosti dostávají k pásovému doprav-

níku pracovní plochy. Jeho prostřednic-
tvím jsou dále posouvány podél průběž-
ně se vysouvaného štípacího klínu, a to 
v různých procesních cyklech (od 1,5 do 
4,5 sekundy) v závislosti na požadované 
frakci polen. Na konci dopravníku se pak 

oddělená polena postupně navzájem 
posouvají vyprazdňovacím korytem, na 
jehož konci samovolně odpadávají na 
zem nebo mohou být dalším pracovní-
kem rovnána do plechových forem pro 
následné balení do přepravních balíčků.

Zásobování materiálem zajištuje „externí“ plnicí plošina s ne-
přímým napojením na vstupní koryto…

…s jednou mechanicky přestavitelnou zdvojenou bočnicí pro 
vymezení šířky koryta s ohledem na délku děleného dřeva

Hotová polena se navzájem posouvají vyprazdňovacím ko-
rytem,…

…na jehož konci mohou být rovnána do plechových forem pro 
následné balení

Automaticky řízené funkce (např. impulzy zdvihu plnicí plošiny, hloubka výsuvu ští-
pacího klínu, cyklus posuvu dopravníku) jsou nastavovány obsluhou na centrálním 
ovládacím panelu
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… a jejich případné balení

V případě výše zmíněného pracovníka 
se jedná o obsluhu jednoduchého mo-
bilního balicího stroje, určeného k for-

mování polen v délkách 250, 330, 400 
a 500 mm do hranatých balíčků s průře-
zem od 200x200 mm do 350x350 mm 
podle zákazníkem požadované hmotnos-
ti a způsobu přepravy (např. na paletách 
apod.). Základem 180 kg vážícího stro-
je o rozměrech 1200x900x1500 mm 
(šířka x délka x výška) je ocelový rám, 
zespodu opatřený dvěma bantamovými 
koly a dvojicí protilehlých výškově nasta-
vitelných vyrovnávacích a stabilizačních 
patek. Formování polen do balíčků pro-
bíhá za pomoci výše vzpomenuté ple-
chové formy v jí rozměrově odpovídající 
tzv. protiformě, jejíž přední „vidlici“ lze 
polohově přizpůsobit délce baleného pa-
liva. Vlastní balení pak probíhá prostřed-
nictvím svislé rotační plošiny, poháněné 
jedno nebo dvoufázovým elektromoto-
rem o příkonu 0,37 kW, opatřené cívkou 
s cca 100 mm širokou strojní stretch fólií. 
A to po přiložení konce folie na polena 
a následném sešlápnutí ovládacího pe-
dálu v časovém limitu cca 5 sekund po-
dle počtu vinutí. V konečné fázi je pak 
na balíček přisponkováno pevné textilní 
madlo.

Pro výrobu palivových špalíků

Pro vlastníky lesů je kromě obou před-
stavených zařízení využitelný také mobilní 
sekací stroj, vyráběný ve třech typech ur-
čených k přeměně tenké kulatiny a větví 
(o max. průměrech 75, 100 a 120 mm) 
na palivo v délkových frakcích 60–140 
mm, 60–170 mm a 100–140 mm. Stroj 
o hmotnosti 200–300 kg (v závislosti na 
typu) je tvořen dvouhřídelovou sekací jed-
notkou, upevněnou na ocelovém rámu, 
který je s pomocí třech upevňovacích 
bodů přizpůsoben pro zavěšení za trak-
tor. Mimo to je rám ještě opatřený přípoj-
kou pro hnací kardanovou tyč spojující 
sekací jednotku s traktorovým motorem 
o otáčkách 540, 750 nebo 1000 ot./min. 
Alternativním pohonem jednotky může být 
také ve spodní části rámu upevněný elekt-
romotor o příkonu 7,5, 18,5 nebo 45 kW. 
Součástí jednotky je také vstupní „trych-
týř“ pro ruční vkládání sekaného materiá-
lu a výstupní lapač špalíků, přizpůsobený 
mimo jiné i k zavěšení přepravních vaků, 
ve kterých jsou prodávány zákazníkům.
Kontakt na vyžádání

Elektromotorem hnaný balicí stroj pro formování přepravních balíčků, ovinutých strojní stretch fólií…

…a opatřených přisponkovaným textil-
ním madlem

Sekací stroj na zpracování tenké kulatiny a větví do průměru 120 mm na palivo v délkových frakcích 60–140 mm
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Europaleta je v podstatě hotový přeprav-
ní prostředek, a jako takový tvoří ideální 
základnu pro různé nástavby, umožňující 
bezpečné uložení a přepravování růz-
ných materiálů, dílců či finálních produk-
tů. Na této skutečnosti založila německá 
společnost relativně jednoduchý byznys 
a začala nabízet flexibilní a efektivní pře-
pravní systém, který může být sestaven 
na základě individuálních požadavků 
z několika málo částí. Jeho základ tvoří 
zmíněná široce rozšířená europaleta, 
na kterou se postaví ze stavebnicového 
systému složený stojan.
Stavebnicový systém, který je chráněn 
mezinárodním patentem, tvoří svislé 
A-stojky zakončené dole vodorovnou 
ližinou a nahoře kotevním zářezem, 
a dále vodorovné horní trámce s řadou 

Stavebnicový systém přepravních stojanů

Europaleta je detailně normovaná dřevěná plochá paleta s plochou 
0,96 m2 a s mírami 1200×800×144 mm. Europaleta je takzvaně 
čtyřstranná paleta, která může být uchopena (nabrána) ze všech 
čtyř stran vysokozdvižným vozíkem nebo ze dvou stran ručním 
manipulačním vozíkem – tzv. paleťákem. Na těchto skutečnostech je 
založena vtipná myšlenka využití europalet pro univerzální a bezpeč-
nou vnitropodnikovou přepravu materiálů a dílců mezi jednotlivými 
výrobními uzly (pracovišti) nebo pro bezpečný transport hotových 
výrobků k zákazníkovi či na stavbu za účelem montáže apod.

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

Foto: autor

Stavebnicový systém pro vytváření přepravních stojanů umístěných na europaletách

Spodní část A-stojky Horní část A-stojky a vodorovný spojovací trámec
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kotevních zářezů. Tyto díly jsou vyrobené 
z březového multiplexu, který zajišťuje 
vysokou pevnost a tvarovou stabilitu se-
stavených stojanů. A-stojky se k paletě 
připevňují buď PP vázací páskou (pou-
žívanou pro balení), nebo alternativně fi-
xačními šrouby, a v horní části se zafixují 
zaklesnutými vodorovnými trámci. Pro 
větší diagonální stabilitu (tzv. zavětrování) 
může být mezi A-stojky vložena středová 
vodorovná deska za současného staže-
ní A-stojek PP páskou směrem k sobě.
Základní stojan na jedné paletě je tvo-
řen dvěma A-stojkami a jedním trám-
cem. Svisle-šikmé hrany A-stojek slouží 
k opření dílců, které se na stojan ukládají 
nastojato, a podle jejich velikosti nebo 
charakteru materiálu můžeme použít 
i více A-stojek na jednu paletu, čímž do-
cílíme hustšího žebrování opěrné plochy. 
K zajištění dílců ve stojanu při transportu 
mimo provozovnu (např. hotových výrob-
ků k zákazníkovi) můžeme rovněž použít 
PP vázací pásku.
Stavebnicový systém umožňuje vytvá-
řet stojany různé výšky a různé délky. 
Výrobce nabízí A-stojky v osmi různých 
výškách pro ukládání dílců do výšky až 
2430 mm. Vodorovné trámce pak v dél-
kách od 800 mm do 2250 mm. Kratší 
trámce jsou určeny především ke stavbě 
stojanů na jedné paletě, delší trámce 
pak k vytváření delších stojanů s využi-
tím více palet, přiražených k sobě. Tímto 
způsobem lze vytvářet stojany v libovol-
né délce. Jejich celková soudržnost se 
zajistí tak, že jednotlivé palety a případně 
i horní trámce se k sobě zafixují pomocí 
PP vázací pásky.
Součástí systému jsou další pomůc-
ky, např. kolečka, která se připevní na 

spodní stranu palet a umožní samostat-
nou manipulaci se stojanem bez nutnos-
ti použití vysokozdvižného vozíku nebo 
„paleťáku“ (jejich použití pro přepravu to 
ale nevylučuje). Pro zabezpečení nalože-
ných dílců proti převrácení při přepravě 
stojanů v rámci jednotlivých pracovišť 
slouží přítlačná patka, která se připevní 
k paletě a její výkyvné rameno opatřené 
na konci pogumovanými kolečky přitlačí 
materiál k A-stojkám.
Výhodou celého stavebnicového sys-
tému je to, že je rozložitelný, takže ho 
v případě nepoužívání můžeme snadno 

„uklidit“. Rozložený stojan vyžaduje vel-
mi malý skladovací prostor. Po rozebrání 
se jednotlivé díly jednoduše naskládají 
(nastohují) na sebe na jednu paletu. Na 
jediné paletě může být takto uloženo až 
70 základních stojanů. Tuto možnost 
oceníme také při přepravě výrobků k zá-
kazníkovi, kdy zpět nemusíme přepravo-
vat neskladné stojany, ale po jejich ro-
zebrání je naložíme do servisní dodávky 
a odvezeme zpět. Nebo naopak po při-
jetí zboží od našeho dodavatele stojany 
rozebereme a připravíme je pro doručení 
zpět dodavateli.

Palety lze pro snadnější manipulaci opatřit kolečky

Užitečnou pomůckou je i přítlačná patka 
pro zabezpečení nákladu proti převrácení

Základní stojany lze spojovat do delších sestav a vytvářet tak 
stojany až do délky 4800 mm

A-stojky jsou dodávány v osmi výškách 
pro ukládání dílců do výšky až 2430 mm
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HWS-112-Hartwachs-Siegel kombinu-
je pozitívne vlastnosti laku a oleja, čo ho 
predurčuje na rôznorodé použitie. Tento 
inovatívny hybridný produkt zabezpeču-
je ochranu drevených podláh, schodísk 

alebo nábytku v interiéri, ale je rovnako 
vhodný na povrchovú úpravu kúpeľňo-
vých a saunových prvkov. Je to jedi-
nečný produkt, ktorý dokonale ochráni 
povrch pred prienikom vody a zároveň 
zabráni akémukoľvek prenikaniu nežia-
dúcich látok naspäť do prostredia. 
HWS-112-Hartwachs-Siegel prešiel 
viacerými testami a získal certifikáty, 
ktoré zaručujú, že produkt spĺňa normy 
bezpečnosti hračiek a je vhodný napr. 
aj pre styk s potravinami. 
Okrem spomenutých pozitívnych vlast-
ností má HWS-112-Hartwachs-Siegel 
aj veľmi jednoduché spracovanie. 
Jednozložkový hotový produkt môžete 
nanášať nielen striekaním, ale aj valče-
kom. Po tenkom a rovnomernom nánose 
nasleduje medzibrúsenie a opakovaný 
nános ešte v jednej vrstve. Výsledkom 
sú hlboko matné povrchy a prirodzené 
zvýraznenie kresby dreva, pričom póry 
ostávajú otvorené alebo polouzavreté. 
Po vytvrdnutí je drevo chránené pred 
dlho dobým chemickým a mechanickým 
zaťažením na úrovni bežných 2-zložko-

vých PUR lakov, pričom si zachováva 
vzhľad olejovaných alebo voskovaných 
povrchov.

Špeciálne vlastnosti

 Lak a olej v jednom 1-zložkovom hyb-
ridnom produkte

 Vytvára matný, prirodzený vzhľad po-
vrchu na pohľad aj na dotyk

 Ideálny pre použitie na drevené 
podlahy, schodiská a nábytok

 Extrémne odolný proti oderu a po-
škriabaniu

 Vytvára protišmykový povrch
 Minimálny sklon k vylešteniu povrchov
 Vhodný aj na detské hračky a do in-
teriérov lodí

Na pohľad ako olej, ale odolný ako lak
Remmers HWS-112-Hartwachs-Siegel

Lak alebo olej? Pri voľbe povrchovej úpravy drevenej podlahy, 
schodiska alebo nábytku často stojíme práve pred touto otázkou. 
Nechajte dilemu riešiť iných, spoločnosť Remmers vám s produktom 
HWS-112-Hartwachs-Siegel ponúka riešenie!

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

Remmers s.r.o. 
tel.:+421 919 439 555
e-mail: svocak@remmers.sk
FB: facebook.com/remmersSVK
www.remmers.com

Atmosféru vynovenej koncertnej sály symfonického orchestra 
v nemeckom Bochume dotvárajú aj teplé tóny čerešňového 
dreva upravené s povrchovou úpravou Remmers HWS-112-
Hartwachs-Siegel

HWS-112-Hartwachs-Siegel je vhodnou voľbou aj pre kúpeľ-
ňové či saunové prvky. Povrch dreva spoľahlivo chráni pred 
prienikom vody a zároveň zabraňuje akémukoľvek prenikaniu 
látok z dreva do vody. Foto: © Franziska Hoberg

viacerými testami a získal certifikáty, 

http://www.remmers.com
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Ako prvý výrobca kovaní firma Blum  
ponúka univerzálny systém upevnenia 
pre aplikácie s tenkými čelami: výklopy, 
dvere a výsuvy. V súčasnosti sú veľmi 
obľúbené rôzne materiály, ako je keramika, 
HPL alebo drevotrieskové dosky v pôso-
bivo tenkých vyhotoveniach od 8 mm. 
Firma Blum pre tento dizajnový trend 
vyvinula vhodné riešenie: inovatívny sys-
tém upevnenia Expando T. Spracovatelia 
tak môžu jednoducho zrealizovať svoje 
nábytkárske nápady podľa aktuálnych 
trendov dizajnu, ešte viac sa vyčleniť  
z konkurencie alebo ponúknuť svojím 

Tenké čelá sú najnovší trend v ná-
bytkárstve. Firma Blum ponúka 
vo svojom výrobnom programe 
univerzálny systém upevnenia na tenké 
čelá s výklopmi, dvierkami a zásuvkami. 

zákazníkom možnosť zaradenia špeciál-
neho nábytku do ich sortimentu. 

Jednoduchá montáž: navŕtame,  
nasadíme, pevne utiahneme
Základ nášho nového systému upevne-
nia na tenké dvierka tvorí Expando T.  
O pevné ukotvenie v tvrdých materiáloch 
sa postarajú kotviace skrutky z ocele, 
v mäkkých materiáloch sa o upevnenie 
postarajú plastové rozperky. Expando T 
sa upevní do otvoru s priemerom 10 mm 
a hĺbkou vŕtania 6 mm. Tento systém 
upevnenia je univerzálne vhodný na čelá 
výklopov, dvierok i výsuvov. Pre spraco-
vateľov prináša Clip top Blumotion aj 
ďalšie výhody: vďaka novému upevneniu 
odpadá navŕtanie misiek, okrem toho  
sa môže použiť štandardná montážna 
podložka i súčasné miesta upevnenia. 
Ďalšie spracovanie korpusu nie je  
potrebné. Expando T zapôsobí svojou 
osvedčenou funkčnosťou a kvalitou  
značky Blum.

  Jednoducho v trende 
Realizácia  
tenkých nábyt-
kových čiel

Chceli by ste realizovať 
mimoriadne nábytkárske 
nápady?

http://www.blum.com
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Korpusový lis Closer 2500 není sám 
o sobě úplnou novinkou, ale je neu-
stále vylepšován pro jeho ještě větší 
užitek. Jedná se o korpusový lis jed-
noduše umístitelný do každé výrobní 
linky s auto-
matickým 
nastavo-
váním výš-
ky a délky 
pomocí foto-
e lektr ických 
článků a enkodérů s ča-
sovačem doby jednotlivých 
cyklů. Closer 2500 je samo-
nastavovací a elektromechanický se 
zahrnutým montážním stolem s měni-
čem na válci.
Closer 2500 je lis určený k mon-
táži normálních a přesahujících vr-
chů nábytku. Dokáže sestavit náby-
tek různých velikostí až do maxima 
2500 mm, 650 mm na základně 
a 1200 mm na výšku. Minimální délka 
korpusu je 200 mm a minimální výš-
ka činí 250 mm. Není nutné nastavit 

měření nábytku, 
zařízení provádí 
měření 

automat icky 
prostřednictvím fotobuněk 
a optických paprsků. Rychlost do-
pravníku je 19–36 m/min a verti-
kální a horizontální tlak je v rozmezí 
0–1300 Kp. Na výstupu z lisu se na-
chází elektrická skříňka, která umož-
ňuje, aby byl stroj připojen ke zbytku 
montážní linky.
Stroj se skládá z pevné svařované 
konstrukce, dvou přítlačných trámců 
(horizontální a vertikální), které se po-
hybují podél vodítek pro zajištění per-
fektní pravoúhlosti nábytku. Pracovní 
povrch, který podporuje dopravníko-
vý pás a všechna relativně ochranná 

zař ízení. 
Přítlačné trámce se pohybují pomocí 
motoru s převodovkou řízeného inver-
terem z PLC, což umožňuje dvojitou 
regulaci jak času, tak i síly přítlaku.
Zařízení obsahuje ovládací panel 
s dotykovou obrazovkou na regulaci 
lisovacího času, vertikálního a hori-
zontálního tlaku, počítadlo produkce 
nábytku a hlášení případného nebez-
pečí. Bezpečnost tohoto stroje je za-
jištěna ochranným pletivem na zadní 
straně a bezpečnostními zařízeními na 
přední straně.

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

Korpusový lis Closer 2500

Neustále nové typy plošných dře-
votřískových materiálů potažených 
moderními dekory, náročnými na 
opracování při výrobě zejména ná-
bytkových dílců, kladou vysoké náro-
ky na nástrojové systémy. Leitz tyto 
trendy neustále sleduje a aktuálně 
jako technicky nejdokonalejší řešení 
nabízí nový kompaktní roztřískovač 
DT PREMIUM. Tento roztřískovač 
opracovává hranu materiálu v nejvyš-
ší možné kvalitě po celou dobu své 
životnosti. Toto je umožněno novým 
tvarem diamantových zubů, novým 
tvarem mezizubních prostor s orien-

tovaným odvodem třísky do odsávací 
hubice pouze pomocí vlastní kinetické 
energie třísky a antivibračními prvky 
v tělese roztřískovače. Všechny tyto 
konstrukční aspekty nejenom zabez-
pečují špičkovou kvalitu hran, ale také 
garantují nejdelší životnost diamanto-
vých břitů ve srovnání s konkurenční-
mi systémy. Diamantové břity se dají 
minimálně 15krát přeostřit a až do 
úplného využití si zachovávají stejnou 
šířku. Všechny tyto nové vylepšené 
vlastnosti roztřískovače přinášejí svým 
uživatelům snížení nákladů na opraco-
vání hran o 20 %.

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

LEITZ kompaktní roztřískovač DT PREMIUM
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Korpusový lis Closer 2500

Moderní seřiditelný závěs ve dvou smě-
rech (výškově a přítlak k zárubni) pro 
dřevěné dveře s polodrážkou a ocelo-
vou zárubeň. Je zařazen do bezpeč-
nostní třídy RC3 podle EN 1627. Pro 
uchycení do ocelové zárubně dopo-
ručujeme držáky (kostky) pro ocelové 
zárubně. 

Závěs je opatřen červíkem, který zabra-
ňuje vyšroubování závěsu. Únosnost tří 
závěsů je 80 kg.

Výrobce a prodejce: 
TKZ Polná, spol. s r.o.

Závěs dveřní 15x150 třídílný OZ BZ pravý/levý

DM 6/2019DM 6/2019

http://www.braz.cz
http://www.leitz.org
http://www.tkz.cz


DM 6/2019

novinky

19

Na letošní výstavě LIGNA Hannover 
představil Aigner Werkzeuge špič-
kovou inovaci v oblasti frézování, sys-
tém „High-Speed“. Vysoce přesné 
profilové frézování se zcela nově vy-
vinutým systémem upnutí profilových 
nožů, které umožňují extrémně vyso-
ké řezné rychlosti, a to až 125 m/s. 
Podle výrobce to umožňuje výrazné 
zvýšení výkonu obrábění za příznivých 
provozních podmínek. Systém zaru-
čuje rychlou výměnu profilového nože 
s přesným vystředěním. Díky nově vy-
vinutému systému upnutí se profilové 
nože nemůžou při vysoké řezné rych-
losti uvolnit z upínací čelisti, což zajišťu-
je vysokou obvodovou přesnost břitů.
Systém je nejvhodnější pro obrábění 
masivního dřeva, kde je potřeba vyso-
kého posuvu, například u podélného 
falcování oken a dveří ve velkovýro-
bě výplní stavebních otvorů nebo pro 
rychlé hoblování a profilování.

Aigner porovnává svůj nový obráběcí 
systém na příkladu běžného falcování 
interiérových dveří na CNC: Pro stan-
dardní profilovou falcovací frézu (na 
výrobci nástrojů nezáleží) ve verzi Z2 
s průměrem 150 mm se osvědčila 
rychlost posuvu v podélném frézová-
ní asi 6 m/min. Tyto parametry dávají 
hodnotu posuvu na zub (zahnvor-
schubwert) 0,3 mm a řeznou rychlost 
přibližně 78 m/s při maximální rych-
losti 10 100 ot./min. Při podélném 
profilovém frézování tvrdého dřeva by 
měl být posuv na zub (mm/zub) dle 
zkušeností firmy Aigner Werkzeuge 
mezi 0,3 a 0,4 mm.
Nová „High-Speed“ falcovací fréza 
při maximálních otáčkách 15 900 ot./
min a optimálních podmínkách stroje 
dosahuje řezné rychlosti 125 m/s. 
To znamená zvýšení rychlosti posuvu 
z 6 na 10 m/min v podélném obrá-
bění. Navzdory zvýšenému posuvu je 

posuv na zub pouze 0,3 mm a tedy 
v požadovaném rozsahu dle zkuše-
ností výrobce (0,3–0,4 mm).

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

Aigner prezentuje obráběcí systém „High-Speed“

Stylová čistota, povrchy bez úchytek 
a štíhlé linie, to jsou charakteristické 
znaky nadčasové kuchyňské architek-
tury. Moderní pracovní deska je ten-
ká a tvoří jednotnou plochu s dřezem 
a varnou deskou. Kompaktní deska 
je se svou tloušťkou 12 mm ideální 
volbou. Kromě originálního designu 
splňuje zvýšené nároky na voděodol-
nost a na rozdíl od dražších přírodních 
materiálů, jako kámen, žula nebo ke-

ramika, nevyžaduje speciální způsob 
opracování.
Společnost Kili jako první přináší na 
český trh nové převratné formáty kom-
paktních pracovních desek EGGER 
rozměru 4100 × 650 × 12 mm a 4100 
× 920 × 12 mm, které zpracujete bez 
zbytečných odřezků.
Kompaktní pracovní desky s ofrézova-
nými hranami 1 × 1 mm ze všech stran 
zaříznete na správnou délku, vyříznete 

otvory a zaleštíte hrany. Kompakty se 
obrábí běžnými nástroji pro zpracová-
ní dřeva, spojování do plochy se řeší 
lepením.
Skladová kolekce obsahuje dezény: 
Beton Chicago světle šedý, Beton 
Chicago tmavě šedý, Tessina Terra 
Černá a Bílá Premium.

Výrobce: EGGER
Prodejce: Kili, s.r.o.

Formáty kompaktních pracovních desek EGGER

http://www.aigner-werkzeuge.at
http://www.kili.cz
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Fasáda budovy se vždy těší zvláštní 
pozornosti bez ohledu na to, zda sta-
víte, nebo sanujete. Jejím úkolem je 
nejen chránit budovu před povětrnost-
ními a okolními vlivy, ale také výrazně 
přispívá k architektonickému vyznění 
budovy. Klíčovou roli hrají materiály, 
plochy a barvy a existuje dostatečný 
prostor pro kreativitu.
Skutečným zlatým hřebem venkovní-
ho prostoru je kompaktní laminát 
XTerior compact značky Pfleiderer, 
který nezískal cenu Iconic Award v ka-
tegorii inovativních materiálů jen tak 
pro nic za nic. Tento inovativní, vyso-
ce kvalitní materiál přináší vše, co je 
ve venkovním prostoru důležité: Je 
extrémně pevný a odolný vůči povětr-
nostním vlivům, snadno se čistí a vy-
značuje se zvlášť vysokou odolností 
proti UV záření. Skvěle se tak hodí pro 
zábradlí na balkóně, střešní podhledy, 
vybavení dětských hřišť, venkovní ná-
bytek a přirozeně i pro fasády.
Společnost Pfleiderer zároveň nabízí 
rozmanitost dekorů, která je pro ni ty-
pická. „Naši zákazníci tak mají široký 
výběr a skvělé možnosti kombinování. 
Nyní je dokonce možná i kombinace 
produktů Pfleiderer s identickým de-
korem uvnitř i venku,“ uvádí Christian 
Stiefermann, ředitel produktového ma-
nagementu HPL a prvků ve společ-

nosti Pfleiderer. Povrchová struktura 
Exterior Matt (EM), která se snadno 
čistí a udržuje, se vyznačuje jemnou 
zrnitostí v kombinaci se supermatným 
povrchem. „Díky tomu působí obzvlášť 
ušlechtile a vysoce kvalitně,“ dodává.
„O perfektní výsledek se přičiňuje 
také bezchybné zpracování desek 
o rozměrech 2800 x 2070 mm,“ 
uvádí Stiefermann. Tajemství spočívá 
v nástřiku za tepla, což je v Německu 
jedinečná technologie. Ta zajišťuje 
zlepšené vlastnosti povrchu díky ví-
cevrstvému lakovému nátěru, který 

sestává z trvale elastické funkční 
vrstvy a akrylových povlaků tvrzených 
UV zářením.
Prémiový produkt XTerior compact 
značky Pfleiderer tak boduje díky 
atraktivním vlastnostem, které zaru-
čují dokonalé řešení ve venkovním 
prostoru.
Více na internetových stránkách 
www.pfleiderer.com.

Výrobce: Pfleiderer Deutschland GmbH
Prodejci: viz www.pfleiderer.com 

Ušlechtilé povrchy pro venkovní použití

Špeciálne vlastnosti:
 šetrí čas aj peniaze: 1 nástrek a ho-
tovo

 prirodzene pôsobiace povrchy
 hlboko matná optika a zamatový 
ohmat

 nie je možné ho vyleštiť
 nízky obsah emisií: obsah prchavých 
organických látok VOC nižší ako 3 %

 veľmi dobrá mechanická odolnosť

 optimálna ochrana proti poškriaba-
niu

 vhodný na nábytok v obývacích 
izbách a spálňach, ako aj vo všet-
kých interiérových priestoroch

Číslo položky: 2990 000105
Balenie: 4 kg, 20 kg
Tužidlo: ADLER Aqua-PUR-Härter 
82221

BLUEFIN SMART: Efektívne spracovanie v jednom nástreku

vhodný na nábytok v obývacích 

 ADLER Aqua-PUR-Härter 

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

Inovatívny nábytkový lak Bluefin Smart je priekopníkom kompletne nového 
prístupu k povrchovej úprave dreva – stačí jediný nános a následné prebrúsenie 
– a plocha je hotová. Tento „smart“ produkt šetrí spracovateľom čas i náklady. 
Okrem efektívnej aplikácie tento transparentný lak vďaka svojej hlboko matnej 
optike a zamatovému ohmatu bleskovo vyčaruje prirodzene pôsobiace povrchy.

http://www.pfleiderer.com
http://www.adler.sk


DM 6/2019

novinky

21

Nová hrana „Chrom optika“ od firmy 
Ostermann dodá odteď modernímu 
nábytku mnohem více lesku. Hrana 
s leskem vyšším než 90 stupňů umí 
vykouzlit na úzké ploše zcela originální 
zrcadlové efekty. 
Zejména pak na čelních plochách, 
ale i na policích či malém nábytku lze 
díky této nové hraně docílit naprosto 
originálních akcentů. Tento neobvyklý 
lesk na sebe upoutá pozornost rovněž 
na nábytku pro veletržní expozice a do 
interiérů prodejen a jistě na něm spo-
činou pohledy nejednoho návštěvní-
ka a zákazníka. Co se týká materiálu, 
jedná se tu o fóliované ABS hrany. 
Zpracovávat je lze bez zvláštních ná-
kladů olepovačkou hran. Dodávány 
jsou ve standardních šířkách 23, 33, 
43 a 100 mm a v tloušťce 1 a 2 mm. 
Kvůli ochraně při transportu a zpraco-
vání dodáváme tyto hrany s dodateč-
nou ochrannou fólií.

Perfektní zakončení desek v bar-
vách UNI
Nové hrany lze perfektně použít jako 
akcent pro nejrůznější povrchy. Firma 
Ostermann je doporučuje především 
k světlým deskám v UNI barvách. 

Zpracovatelé, kteří se chtějí osobně 
přesvědčit o mimořádném lesku těch-
to nových hran, si mohou už nyní u fir-
my Ostermann vyžádat zaslání vzorků.

Hrany od 1 metru s dodávkou „just 
in time“ 
Díky svému známému rychlému servi-
su dodávek skladového zboží dodává 
Ostermann hrany z ABS, melaminu, 
akrylátu, hliníku a pravého dřeva v li-
bovolné délce od 1 metru a v libovolné 

šířce do 100 mm. Největší sortiment 
hran v Evropě obsahuje více než 
12 000 hran k dekorům od více než 
70 dodavatelů desek. Stále držíme 
krok s dobou: vhodné hrany k aktu-
álním trendům nábytku! 
Bližší informace o nové hraně najde-
te po zadání „Highlights032019“ do 
vyhledávacího řádku na stránce firmy 
Ostermann www.ostermann.eu.

Prodejce: Ostermann Česko spol. s r.o.

Zrcadlový lesk v imitaci chromu

Nová, robustní formátovací pila 
FORMÁTKA P32-3H s plnohodnot-
ným elektro-mechanickým nasta-
vením hlavního i předřezového 
kotouče, včetně elektro-motoricky 
nastavitelného paralelního pravítka 
šířky podélného řezu, je nejvyšším 
modelem formátovací pily z nabídky 
firmy MYNAŘ-TRADE. 
Tato formátovací pila je konstrukčně 
navržena tak, aby spolehlivě zvládla 
práci i v těžkých, vícesměnných pro-
vozech. Základ tvoří pevný ocelový 
svařenec s litinovým stolem a formá-
tovací stůl s délkou 3200 mm, který je 
uložen na kvalitních kalených tyčích. 
Pilová mechanika stroje je zavěšena 
na masivním litinovém stole pomocí 
segmentů (půlměsíců) zajišťujících 
neměnnou polohu pilových kotoučů 
v rovině stolu při libovolném náklonu.
Formátka P32-3H je vybavena elek-
tro-mechanickým nastavením ve 
3 osách s dotykovým ovládáním na 

LCD displeji umístěném 
ve výšce očí a s možností uložení až 
300 přednastavených údajů do paměti 
systému. 
Pilový agregát disponuje výkonnými 
motory pro předřezový kotouč 0,75 kW 
a hlavní kotouč 5,5 kW. Dle požadav-
ku obsluhy je možné rychle přenastavit 
otáčky v rozmezí 3000/4000/5000 
U/min.
Pro zákazníky, kteří nevyžadují elek-
tro-mechanické ovládání a raději vy-

bírají pilu 
s ručním nastavením, nabízíme model 
P32. Robustní konstrukce pily je to-
tožná s digitální pilou P 32-3H. Díky 
skvělému poměru výkonu a ceny 
se pily Formátka těší vzrůstající oblibě.
V nabídce dodavatele je 5 modelových 
řad určených jak pro začínající i pro-
fesionální truhláře, tak pro výrobce 
z masivu a stavební truhláře.

Prodej a servis: Mynař-Trade s.r.o.

Nová, robustní formátovací pila FORMÁTKA P32-3H

LCD displeji umístěném 
ve výšce očí a s možností uložení až 

bírají pilu 
ručním nastavením, nabízíme model 

Nová, robustní formátovací pila FORMÁTKA P32-3H

LCD displeji umístěném bírají pilu 

Nová, robustní formátovací pila FORMÁTKA P32-3H

http://www.ostermann.eu
http://www.miniprof.cz
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Kompaktný okenný ventilátor so spät-
ným získavaním tepla, optimálnym prie-
tokom vzduchu a vysokým akustickým 
útlmom. Silné vlastnosti – veľká rozma-
nitosť výkonu. Vďaka decentnému dizaj-
nu čelného profilu je možné vetrací prí-
stroj výborne integrovať do moderného 
usporiadania interiéru. Široké spektrum 
možností ovládania zabezpečuje nové 
ovládacie tlačidlo s integrovaným zobra-
zením výmeny filtra. Charakteristické 
spätné získavanie tepla bez vzniku 
kondenzátu a mimoriadne vysoký výkon 
– súčasne s nízkou vlastnou hlučnos-
ťou prístroja a efektívnym akustickým 
útlmom. Ďalšou jeho veľkou prednos-
ťou je  mnohostrannosť pri montáži: 
bez problémov je možné ho integrovať 
takmer do každej fasády. Nízka mon-
tážna výška len 100 mm umožňuje do-
konca skrytú montáž napríklad v oblasti 
horného prekladu okna. 
Montážne výhody

 Optimálna integrácia do fasády vďaka 
kompaktnej konštrukcii

 Možnosť skrytej montáže
 Vhodný pre rekonštrukcie a novostavby

 Možnosť zvislej montáže (AEROMAT 
WT WRG 1000) 

Výhody produktu AEROMAT VT so 
spätným získavaním tepla 1000 a 1100:

 Zdravé ovzdušie v miestnosti vďaka 
súčasnému privetrávaniu, odvetráva-
niu a predhriatiu čerstvého vzduchu 

 Ovládacie tlačidlo so zobrazením 
stavu vďaka moderným LED diódam

 Voliteľná integrácia senzorov vlhkos-
ti, teploty a CO2/VOC

 Vysoký prietok vzduchu vďaka 3 
stupňovému radiálnemu ventilátoru 
pri nízkej vlastnej hlučnosti prístroja

 Efektívny akustický útlm viac ako 50 dB
 Vhodný do obytných priestorov (spál-
ňa, detská izba, hotelové izby a pod.), 
škôl a kancelárskych budov

 S filtrom F7 a G3, vrátane zobraze-
nia výmeny filtra

 K dispozícii variant testovaný pod-
ľa normy VDI 6022 (AEROMAT VT 
WRG 1000)

 Variant smart je možné ovládať pro-
stredníctvom aplikácie SIEGENIA 
Comfort

Výrobca: SIEGENIA
Predajcovia: viď www.siegenia.com/sk

AEROMAT VT so spätným získavaním tepla

Aktívny vetrací
prístroj

Pasívny vetrací
prístroj

Privetrávanie
alebo odvetrávanie

Privetrávanie
a odvetrávanie

Privetrávanie

Filter na veľké
prachové častice

Filter na jemný
prach a peľ

Ochrana
proti hluku

Spätné získavanie
tepla (rekuperácia)

Vhodné
do spálne

Filter s aktívnym 
uhlíkom

Kontrola
vlhkosti

www.siegenia.com/sk

Prehľad možností 
vybavenia vetracích 
zariadení SIEGENIA:

Inovatívne vetracie zariadenia SIEGENIA:
Nechajte okno zatvorené a otvorte nové 
horizonty pre komfortné bývanie. 

http://www.siegenia.com/sk
http://www.siegenia.com/sk
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Mezi obzvlášť zajímavé dřevěné stavby pro více než šest stovek účastníků letošního 23. ročníku 
odborného semináře Dřevostavby ve Volyni (viz str. 44–49 tohoto vydání DM) patřil obří cca 
13 m vysoký Mamut, tvořící dominantu velkého dětského hřiště v horském resortu Dolní Morava 
na Ústecko-Orlicku. Jde o autentickou podobu tohoto dnes již vyhynulého zvířete, ztvárněnou pro-
jekčně-realizační firmou TAROS NOVA s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm. Dosahuje asi trojnásobku 
velikosti původních mamutů a jeho interiér skýtá řadu herních a naučných prvků, zajímavých nejen 
pro děti, ale i dospělé. K jeho vytvoření ale bylo třeba splnit řadu nestandardních požadavků, počínaje 
detailním seznámením se se skutečnými mamuty, žijícími v době ledové.

Nový 16. poddruh mamutů 
Mammuthus Moravia Inferior z Dolní Moravy

Autor: Ing. František Novák 
z podkladů TAROS NOVA s.r.o.
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv TAROS NOVA s.r.o.

Horský resort Dolní Morava, kde v obdo-
bí od října 2017 do května 2018 vyrostla 
výše zmíněná dřevostavba mamuta, je 
znám jak našim čtenářům, tak především 
společnosti TAROS NOVA, prostřednic-
tvím jí zde v roce 2015 zbudované uni-
kátní stavby 58,5 m vysoké vyhlídkové 
Stezky v oblacích (viz DM 5/2016). 

Obří Mamut je tak již v pořadí druhým 
společným projektem rožnovské pro-
jekčně- realizační společnosti s Farmou 
Dolní Morava s.r.o., která z pozice in-
vestora nechala vypracovat i prvotní 
návrh jeho budoucí možné konstrukce. 
„Po shlédnutí investorem předloženého 
projektu nás napadlo, že tato originál-
ní konstrukce by byla pro firmu velkou 
výzvou, a i když byl projekt již v běhu, 
vnímali jsme na něm určitý prostor pro 
zlepšení. Nabídli jsme vypracování vlast-
ního návrhu, přestože jsme doposud 
podobnou konstrukci s herními prvky 
nerealizovali. Po přijetí naší nabídky (in-

vestorem) jsme pak hledali cestu, jak vy-
tvořit ještě věrohodnější napodobeninu 
zvířete o přibližně trojnásobné velikosti, 
než které dorůstal druh mamuta žijícího 
v době ledové na území dnešní České 
republiky, a jejímž obsahem budou jak 
herní, tak i naučné prvky. V danou chvíli 
nám bylo jasné, že vytvoříme dřevěnou 
kostru, kterou opláštíme palubkami a vy-
tvoříme hrubý tvar nového druhu mamu-
ta Mammuthus Moravia Inferior,“ uvedl 
v úvodu své prezentace stavby jednatel 
realizační společnosti Radek Ondruch 
s tím, že mnohem složitější pak bylo pře-
mýšlet o tom, z čeho vytvořit kly, chobot, 
oči, uši a především srst.

Jak vypadali skuteční 
mamuti?…

„Další, co si u takovéto stavby člověk 
uvědomí, je to, že pokud něco takového 
tvoří, musí se s tím dokonale seznámit. 
A to nejen s tím, jak mamuti vypadali, 
kdy a kde žili a jak byli velcí, ale také 
jaké zvolit správné rozměrové poměry ve 
vztahu k celkové velikosti a jednotlivým 
částem těla,“ doplnil jednatel s dovět-
kem, že při realizaci stavby firma vychá-
zela z řady odborných poznatků. Např. 
v tom smyslu, že mamuti, kterých bylo 
doposud známo 15 druhů a podruhů, žili 
před 5 milióny lety a v době ledové obý-
vali severní, střední a západní Evropu, 
severní Ameriku a severní Asii. Na úze-
mí ČR se podle nalezených ostatků vy-
skytovali v lokalitách Dolní Věstonice, 
Pavlov, Předmostí u Přerova, Svobodné 

Obří mamut, dominující dětskému hřišti v horském resortu Dolní Morava
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Dvory u Hradce Králové a v oblasti 
Jičínska. Mamuti, podobní dnešním 
slonům, představovali mohutná zvířata 
na relativně krátkých nohách. Měli větší 
a vyšší hlavu než sloni a nejvyšším bo-
dem jejich těla byly hrboly na temeni. 
Jejich typickým znakem byly cca 3 me-
try dlouhé kly, vyvinuté z předních zubů 
(řezáků), které byly ohnuty směrem 
k sobě a zvířata je používala jako radli-
ci k odhrabávání sněhu. Ochranu proti 
drsnému klimatu jim poskytovala dlouhá 
srst a 60–80 mm silná vrstva podkožní-
ho tuku. Velikost mamutů se v průběhu 
času měnila od největších prvních forem 
s výškou cca 5,3 m až po trpasličí for-
my 1,8 m. Většina populace posledního 
stádia doby ledové dosahovala velikosti 
současného slona indického s výškou 
2,2–2,7 m a váhou 2,7–5,4 tuny.

…a jak byl postaven Mamut 
z Dolní Moravy?

Od výše uvedených a firmou nasbíra-
ných poznatků se pak odvíjela i samotná 
stavba konstrukce mamuta v nadživotní 
velikosti, navržená a provedená v 3x vět-
ším měřítku a proporčně přizpůsobená 
provozním požadavkům. Výška mamuta 
nyní dosahuje cca 13 metrů. Rozměr 
nohou byl zvětšen tak, aby se do nich 
dalo umístit točité schodiště o průmě-
ru 1,5 m a některé atrakce. Uvnitř kon-
strukce (v těle mamuta) jsou umístěna 
dvě patra – naučné a herní. “První nauč-
né patro hravou formou předává malým 
návštěvníkům námi nasbírané zajíma-
vosti ze života mamutů. Druhé tzv. herní 
patro je pak zve do skutečného ‚hracího 
pralesa‘ s popadanými kůly, tunely, la-
novými liánami a dokonce i jeskyní, ze 
které hřmí řev mamuta. Do jeho útrob se 
vchází po točitých schodech v předních 
nohách nebo o něco dobrodružnější 
cestou s hravými překážkami v jedné 
ze zadních noh,“ upřesňuje jednatel 
a dodává, že přes hlavu zvířete je mož-
né sjíždět tobogánem, který tvoří část 
chobotu. Celý vnitřní prostor je prosvět-
len třemi světlíky umístěnými ve hřbetě.
Založení celé konstrukce bylo prove-
deno pomocí gravitačních železobeto-
nových patek 3x6,5 m sahajících do ne-
zámrzné hloubky. Horní stavba je k zá-
kladům kotvena pomocí chemických 
kotev M24 přes patní kotevní prvky.
Hrubá nosná část těla mamuta je na-
vržena jako prostorová příhradová kon-
strukce z lepeného lamelového dřeva 
o základně 5x10,2 m a výšce 13 m. 
Dimenze profilů se pohybují od rozmě-
ru 140x180 mm až po 220x280 mm.  

Původní návrh konstrukce mamuta před-
ložený investorem (vlevo) a první návrh 
TAROS NOVA inspirovaný kresbami z jes-
kyně „sta mamutů“ v Rouffignac (Francie)

Gravitační základové patky a k nim ukotvená hlavní nosná konstrukce

Nosná konstrukce po opláštění palubkami a vodotěsnou EPDM fólií
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Jednotlivé styčníky jsou řešeny pomo-
cí ocelových plechů a svorníků. Finální 
tvar a kontury těla vytvářejí žebra z LVL 
desek opracovaná na CNC stroji. Na 
takto připravenou základní kostru byl 
upevněn deskový záklop, který vytváří 
finální vnější objem mamuta. Tento zá-
klop je z vnitřní strany přiznaný, stejně 
jako vlastní nosná konstrukce, která 
v místech hrudníku napodobuje žebra. 
Pro povrchovou úpravu dřevěných částí 
byla zvolena bezbarvá lazura, zvýrazňu-
jící jejich přírodní vzhled. Prostorovou 
stabilitu hlavní nosné konstrukce zvyšují 
zpevňující ocelová táhla.

Obvodový plášť, chobot, 
oči, uši, kly, ocas…

Vodotěsnost vnějšího pláště je zajiš-
těna EPDM fólií, která byla nastříhána, 
tvarována a slepena podle deskového 
záklopu.
Mamutí chobot je zhotoven z ocelových 
skruží, obložených palubkami, obale-
nými srstí. Koncová zatočená část je 
stříkaná PUR pěna s černým lakem. 
Uvnitř chobotu je adrenalinový 23 m 
dlouhý nerezový tobogán o průměru 
0,8 m s plynulým dojezdem. Oči zví-
řete jsou ze sklolaminátu a barveny. 
Základem uší je překližka, potažená 
srstí. Kly o délce cca 8 m a průměru 
u kořene 0,8 m, zhotovené v barvě 
slonoviny, mají nosné jádro tvořené 
žebrem, obaleným PUR pěnou opra-
covanou na CNC stroji do přesného 
tvaru. Toto jádro je obaleno lamináto-
vou rohoží a následně zalaminováno. 
Do každého klu byl zalisován ocelový 
trn, který se pomocí kruhové ocelové 
příruby ukotvil na protikus, namontova-
ný na nosné konstrukci mamuta. Ocas 
o délce cca 2 m a průměru cca 0,2 m 
je tvořen svazkem PES vláken.

…a vývojově nejsložitější srst

Vývoj srsti procházel více fázemi, při-
čemž nejzásadnějším požadavkem v je-
jím případě byla doba trvanlivosti 6–10 
let. Vlákna, ale i samotná podkladová 
textilie musela splňovat vysoké nároky 
na pevnost, odolnost vůči povětrnost-
ním vlivům a UV záření. Rovněž vysoké 
nároky byly kladeny i na vzhled, tak je 
známý z ilustrací od akademického ma-
líře Zdeňka Buriana, který se zabýval re-
konstrukcí vymřelých zvířat. Realizační 
firma nejprve zkoušela srst ze zvířecích 
vláken, koňské žíně, štětiny z vepře 
a taky přírodní konopná, kokosové či 
jutové vlákna. 

Detail mamutí srsti šité na míru přímo na stavbě

Provedení hlavy a chobotu s tobogánem od instalace ocelových skruží, přes jejich 
opláštění palubkami a obalení srstí až po vyústění
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„Nakonec jsme vyzkoušeli i vlákna 
umělá, která se používají na kartáče či 
vojenské zástěny. Nicméně teprve až 
poslední vzorek, materiál od výrobce 
maskovacích převleků Hejkal z USA, 
vyhovoval parametry i vzhledem,“ 
upřesňuje Radek Ondruch a dodává, 
že první varianta současné srsti byla 
ušita z podkladové textilie, na kterou 
byla připevněna síť, na níž byla navázá-
na polypropylenová vlákna. Srst však 
neměla dostatečnou pevnost a navázá-
ní bylo řídké, takže vzhled neodpovídal 
představám autorů návrhu. Proto firma 
přistoupila k druhé, finální variantě 
srsti, vytvořené z pevné textilie Cordura 
(impregnovaná textilie pro dětské ko-
čárky, batohy apod.) a sítě, na kterou 
byla hustě navázána vlákna, barevně 
laděná do hnědošedého odstínu. A to 
vše s ošetřením proti UV záření. Mamut 
byl doslova oblečen do srsti, která byla 
šita na míru přímo na stavbě. Ve spod-
ních partiích byla speciálně navazována 
další vlákna, imitující proslouženou srst 
mamutů.
„Tento druh stavby byl pro nás zcela 
novým prvkem v projektování a stavění. 
Abychom zhotovili co nejvěrnější kopii 
mamuta, museli jsme se blíže seznámit 
s ním samotným a všechny části jeho 
těla vytvořit tak, aby vypadal co nej-
realističtěji a samozřejmě i něco vydr-
žel. Za tímto projektem je skryta spousta 
našich lidí a spolupracovníků, bez nichž 
bychom toto dílo nezvládli. Za to jim pa-
tří můj velký dík,“ uvedl jednatel Radek 
Ondruch na adresu této netypické dře-
vostavby, kterou ve Volyni odprezentoval 
ve stylovém oblečení do pláště z mamutí 
srsti, která dala firmě takříkajíc nejvíce 
zabrat.

Interiér 2. hracího patra

Vstupní překážková cesta do útrob mamuta vedoucí jednou ze zadních noh

Interiér 1. naučného patra
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Investorom stavby drevenej zvonice s ka-
mennou kaplnkou je Rímsko-katolícka 
cirkev, farnosť Trnové, zhotoviteľom 
stavebná firma NOVYS s.r.o., Žilina. 
Drevenú konštrukciu vyrobila spoločnosť 
LATTI – Extra spol. s r.o. z Komárna. 
Projektantom zvonice je ateliér VAN 
JARINA Architecture & Design Brati-
slava. Projekt vypracoval Ing. arch. 
Ivan Jarina bezodplatným vyhotovením 
projektovej dokumentácie. Na projekč-

ných prácach sa podieľali aj autorizova-
ný architekt Ing. arch. Martin Kubovský 
a Bc. Marek Fedor.

Na kamennom základe tri 
drevené prúty

Drevená konštrukcia zvonice má výšku 
14 metrov, upevnením na železobetó-
nové pätky presiahne jej celková výška 
18 metrov. Horné rozvetvenie slúži na 
umiestnenie zvona, ktorý je chránený 
drevenou stanovou strieškou s plochou 
13,5 m2 pokrytou poplastovaným ple-
chom. Na samom vrchu je oceľový 
dvojkríž, čím dosahuje objekt zvonice 
celkovú výšku 19 metrov.
Tvar konštrukcie tvoria v podstate tri 
rovnaké oblúkové lepené prúty z lepe-

ného lamelového dreva BSH s priere-
zom 120x700 mm a polomerom oblúka 
20,17 m, ktoré sú v strede spojené oce-
ľovým styčníkom. Za účelom zvýšenia 
stability sú oblúkové prúty prepojené 
dvoma trojicami priečnikov z lepeného 
lamelového dreva približne v štvrtinách 
výšky konštrukcie. Priečniky a oblúkové 
prúty z vonkajšej strany sú oplechova-
ním chránené pred vplyvom počasia. 
Na predný spodný priečnik osadili pred 
dokončením kovový erb obce Trnové. 
Na montáž priestorových viazaných 
konštrukcií potrebovali cca 200 m3 
reziva rôznych prierezov a lepeného 
reziva GL24.
Na vrchu zvonice je konštrukcia stolice 
z dubového dreva na zavesenie obnove-

Zvonicu tvoria tri oblúky 
z lepeného dreva

Nad obcou Trnové pri Žiline sa od mája tohto roku týči drevená 
zvonica s kamennou kaplnkou. Hoci je uprostred lesného porastu, 
je dostatočne viditeľná. Odvážny moderný tvar zvonice tvorí trojica 
prútov z lepeného lamelového dreva. Majú tvar naznačeného oblú-
ka, zbiehajú sa do spojenia v strede. Murované základy obložené 
dekoračným prírodným pieskovcom tvoria kaplnku na slúženie 
svätej omše.

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

Foto: autor a archív farnosti Trnové

Ideový návrh novej zvonice v Trnovom

Príprava staveniska so železobetónovými pätkami a oporným múrikom
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ného historického zvona s hmotnosťou 45 kg. Pôvodne bol 
odliaty v roku 1924 a nemá už žiadneho 95-ročného ľudské-
ho „vrstovníka“ v obci. Po zbúraní starej zvonice zvon zmĺkol 
v roku 1977 a potreboval generálnu opravu.
Interiér a časť fasády kaplnky sú obložené obkladovými do-
skami z červeného smreka 125/25, ktorých spotrebovali  

Jednou z najnáročnejších etáp výstavby zvonice bola preprava 
drevenej konštrukcie z Komárna až na stavbu (cca 250 km) 
v bežnej cestnej premávke

Priestor medzi základovými pätkami je využitý na kaplnku na 
bohoslužobné účely

http://www.bras.sk
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3,2 m3. Kaplnke dominuje drevorezba 
svätého Floriána – patróna hasičov, 
ktorú vytvoril terchovský umelec Alojz 

Mucha. Postava svätého Floriána v ži-
votnej veľkosti drží v ruke kríž zo 400 
ročného dreva pochádzajúceho z miest-

neho dreveného gotického kostola svä-
tého Juraja. V kaplnke je malý oltár na 
bohoslužobné účely. Kaplnka je uza-
tvorená oknom a zalamovacími dverami 
z červeného smreka, ktoré vyrobila sto-
lárska firma Holc Produkt Peter Hodoň 
z Tepličky nad Váhom. 
Termín dokončenia a slávnostného vy-
svätenia zvonice s kaplnkou bol určený 
už dávnejšie – bol ním sviatok sväté-
ho Floriána v sobotu 4. mája 2019. 
Osobne sa ho zúčastnil aj rímsko-ka-
tolícky biskup pre ozbrojené zložky SR 
František Rábek za významnej účasti 
rodákov a občanov obce a členov ha-
sičských a záchranárskych zložiek z via-
cerých obcí regiónu, ktorí tak potvrdili 
vzťah k svojmu patrónovi. Zveľadené 
okolie novej zvonice vytvorí oddychovú 
zónu s plochou cca 600 m2. Elektricky 
ovládaný zvon bude svoju prítomnosť 
zvestovať do okolia každý deň o 19:00. 
Okrem výročného sviatku tu plánujú aj 
viacero spoločenských podujatí.
Projekt, jeho realizáciu, financovanie, 
výstavbu podporili cez Program Interreg 
V.-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
so zameraním „Rozzvoňte pohraničie – 
Rozdzwónmy pogranicze“. Stavba je vy-
vážením projektov v Poľsku, tam do nich 
zahrnuli obnovu dvoch kaplniek v poľskej 
obci Rajcza. Program pre SR zabezpečil 
financovanie vo výške 96 tisíc eur. Fondy 
EÚ pokrývajú 85 % nákladov z investič-
nej sumy 113 tisíc eur.

Detail vystužovacích priečnikov z lepeného dreva v procese montáže

Kaplnke dominuje drevorezba svätého 
Floriána – patróna hasičov držiaceho 
v ruke kríž zo 400 ročného dreva

Členovia hasičských a záchranárskych zložiek pri slávnostnom otvorení

http://www.multibio.eu
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Tým s 20letou praxí

Společnost WOOD 4 EVER byla sice 
založena teprve před rokem, tvoří ji ale 
tým bývalých spolupracovníků s 20letou 
praxí v oboru truhlářské výroby, kteří do 
firmy kromě svého know how, vědomos-
tí a zkušeností přinesli především lásku 
ke dřevu a k řemeslu.
Skutečné počátky současné firmy tak 
musíme hledat v roce 1998, kdy čers-
tvě vyučený truhlář Jiří Rýznar nastoupil 
do firmy Petra Schwaba, který se od 
roku 1989 zabýval renovacemi starého 
nábytku a jeho prodejem do Německa 
a Belgie. Louhování vykupovaného ná-
bytku a jeho případné opravy probíhaly 
v objektu dřívějšího kravína v areálu bý-
valého zemědělského družstva v Novém 
Dvoře u Postřelmova. Nároky na opravy 
ale rostly a koncem 90. let se navíc ze 
strany zahraničních odběratelů začala 
zvyšovat i poptávka po replikách staré-
ho nábytku, což již vyžadovalo profesi-
onální a kvalifikovaný řemeslný přístup. 
Objekt proto bylo nutné zrekonstruovat 
a vybavit truhlářskými stroji pro opraco-
vání masivního dřeva. Rovněž bylo nutné 
posílit zaměstnaneckou základnu, která 
se během následujících dvou let (od 
roku 1998) z původních dvou rozrostla 
na třicet.

Brutální rustik 
– styl, který mění přístup k materiálu

„Truhlařina není byznys pro rychlé zbohatnutí. Je to řemeslo, které se musí dělat s láskou. Pro nás je 
truhlařina srdeční záležitost a na tom je postavena i naše firemní filosofie,“ říkají spolumajitelé firmy 
WOOD 4 EVER s.r.o. Ing. Monika Slabá a Jiří Rýznar a mluví přitom i za desítku svých spolupracov-
níků, s nimiž před rokem firmu zakládali. Zaměřují se na zakázkovou výrobu nábytku a interiérového 
vybavení z masivního dřeva. Jde jak o repliky starého nábytku, tak o klasický či moderní nábytek, 
ale i o další vybavení interiérů od podlahy až po střechu včetně oken a dveří. Nedávno svůj sortiment 
rozšířili o tzv. brutální rustik – styl, charakteristický „extrémně přírodním“ vzhledem založeným na 
použití dřeva s výraznými přirozenými vadami.

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

„Abychom mohli pokračovat v tom, co nás baví a co nás spojuje, to je řemeslo 
a láska ke dřevu, museli jsme si založit vlastní firmu,“ říkají s lehkou nadsázkou 
Monika Slabá a Jiří Rýznar

Koncem letošního února se společnost WOOD 4 EVER přestěhovala do prostor, 
kde téměř všichni spolupracovníci před 20 lety pod hlavičkou jiné firmy začínali
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V roce 2013 se Petr Schwab rozhodl 
svoji činnost ukončit a protože firmu 
neměl komu předat, provoz v Novém 
Dvoře zavřel. Jiří Rýznar následující dva 
roky pracoval mimo obor. V roce 2015 
ho kontaktoval kamarád a bývalý spolu-
pracovník s tím, že má investora, který 
by chtěl s původním týmem pracovníků 
výrobu obnovit. Ještě téhož roku s asi 
polovinou bývalých spolupracovníků 
výrobu rozjeli v pronajatých prostorách 
v Šumperku. V průběhu roku 2017 se do 
činnosti firmy zapojila Ing. Monika Slabá, 
která měla na starosti jednání se zahra-
ničními obchodními partnery v Belgii. Na 
začátku roku 2018 se ale firma v důsled-
ku špatného vedení a s tím spojených 
finančních problémů dostala do insol-
vence a zkrachovala. „V té době jsme 
měli velmi dobře nastartovaný zahraniční 
obchod díky dlouholetým a spolehlivým 
odběratelům z Belgie (ještě z dob fun-
gování firmy P. Schwaba) a kvalitní se-
hraný pracovní tým. Proto nám i našim 
obchodním partnerům přišlo líto, že by ta 
spolupráce měla skončit, a tak jsme se 
s Jirkou Rýznarem rozhodli založit vlastní 
firmu a s původním týmem ve výrobě po-
kračovat,“ říká Monika Slabá a dodává, 
že jejich firemní filosofie je postavena na 
poctivém truhlářském řemeslu a na lásce 
ke dřevu. Tuto filosofii vtělili i do svého 
názvu – WOOD 4 EVER (dřevo navždy).
Výrobu ještě nějaký čas provozovali 
v původních pronajatých prostorách 
v Šumperku, které po zkrachovalé fir-
mě převzali, a to až do února letošního 
roku, kdy se jim naskytla možnost vrátit 
se zpět do dřívější provozovny v Novém 
Dvoře. „Ten provoz byl od roku 2013 
zavřený a nevyužitý. Pan Schwab, s nímž 
stále udržujeme přátelský vztah, chtěl 
areál prodat. Věděl, že pracujeme v pro-
najatých prostorách, tak nám ho nabí-
dl. Požadovaná cena ale byla nad naše 
možnosti. Nakonec areál prodal svému 

příbuznému, který nám celý truhlářský 
provoz dlouhodobě pronajal s tím, že 
bychom ho časem odkoupili,“ navazuje 
na Moniku Slabou Jiří Rýznar s tím, že 

koncem letošního února se do Nového 
Dvora přestěhovali. Kruh se tak uzavřel. 
Po 20 letech se se svými spolupracovní-
ky vrátil zpět do míst, kde spolu začínali.

Firma vyrábí nábytek a interiérové vybavení z masivního dřeva tradičními truhlářskými postupy za použití moderních technologií

Ukázka realizace zakázky

Ukázka realizace zakázky
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Řemeslo není jen práce

„Chceme řemeslu vrátit jeho původní 
čest, hrdost a společenské postavení, 
které zde historicky vždycky mělo. Proto 
se našim zákazníkům snažíme ukázat, že 
dřevo je úžasný živý materiál, ze kterého 
lze vyrobit jedinečné osobité kousky, a to 
s vysokou precizností zpracování. Jsme 
zastánci používání starých poctivých po-
stupů za pomoci moderních technolo-
gií, které jsou pro naše výrobky typické 

a od kterých jiní výrobci již dávno upustili. 
Jedná se např. o klasické ozubové spo-
je, svlaky apod.,“ vysvětlují unisono oba 
společníci. 
Zda zvolili správnou cestu, měli možnost 
posoudit na základě reakcí návštěvníků 
veletrhů Mobitex v Brně a For Interior 
v Praze, kterých se letos poprvé zúčast-
nili na společném stánku Klastru čes-
kých nábytkářů.
„Zájem návštěvníků obou veletrhů o naše 
produkty nás velmi mile překvapil. Měli 

jsme také možnost získat zpětnou vazbu 
na náš záměr ‚nabízet poctivé řemeslo za 
rozumnou cenu‘, aby si zákazníci uvědo-
mili, že ne vše, co je kvalitní, musí být 
drahé a ne vše, co je drahé, musí být 
kvalitní,“ říká Monika Slabá a dodává, 
že těm, kteří se tvářili nevěřícně, nabíd-
li možnost osobní návštěvy u nich ve 
výrobě. „Řada z nich tuto nabídku při-
jala a přímo na místě jsme si domluvili 
konkrétní termín návštěvy. Není to nic 
neobvyklého. I v Belgii máme několik 
zákazníků, kteří nelitovali té vzdálenosti 
a času a přijeli se k nám podívat. U vel-
kých obchodních řetězců zákazník tuto 
možnost nemá. Běžně děláme i to, že 
zákazníkům posíláme fotky z průběhu 
výroby jejich zakázky,“ doplňuje.
Větší pozornost veřejnosti na řemeslo 
by chtěli upoutat také novým projektem 
s názvem „Udělej si nábytek sám“, kdy 
umožní zájemcům z řad široké veřej-
nosti, aby si u nich ve firmě pod jejich 
dohledem mohli sami vyrobit svůj vlastní 
nábytek. „Jde nám o to, aby k němu 
získali trochu jiný vztah, než když si ho 
pouze koupí nebo nechají vyrobit. Aby 
si uvědomili, jak náročná ta výroba ve 
skutečnosti je a aby ocenili jednak svoji 
práci a jednak i ten materiál,“ upřesňuje 
M. Slabá s tím, že na výstavě v Praze 
se jejich záměr setkal s velmi pozitivními 
reakcemi zákazníků.
Vedle této iniciativy nabízí také studentům 
architektury a designu možnost výroby 
nebo pomoci s výrobou jejich návrhů, aby 
si jednak mohli ověřit, zda jejich návrh je 
vyrobitelný, a zároveň si mohli sami vy-
zkoušet, jak náročná ta výroba je. „Oni 
dnes často vymýšlí návrhy, které jsou zce-
la mimo reálné možnosti současné výro-
by. U nás si to mohou sami nebo s naší 
pomocí ověřit,“ doplňuje Jiří Rýznar.

Dřevo musí být cítit na dotek

„Dřevo musí být cítit na dotek. Jen tak 
vynikne jeho struktura, energie a origi-
nalita,“ říká jeden ze sloganů, kterými 
se firma snaží oslovit zákazníky na svých 
webových stránkách. V případě výrobků 
ze sukatého a popraskaného dřeva, pro 
které používají jednotné označení „bru-
tální rustik“, platí tento slogan dvojná-
sob. Dokonce se nabízí otázka, do jaké 
míry koresponduje tento styl s jejich fi-
losofií založenou na tradičním poctivém 
řemeslu, když na výrobu používají mate-
riál, který se ještě donedávna používal 
maximálně jako palivo.
„Na našem přístupu k řemeslu to nic 
nemění. Stále klademe důraz na kvalitní 
zpracování, používáme tradiční metody, 

Ukázka realizace zakázky

Ukázky realizace zakázek
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klasické truhlářské konstrukční spoje, 
jako jsou čepy, ozuby, svlaky apod. Co 
se ale změnilo, jsou materiály a přístup 
ke zdrojům. Uznávám, že staří mistři 
truhláři by dnes asi nevycházeli z údi-
vu. Materiál, který se dříve používal jako 
palivo, je dnes používán pro výrobu a vý-
robky z něj jsou paradoxně ceněny více 
než výrobky z prvotřídního dřeva,“ vy-
světluje Jiří Rýznar a pokračuje: „Rozdíl 
od klasické, tradiční truhlařiny spočívá 
v tom, že horší strana, která se dříve 
otáčela tak, aby nebyla vidět, se dnes 
naopak vystavuje. Lidé si začínají stále 
více uvědomovat, že dřevo je přírodní 
surovina, jejíž přirozenou součástí jsou 
i suky a trhliny. Zatímco ještě před pár 
lety nesměl být na pohledové straně 
ani souček, dnes naopak platí, že čím 
větší a hrubší suky, tím lépe. Díky tomu 
dosahujeme výrazně větší výtěžnosti 
a lepšího využití materiálu.“
Připouští ale, že po řemeslné stránce má 
zpracování tohoto „odpadního“ materiálu 
svá specifika. Hlavně z konstrukčního 
či statického hlediska. „Dřevo s prask-
linami nebo s velkými suky, které často 
prochází napříč celým materiálem, má 
zcela jiné mechanické vlastnosti než 
zdravý rovnoletý materiál. Ty je pak třeba 
zajistit jiným způsobem. Např. hranoly 
pro nohy stolů lepíme ze dvou lamel vždy 
tak, aby proti suku na jedné lamele bylo 
zdravé dřevo druhé lamely,“ pokračuje 
J. Rýznar s tím, že tyto přirozené vady 
dřeva je nutné vnímat jako estetické prv-
ky a z tohoto pohledu k nim přistupovat 
např. při sestavování spárovky na stolo-
vou desku či přední plochy skříní. „Je 
to podobný proces, jako když se skládá 
dýha. Pečlivě vybíráme každý kus a kom-
binujeme je tak, aby vytvořily harmonický 
a esteticky vyvážený celek,“ dodává Jiří 
Rýznar na závěr našeho rozhovoru.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: WOOD 4 EVER s.r.o.
Místo: Nový Dvůr (Postřelmov)
Rok založení: 2018
Počet zaměstnanců: 12
Web: www.wood4ever.cz

Nový Dvůr ●

S nábytkem ve stylu označovaném jako „brutální rustik“ firma slavila úspěch na 
letošních tuzemských výstavách Mobitex v Brně a For Interior v Praze

Ukázky realizace zakázek
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„U archivních vín znalci očekávají vyzrálou 
plnou chuť, k jejímuž dosažení vinařům 
nepostradatelně pomáhají nové, přesně-
ji řečeno max. tři sezóny staré dubové 
tzv. Barrique sudy. Vyrábí se z dubového 
dřeva těženého na evropském a americ-
kém kontinentu a jsou charakteristické 
čtyřmi stupni pražení (vypálení) vnitřního 
povrchu, jako jsou LIGHT (lehký stupeň), 
MEDIUM (střední stupeň), MEDIUM Plus 
(středně silný stupeň) a HEAVY (silný stu-
peň pražení). Intenzita a doba procesu 
pražení ovlivňují aroma a chutě, tedy to, 
co si víno později ze sudu vezme formou 
ze dřeva vyluhovaných tříslovin, vanilinů 
a nezkvasitelných sacharidů. Tyto sudy 
se pro skladování vína používají maxi-
málně třikrát, přičemž doba skladování 
záleží především na druhu vína. Pokud 
je ale tato doba příliš dlouhá, tak vonné 
a chuťové látky sudu překryjí odrůdový 
buket vína.“ Těchto odborných informací 
se mně v polovině dubna letošního roku 

Barrique-Art-Design 
nejen pro vinné sklepy, vinotéky, bary a stylové vinárny

Speciální dubové sudy o objemu 225 litrů s různým stupněm vypálení vnitřního povrchu tzv. sudy 
Barrique (barikové), určené k dozrávání některých vybraných druhů archivních vín nebo např. Skotské 
whisky, by se správně měly použít max. třikrát. Poté je možné tyto sudy certifikovanou firmou buď 
repasovat neboli po odejmutí čel z vnitřku vyfrézovat a vybrousit do hloubky cca 4 mm a znovu 
vypálit, a nebo speciálně ošetřit (vyčistit) a dál používat jako obyčejné sudy pro uchovávání vína, 
pálenky, koňaků či pivních speciálů. Další možností jejich využití, jako v případě rodinné firmy truh-
láře Štefana Bittmanna z Břeclavi, je jejich recyklace respektive komplexní zužitkování při výrobě 
nějakého nevšedního designového sortimentu.

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

„Sudy nějakým způsobem poškozené asi 
z poloviny dováženého objemu čistíme, 
brousíme, zpravidla opatřujeme potis-
kem a prodáváme pro dekorační úče-
ly,“ říká pětapadesátiletý truhlář Štefan 
Bittmann

Čtvrtina z dovážených speciálně vyčištěných tzv. vybarikovaných sudů je Sudovým 
rájem prodávána k dalšímu použití
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dostalo v Břeclavi nikoliv u některého 
z vinařů či v nějakém bednářství, ale při 
návštěvě výrobní provozovny Sudový Ráj 
pětapadesátiletého Štefana Bittmanna.

Od truhlařiny přes kamión 
znovu k řemeslu…

Jde o vyučeného truhláře, který se zpo-
čátku svému oboru věnoval jen krátce 
po absolvování učiliště. Poté u něj, jak 
sám říká, nad vybraným řemeslem zvítě-
zila touha cestovat a řadu let proto bráz-
dil Evropu za volantem kamiónu. K truh-
lářskému řemeslu se znovu vrátil až se 
zdravotními problémy, které mu před-
chozí způsob obživy přinesl, přičemž 
využil na cestách nabytých poznatků 
a kontaktů. V roce 2012 začal spolu-
pracovat s certifikovanou španělskou 
firmou, která předmětné sudy po tzv. 
vybarikování (vyčerpání aromatických 
látek) vykupuje od renomovaných špa-
nělských a francouzských vinařství. Tyto 
sudy pak v úvodu zmíněným způsobem 
recykluje nebo čistí speciální metodou 
tzv. teplého čištění, prováděnou ve čty-
řech fázích – vypaření ostrou párou, vy-
pláchnutí bezchlorovou vodou, vysuše-
ní a zasíření. Takto ošetřené sudy, které 
mohou nadále sloužit ve sklepech jako 
obyčejné sudy pro ukládání vína, pále-
nek, koňaků či pivních spe ciálů, Štefan 
Bittmann dováží a distribuuje na trzích 
České republiky a Slovenska. 
„Sudy jsou původem ze Španělska, 
z vyhlášené vinařské oblasti v provincii 
La Rioja, od světově proslulého vinařství 
Protos, které spolupracuje s nejlepšími 
francouzskými bednářstvími jako jsou 
např. Seguin Moreau, Mercier, Cadus, 
Boutes, Radoux, Saury a mnoho jiných. 
Jelikož každé víno potřebuje jiný druh 
a strukturu dřeva z jiné oblasti, bednáři 
si ho většinou sami vybírají a nezřídka 

také sami pěstují v různých oblastech 
Francie,“ upřesňuje výrobce. Spolu s tě-
mito sudy, které tvoří cca jednu čtvrtinu 
jeho prodejního sortimentu, nakupuje ve 
Španělsku také starší sudy, které jsou ně-

jakým způsobem poškozené (např. z dů-
vodu prasklin protékají) a nelze je dále 
použít k jejich původnímu účelu. Tento 
import, pohybující se řádově ve stovkách 
kusů ročně, je realizován nárazově, ale  

Druhá polovina vysloužilých sudů je pečlivě rozebírána a slouží jako materiál pro výrobu dekoračních předmětů…

… a designového nábytku pro interiéry vinných sklepů, vinoték, ochutnávkových 
prostor lihovarů…
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vždy po celých kamiónech. Dovážené 
staré a pro vinaře již nepoužitelné sudy, 
tvořící asi tři čtvrtiny z celkového impor-

tovaného objemu, pak Š. Bittmann spolu 
s manželkou Ladislavou a synem Janem 
asi z poloviny obnovuje (zevnitř čistí, 

zvenčí vybrušuje, případně vyspravuje 
a zpravidla opatřuje potiskem) a nabízí na 
trhu pro dekorační účely. Druhou polovi-
nu rodina rozebírá, následně pečlivě třídí 
a ze získaného materiálu vyrábí různé ori-
ginální dekorační předměty a designový 
nábytek pro interiéry (a z části i exteriéry) 
nejen vinných sklepů, vinoték, barů či 
vináren, ale i bytů, chat, chalup a zahrad.

…se zachováním jak tvaru 
sudů, tak i barvy vína

V začátcích své činnosti Bittmannovi 
vysloužilé sudy ze 100 % pouze obno-
vovali pro dekorační účely a teprve až 
postupem času je začali rozebírat na 
výše zmíněný materiál pro jejich vlastní 
výrobu. Tento materiál není podle maji-
tele zrovna levný (z důvodu stále větší 
snahy francouzských a španělských 
ekologických aktivistů o snižování těžby 
dubových porostů) a navíc je každoroč-
ně o více jak 10 % zdražován. „Když 
jsme v roce 2012 začínali, tak jsme za 
jeden vysloužilý sud platili 20–30 Eur. 
V současné době už jeho cena činí 100 
Euro a někdy i více, a to už ani nemlu-
vím o ošetřených vinařských sudech 
a nákladech za dopravu. Naštěstí je ale 
stále více lidí, kteří naše výrobky dokáží 
ocenit,“ upřesňuje Š. Bittmann s tím, 
že s ohledem na náklady se firma snaží 
využít každý kousek dubového dřeva. 
S ním pak také ocelové obruče, které 
ve svých výrobcích kombinuje s různými 
zámečnickými polotovary a v některých 
případech i s kovářsky zpracovanými 
železnými prvky. Design výrobního sor-
timentu, realizovaného u některých typů 
v menších sériích (zejména interiérové 
doplňky a některý nábytek) a u jiných na-
opak na zakázku, je většinou navrhován 
členy rodiny. „Pochopitelně akceptuje-
me i vlastní návrhy zákazníků nebo jejich 

…a dále pro interiéry a kryté exteriéry barů, stylových restaurací apod.

Sudovinu lze v interiérech kromě nábytku použít i na obklady stěn

Výroba je s výjimkou pásové a úhlové kotoučové pily realizována pomocí klasického a elektrického ručního nářadí
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architektů a pokud jsou realizovatelné, 
tak se jim snažíme vyhovět. Někdy to ale 
bohužel úplně nejde, vzhledem ke spe-
cifickému prohnutí a tvaru dužin, ale ob-
vykle najdeme nějaké společné řešení,“ 
vysvětluje majitel s tím, že dužiny nebo 
alespoň z nich vykrácené části se totiž 
firma snaží zachovat pokud možno v pů-
vodní podobě. Tedy např. i s drážkami na 
koncích pro upevnění den, jakož i s pro 
ně typickým zbarvením na vnitřních stra-
nách, vytvořeným kdysi v sudech ucho-
vávaným červeným vínem apod.

Ruční opracování dužin 
není zrovna lehké

Při vlastním zpracování se jednotlivé 
dužiny z rozebraného sudu po před-
chozím vytřídění v případě potřeby nej-
prve dosušují na nábytkářskou vlhkost. 
Poté se oboustranně brousí jak ručně, 
tak i k tomuto účelu upraveným ručním 
elektrickým nářadím za pomoci speciál-
ních přípravků. „Vnější povrch brousíme 
jen lehce, abychom zachovali pro sudy 
typickou patinu. Mnohem náročnější, 
a to jak pro nás kvůli značné prašnosti, 
tak i kvůli velké tvrdosti pro používané ná-
stroje, je vnitřní broušení dužin, kde je 
třeba v první řadě odstranit vinný kámen. 
A to ve vrstvě zpravidla do 0,5 mm, ale 
nezřídka i v tloušťce až 1 mm,“ upřesňuje 
Š. Bittmann a dodává, že vybroušené du-
žiny se poté v závislosti na typu výrobku 
buď používají v původní délce nebo se 
zkracují na pásové pile. Při samotné mon-
táži do podoby toho či onoho výrobku se 
pak dřevěné prvky (dužiny či jejich výřezy) 
při kombinaci s kovovými prvky vzájemně 
spojují kromě šroubů také pomocí lepe-
ných, kolíkových a občas i dlabaných 
spojů. Pro povrchovou úpravu dřevěných 
částí jsou z 95 % používány oleje, které 
podle majitele zvýrazní patinu starého 
dubového dřeva a dobře se udržují.

Od vinných sklepů 
až po majitele luxusních bytů

Na začátku své činnosti se Štefan 
Bittmann při prodeji svého sortimentu, 
který v té době začaly kromě již zmíně-
ných dekorační sudů postupně tvořit 
i nejrůznější ze sudoviny zhotovované in-
teriérové dekorační předměty, orientoval 
na vinaře v regionu Břeclavska. A to jak 
jejich přímým kontaktováním ve sklepích, 
tak i při prezentacích na různých vinař-
ských slavnostech, jako je např. vinobraní 
v Mikulově apod. Prostřednictvím vinařů 
a s dalším rozšířením výroby o komplexní 
interiérové vybavení (nábytkem včetně 

stylového obložení stěn), se Sudový ráj 
dostal do povědomí provozovatelů vino-
ték, barů a restaurací. Zprvu opět hlavně 
v regionu své působnosti a později (díky 
referencím, vlastním webovým stránkám 
a v Břeclavi provozovanému showroo-
mu) i na ostatním území České republiky 
a také na trzích Slovenska, Litvy, Ukrajiny 
a Polska. V současné době je sortiment 
rodiny Bittmannových, prezentovaný 
mimo jiné vloni také v Praze na podzim-
ním veletrhu For Interior, stále častěji 
vyhledáván i movitými majiteli luxusních 
bytů, kteří si sudovým nábytkem občas 
zařizují i celý interiér nebo alespoň jednu 
reprezentační místnost. 
„Velký zájem mezi lidmi je také o různé 
bytové doplňky (držáky na lahve a skle-
ničky, lustry, svícny, případně kuchyňská 
prkénka), které nakupují jako dárky pro 
své blízké k různým příležitostem či vý-
znamným životním jubileím,“ zkonstato-
val Štefan Bittmann na závěr mé návštěvy 
Sudového ráje s tím, že při výrobě někte-

rých interiérových doplňků (např. nástěn-
ných hodin) občas sáhne i po běžných 
cca 80 let starých sudech od domácích 
vinařů, zhotovených z dubového nebo 
akátového dřeva.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Štefan Bittmann – Sudový ráj
Místo: Břeclav
Rok založení: 2012
Počet zaměstnanců: 3
www.sudovyraj.cz, www.barriqueart.cz

Břeclav 
●

Dužiny sudů nebo alespoň jejich části se firma snaží zachovat v původní podobě 
včetně drážek pro upevnění den a zbarvení od červeného vína

S ohledem na ne zrovna levný materiál je při výrobě zužitkován každý kousek dřeva
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Vlastné góly nemám rád 
– ale dá sa z nich poučiť

Zámerne sme zvolili športovú terminológiu. Nie kvôli popularite 
športu, skôr kvôli vášni, s ktorou sa Ing. Rudolf Knut športu – 
konkrétne futbalu – venoval v mladosti i teraz, keď je už o niečo 
menej mladý. Futbal hrá aj dnes a aj dnes sa najlepšie cíti v úlohe 
obrancu. Na ihrisku biznisu je však v ofenzíve a už viac ako dve 
desaťročia so svojou firmou JK Slovakia, s.r.o., nízkoenergetické 
montované stavby, úspešne skóruje.

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

Foto: archív výrobcu

Jeho príbeh sa začína zdanlivo podob-
ne, ako príbeh mnohých pred ním. Chytil 
príležitosť za pačesy a pustil sa do pod-
nikania v segmente, ktorý mu bol sym-
patický. A zdá sa, že dynamický rozvoj 
nízko energetických montovaných sta-
vieb na báze dreva pomohol dať impulz aj 
firme JK Slovakia v Lipanoch na severo-
východe Slovenska, kde by to málokto 
predpokladal. Mnohí sa domnievajú, že 
JK v hlavičke firmy znamená iniciálky 
mena jeho manželky, ale, ako Rudolf 
Knut hovorí s úsmevom jemu vlastným: 
„Kto tomu veriť chce, toho nevyvádzam 
z omylu.“

Na začiatku podnikania bol zámer, oslo-
viť ľudí, ktorí hľadali efektívne, rýchle 
a kvalitné riešenie svojej bytovej otázky. 
Preto sa vo firme začali riadiť základnými 
argumentmi v prospech montovaných 
stavieb: „Rýchla realizácia výstavby, níz-
ke náklady na prevádzku, ohľad na vlast-
né zdravie či skvostný dizajn. Prednosti 
nízkoenergetických stavieb sú neod-
škriepiteľné! Už takmer 20 rokov reali-
zujeme montované domy, pri výstavbe 
ktorých zohráva prím predovšetkým dre-
vo v kombinácii s dômyselne zapracova-
nými najnovšími technológiami. Práve to 
dokáže pôsobiť na ľudí prívetivo, priateľ-

sky a teplo. Tak, ako nás upokojuje pobyt 
v lesnom prostredí, tak aj interiér nízko-
energetickej montovanej stavby vytvára 
komfortnú atmosféru. Miesto obyčajnej 
výstavby sa snažíme individuálnou for-
mou vyrobiť dom, ktorý bude stelesne-
ním vašich snov, charakteru či povahy,“ 
píše sa na ich prezentačnej stránke, na 
ktorej dokážete nájsť aj ich realizácie, 
referencie, detaily.
Okrem iného sa na nej dozviete aj to, že 
už dvakrát získali ocenenie od odbor-
nej poroty v súťaži „Drevostavba roka“, 
ktorú organizuje Sekcia drevostavieb 
Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej 
republiky, v ktorej sú členmi už niekoľko 
rokov. Aj to bol jeden z dôvodov, pre-
čo sa Drevársky magazín porozprával 
s majiteľom a konateľom JK Slovakia, 
s.r.o. práve na jednej z výstav, na ktorej 
sa prezentovali pred širokým publikom.

DM: Vráťme sa k názvu firmy. Povedali 
ste, že každý si myslí, že Janka Knuto-
vá, ale, vraj, to nie je tak.
R. K.: Presne tak. Ale nie sú to iniciálky 
mena mojej manželky, ale iniciálky zakla-
dateľov firmy Jedlák, Krakovský. Desať 
rokov dozadu som od nich kúpil túto fir-
mu a je logické, že zabehnutú značku 
som nechcel meniť. 
Pôvodne to bola firma, ktorá bola okrem 
iných činností dodávateľom montova-
ných stavieb pre nemecký trh. V roku 
1997 v spolupráci s nemeckou spoloč-
nosťou OptiNorm a odčlenením od spo-
ločnosti Galastroj a.s vznikla spoloč-

„Hoci máme aj inšpiračné katalógy, ešte sme nepostavili dva rovnaké domy. A to je 
na našej branži práve to krásne.“ hovorí konateľ JK Slovakia, s.r.o. Ing. Rudolf Knut
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nosť JK Slovakia s.r.o. Komplex týmto 
dostal impulz k rekonštrukcii výrobných 
hál, zavedení nových pracovných pro-
cesov či školeniu pracovníkov, čo sa aj 
úspešne podarilo zrealizovať.
Zamerali sa však aj na zavedenie a zme-
chanizovanie predovšetkým drevárskej 
výroby, vyškolenie pracovníkov a pro-
jektantov v špeciálnom drevárskom 3D 
programe CadWork. Tým mohli pra-
covať na vyriešení detailov a špecifík 
týkajúcich sa architektúry aj realizácie 
konkrétnych stavieb v Nemeckej spol-
kovej republike. V roku 1998 firma zís-
kala členstvo v nemeckej spoločnosti 
pre montované stavby a hotové domy 
so sídlom v Bad Honnef, SRN (Bundes-
Gütegemeinschaft für Montagebau und 
Fertighäuser e.V.). Popularitu montova-
ných domov poznali už od nepamäti naj-
mä v severských krajinách, v Nemecku, 
Rakúsku, Kanade či Austrálii. Aj preto bol 
prvou stavbou JK Slovakia s.r.o. rodinný 
dom v SRN v Berlíne. Vďaka dobrej odo-
zve nastal postupom rokov rozkvet mon-
tovaných domov aj v našich končinách.

DM: A dnes? Spolupracujete s ne-
meckými subjektmi, alebo ste sa 
sústredili už len na slovenský trh?
R. K.: Väzby nám ostali. Priateľstvo 
a spoluprácu nedokážete pretrhnúť zo 
dňa na deň, najmä, keď bola dobrá. 
Napriek tomu pracujeme už len pre slo-
venských zákazníkov a nevyvážame našu 
produkciu do zahraničia. Pôsobíme na 
celom Slovensku, máme štyri obchodné 
pobočky a hľadáme serióznych zákazní-
kov, ktorí ocenia kvalitnú prácu. Ročne 
dodáme cca 50 domov, ale niekedy me-
nej i viac – to všetko závisí od trhu i eko-
nomickej situácie. Aj keď sme schopní 
postaviť všetky konštrukčné systémy, 
predsa len je najpredávanejší „klasický“ 
montovaný dom. A hoci máme aj inšpi-
račné katalógy, ešte sme nepostavili dva 
rovnaké domy. Sme ochotní a schopní, 
prispôsobiť sa požiadavkám zákazníka, 
jeho špecifickým podmienkam, pozem-
ku, veľkosti, dispozícii. Náš zákazník – 
náš pán, ako sa zvyklo hovoriť. A to je na 
našej branži práve to krásne. 

DM: Aj keď sa, zrejme, nedá hovoriť 
o tom, ktoré dieťa je rodičovi naj-
bližšie, predsa len – máte nejakú re-
alizáciu, ktorá Vám najviac utkvela 
v pamäti? Technológiou, stavbou, 
lokalitou, príbehom?
R. K.: Spomínam si na jedného môjho 
zákazníka, ktorý mal už sedem krížikov 
na chrbte a chcel silou mocou stavať 
montovaný drevený dom v Prešove.  

Z realizácií JK Slovakia, s.r.o. – individuálny rodinný dom v Prešove

Z realizácií JK Slovakia, s.r.o. – individuálny bungalov v Prešove

Z realizácií JK Slovakia, s.r.o. – individuálny rodinný dom v Košiciach
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V tom čase to bola skôr výnimka, pretože 
táto veková skupina sa o drevostavby nie 
veľmi zaujímala. Preto som veľmi neveril, 
že sa to podarí, ale keď ma o dva týžd-
ne začal doslova naháňať, aby som už 
konečne poslal cenovú ponuku a pokra-
čoval v rokovaní, tak som spozornel a ve-
noval mu patričnú pozornosť. S ponukou 
súhlasil a o dva mesiace sme začali sta-
vať. Až vtedy sa vyjadril, že potreboval 
rýchlo, efektívne a kvalitne vyriešiť bytovú 
situáciu svojej dcéry s vnúčatami, ktorá 
sa v Žiline rozviedla a nechcel ju nechať 
napospas osudu. Počas výstavby sa na 
stavbe jeden krát ukázala jeho manželka 
a priznala sa, že mala obavy, akú „papun-
deklovú“ stavbu bude mať jej dcéra. Po 
roku skonštatovala, že ten dom je lepší, 
ako ich murovaný a odvtedy sme posta-
vili domy aj susedovi oproti, jeho synovi 
a na tej ulici ďalšie tri domy. A keďže to 
vieme spočítať, tak je to séria stavieb pre 
sedem generácií. 

DM: Takže, to bol tzv. pozitívny vírus. 
A bola tá stavbe niečím výnimočná?
R. K.: Ani nie, bol to tzv. bežný rodinný 
domček, ale na tom bolo krásne práve to, 
ako sme cez jeden dom dokázali zbúrať 
mýty o drevostavbách v hlavách ďalších 
ľudí a zákazníkov. A to je, podľa mňa, je-
diná – resp. jedna z viacerých ciest, kto-
rou dokážeme na Slovensku oslovovať 
spotrebiteľa. Radšej raz vidieť, ako stokrát 
počuť – nenadarmo sa hovorí. Preto radi 
chodíme aj na výstavu Nábytok a bývanie 
do Nitry, pretože tam sme zakaždým stre-
tli množstvo tzv. koncových zákazníkov – 
ľudí, ktorí v prvom momente neprídu kvôli 
drevostavbám, ale keď nás tam nájdu, 
radi sa o nich dozvedia niečo viac a v ko-
nečnom dôsledku sa mnohí z nich stanú 
aj našimi zákazníkmi. Samozrejme, treba 
sa o zákazníka aj patrične postarať, aby 
sme nestratili jeho dôveru, ale, ak máte 
produkt, ktorý realizujete v podstate opa-
kovane, tak je nevyhnutné vytvoriť zabeh-
nutý systém, ktorý potom už „len“ kon-
trolujete a realizujete. Každý montovaný 
dom je svojim spôsobom originál, pretože 
ponuka sa plne prispôsobuje možnostiam 
a požiadavkám zákazníka. Ak vložíte svoju 
stavbu do rúk odborníkom, ktorí dokážu 
premieňať predstavy na realitu, nesmú 
vás sklamať. Všetci naši technici a pracov-
níci spoľahlivo ovládajú svoje remeslo, pri-
čom sú pravidelne školení. Momentálne 
máme niekoľko montážnych skupín, ktoré 
sa na výstavbe podieľajú. Väčšina z nás si 
kúpi, postaví a zariadi jeden dom v živo-
te. Keďže treba obstarať náročný projekt, 
stavebné povolenie, stavbu samotnú či 
finálne dokončovanie interiéru, jedná sa 

Z realizácií JK Slovakia, s.r.o. – katalógový rodinný dom CUBE 4 v Prešove

Z realizácií JK Slovakia, s.r.o. – obchodný priestor v Košiciach

Z realizácií JK Slovakia, s.r.o. – katalógový rodinný dom CUBE 1 v Žiline – Brezanoch



DM 6/2019 43

reportáž
o pomerne náročný proces. Všetko stojí 
veľa času a samozrejme aj peňazí. O to 
väčší pocit zodpovednosti máme voči 
ľuďom, ktorí sú ochotní investovať často 
svoje celoživotné úspory. Máme 15 kme-
ňových zamestnancov a spolu so živnost-
níkmi, montážnikmi, mám zodpovednosť 
za približne 50 ľudí. A to nie je až tak málo. 

DM: Keďže pracujete predovšetkým 
s montovanými panelmi, predpokla-
dám, že si ich musíte niekde vyrobiť.
R. K.: Áno. Máme vlastné kapacity na 
výrobu panelov, ktoré potom vozíme na 
miesto určenia a montujeme priamo na 
stavbe. V súčasnosti sme na tom už tak 
dobre, že uvažujeme aj o vlastnej náklad-
ne doprave, aby sme sa aj v tomto ohľa-
de osamostatnili. Možno som narodený 
pod šťastnou hviezdou, ale zatiaľ som 
nikdy nechcel uvažovať o tom, žeby som 
s týmto podnikaním skončil. Firma rastie 
– chvalabohu a zdá sa, že aj tzv. detské 
choroby sme už prekonali. Zastabilizovali 
sme výrobu, obchod, objednávky a rea-
lizujeme toľko, aby sme boli pre zákaz-
níkov prijateľní a dôveryhodní. A je to aj 
vďaka šikovným ľuďom, ktorých vo firme 
mám. A hoci by to asi málokto predpo-
kladal, Lipany a ich región je mimoriadne 
silný. Charakterom, zdravou zaťatosťou, 
cieľavedomosťou, húževnatosťou, ľuďmi. 
A to ma poháňa vpred.

DM: Ak sa ešte vrátime k titulku, ako 
je to s tými vlastnými gólmi? 
R. K.: (smiech) No, pokiaľ ich nedáte vo 
finále majstrovstiev sveta, vždy sa cez to 
treba preniesť. Aj v podnikaní. Môžete 
sa dopustiť chybných rozhodnutí, ktoré 
zabrzdia váš rozvoj na dva roky, ale už ich 
nesmiete opakovať. Dohromady stratíte 
štyri, kým sa znovu vrátite na vrchol. Ale 
bez toho sa zápas neskončí. A v tom je 
to podobné. 

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: JK Slovakia, s.r.o.
Miesto: Lipany
Rok založenia: 1997
Počet zamestnancov: 50
Obrat: 1,9 mil. €
Web: www.jkslovakia.sk

● Lipany

Z realizácií JK Slovakia, s.r.o. – polyfunkčná budova – ambulancie s bytovými jed-
notkami v Bardejove

Z realizácií JK Slovakia, s.r.o. – nadstavba bytového domu v Kysuckom Novom Meste

Spoločnosti JK Slovakia sa osvedčila každoročná účasť na veľtrhu Nábytok a bý-
vanie v Nitre
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Letošní seminář DŘEVOSTAVBY, pořá-
daný pod záštitou MŠMT, MPO, MŽP 
a ministra zemědělství Ing. Miroslava 
Tomana, CSc., absolvovalo úctyhod-
ných 602 účastníků, z nichž 99 tvořili 
učitelé a studenti pořádající VOŠ. Pro 
ně a dalších celkem 503 přihlášených 
odborníků a pozvaných hostů (419 + 
84) pořadatelé tentokrát nachystali 35 
přednášek, z nichž 11 zaznělo z úst 
cizinců ze sedmi zemí (Itálie, Kanada, 
Finsko, Německo, Norsko, Rakousko 
a Slovensko). Namísto některých před-
nášek mohli zájemci v kongresovém 

centru v suterénu školy využít také dvou 
souběžně probíhajících workshopů. 
První den odpoledne workshop VVÚD 
Praha s názvem „Dřevostavby pod rent-
genem“, jehož náplní byly 3 přednášky 
zaměřené na problematiku průvzduš-
nosti dřevostaveb, vnitřní klima domu 
a na důsledky a poznatky z havárií sta-
veb v důsledku prasklého potrubí apod. 
Druhý den dopoledne pak workshop 
na téma „Stavebně-fyzikální souvislosti 
dřevostaveb“, pořádaný ve spolupráci 
s Univerzitním centrem energeticky efek-
tivních budov ČVUT v Praze (UCEEB), 
který byl zaměřený na dlouhodobou 
vzduchotěsnost staveb, analýzu histo-
rického krovu, zhlaví trámových stropů ve 
zdivu zatepleném z vnitřní strany a na mo-
nitoring vlhkostních vlastností. Další částí 
doprovodného programu byla výstava 

„Stavby století republiky“, instalovaná 
ve dvou podlažích hlavní budovy školy, 
kde byly k vidění vybrané reprezentační 
stavby z celé ČR a Jihočeského kraje. 
Po celou dobu konání semináře měli 
zájemci možnost zavítat do přilehlého 
objektu vzdělávacího střediska s CNC 
technologií na výrobu dřevěných kon-
strukcí, krovů i celých dřevostaveb, kde 
škola připravila několik ukázek použití 
CNC technologie v praxi. Kromě toho 
zde po oba dva dny probíhaly praktické 
ukázky aplikace foukané dřevovlákni-
té izolace a vzorové konstrukce stěn, 
stropů a střech s využitím dřevovlákni-
tých desek. Všeobecně zajímavý od-
borný program pak ještě doplnilo 52 
prezentujících se firem zabývajících se 
jak realizací dřevostaveb, tak zejména 
dodávkami materiálů a technologií pro 

23. Dřevostavby s 35 přednáškami, 
dvěma workshopy a stavbami století republiky

V předvelikonočním týdnu ve dnech 16. a 17. 4. 2019 se uskutečnil na půdě Vyšší odborné školy 
a Střední průmyslové školy ve Volyni 23. ročník mezinárodního odborného semináře DŘEVOSTAVBY 
2019, pořádaný ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě (ČKAIT). Jeho pořadatelé více jak šesti stovkám účastníků nabídli tradičně široké spektrum 
informací z různých oborů dřevěného stavění, které měli možnost načerpat při 35 oborných přednáš-
kách, na dvou souběžně probíhajících workshopech a v neposlední řadě mezi 52 prezentujícími se 
firmami, které zde představily své výrobky a služby. V rámci doprovodného programu se zájemci mohli 
mimo jiné nechat inspirovat umem našich předků při prohlídce výstavy „Stavby století republiky“.

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

U prezentujících se firem poutala pozornost mimo jiné i praktická ukázka aplikace foukané dřevovláknité izolace
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jejich výrobce. Mezi nimi bylo podobně 
jako v předešlých čtyřech letech také pět 
společností z Rakouska. Mezi jinými také 
např. NORICA TIMBER Vertrieb GmbH 
ze Sachsenburgu, zabývající se kromě 
jiného i výstavbou dřevostaveb z pětivrst-
vých CLT panelů spojovaných patentova-
ným systémem X-fix (viz DM 4/2019).

Pojďme spolupracovat 
a digitalizovat

Program vlastního dvoudenního semi-
náře, po nezbytném zahájení ředitelem 
školy RNDr. Jiřím Homolkou, hejtman-
kou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou 
Stránskou a ředitelem odboru staveb-
nictví a stavebních hmot MPO Ing. 
Petrem Serafínem, začal prvním před-
náškovým blokem s úvodní přednáškou 
Ing. Michala Šopíka, předsedy Výkonné 
rady Asociace dodavatelů montovaných 
domů (ADMD), s názvem „Potřebujeme 
spolupracovat“. V rámci ní, kromě shr-
nutí všech přínosů ADMD, a to jak pro 
členy, tak především pro investory, 
hovořil o tom, že členství a partnerství 
v ADMD není jen o osvětě dřevostaveb 
a ověřování kvality práce jednotlivých 
členů, ale o chuti všech členů a part-
nerů podporovat tento obor a pracovat 
na jeho rozvoji. „Podařilo se nám spo-
lečnými silami, a teď nemyslím jen členy 
a partnery ADMD, ale i každému, kdo se 
jakýmkoliv způsobem podílí na propaga-
ci dřeva ve stavbách, dosáhnout toho, 
že výstavby dřevostaveb v rodinných do-
mech přesáhly 15 %. Pokud ale máme 
cílit na další rozšíření tohoto trhu a začít 
více a více ukrajovat z koláče staveb-
nictví pro dřevostavby, bude nezbytné 
začít společně ještě více spolupraco-
vat, sdílet naše zkušenosti z výstavby 
vícepodlažních dřevostaveb, pracovat 
na zjednodušení legislativy, která často 

omezuje a zpomaluje proces výstavby. 
K tomu je nutné, abychom začali maxi-
málně spolupracovat,“ zkonstatoval Ing. 
Šopík s tím, že nestačí pouhé setkávání 

se na veletrzích a konferencích, i když 
jich má obor dřevostaveb skoro víc než 
celý stavební sektor, ale je nutné začít 
jednat.

K častým příčinám havárií střech marketů typu „kravín“ patří přetržené tažené diagonály nebo chybně provedené dvoupatrové vazníky

Inspirativní vloni zrealizované finské dřevostavby – komplex čtyřpodlažních bytových 
domů v městské části Helsinek Kaarela, komplex řadových domů v Helsinkách 
z 200 mm silných CLT panelů,…
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V první tzv. „praktické“ přednášce tohoto 
bloku s názvem „Praktické příklady sa-
nace dřevěných střech“, v podání Ing. 
Vladimíra Holuba, se účastníci dozvědě-
li o neutěšeném stavu mnoha jím kon-
trolovaných střech supermarketů typu 
„kravín“, které se u nás začaly budovat 
od poloviny devadesátých let. První roky 
výstavby byly podle něj velmi živelné a in-
vestoři (prodejní řetězce Tesco, Penny, 
Plus Discount a Lidl) příliš důvěřovali 
dodavatelům staveb. Zlomem byla až 
havárie Lidlu v Ostravě na konci roku 
2006, po které se začaly provádět sys-
tematické kontroly jak nově budovaných 
střech, tak především i těch dříve reali-
zovaných. Z celkového počtu přes 600 
jich drtivá většina vyžadovala podstatné 
doplnění zavětrování, někde muselo být 
provedeno i rovnání vazníků a některé 
bylo nutné strhnout a nahradit novými. To 

byl případ i např. střechy Penny Marketu 
v Lounech, jejímž fatálním problémem 
byly mimo jiné přetržené diagonály (cel-
kem 11) způsobené suky a přetočenými 
léty dřeva, a dále pak naprosto chybně 
řešené valby, nedostatečné zavětrování 
ve střešní rovině bez podporových ztuži-
del, dvoupatrový vazník bez zabezpečení 
horních pasů spodních vazníků proti vy-
bočení apod.
Neobvyklou formu prezentace desko-
vých materiálů rakouské společnosti 
Fritz Egger GmbH použil ve své před-
nášce Dipl. Ing. Moritz Steinruck. Hovořil 
o digitální transformaci BIM (Building 
Information Modeling, informační model 
budovy), která zasáhla už i odvětví dře-
vostaveb. A to nejen v Dánsku, které je 
v této oblasti lídrem, ale také v Německu, 
Rakousku, Švýcarsku a postupně je vy-
užívána i v dalších zemích. BIM je podle 

něj přínosem jak pro architekty, projek-
tanty a výrobce, tak i stavaře. Snižuje 
rizika v procesu projektování a výstav-
by, kdy se díky efektivnímu optimalizo-
vanému plánování lze vyhnout chybám 
a závadám, zvýšit stupeň prefabrikace 
a současně snížit náklady a dobu výstav-
by. „Pro nás jako výrobce stavebních 
produktů je krok od analogového obdo-
bí k digitálnímu důležitý hned z několika 
hledisek. Poskytuje nám možnost reago-
vat na změny a požadavky trhu, lépe pod-
porovat zákazníky, zjednodušit externí 
pracovní procesy a zajistit plynulost dat,“ 
uvedl Dipl. Ing. Steinruck s odkazem na 
EGGER Konstrukční katalog s několika 
skladbami vyzkoušených výrobků v růz-
ných digitálních formátech pro projek-
tování pomocí BIM a CAD systémů, 
určenými pro obvodové stěny, dřevěné 
stropní konstrukce a šikmé střechy.

Z Finska do Kanady a přes 
Slovensko do ČR

V přednáškového bloku věnovaném 
představení zajímavých realizací zahra-
ničních a domácích dřevostaveb si ne-
jen přítomní realizátoři staveb, ale i jejich 
projektanti a architekti přišli na své při 
přednášce tradičního účastníka semi-
náře Mikko Viljakainena, Tkl. z Finska, 
jenž zde představil 11 architektonicky 
nejzajímavějších staveb, které byly v jeho 
vlasti zrealizovány v loňském roce. Mezi 
nimi např. komplex dvou čtyřpodlažních 
bytových domů v městské části Helsinek 
Kaarela s celkem 58 byty, komplex řa-
dových domů v Helsinkách zbudovaný 
z 200 mm silných a v interiéru přizna-
ných CLT panelů, dvojpodlažní rodinný 
dům s obytným podkrovím v Espoo, 
reprezentační objekt lesnické skupiny 
Pro Nemus v Äänekoski či kouřovou 
saunu (s otevřeným ohništěm) na skal-
natém útesu nejdelšího finského jezera 
Päijänne v oblasti Asikkala.
To samé pak platilo také o poprvé na 
semináři se prezentujícím kanadském 
architektovi českého původu Ing. arch. 
Luboru Trubkovi z Vancouveru, jímž 
vedená firma Associates Architects si 
během své 44leté působnosti v Britské 
Kolumbii vybudovala pověst „odborníka 
na dřevo“ při poskytování ekologicky 
a kulturně citlivých návrhů. Tuto pověst 
pak architekt potvrdil i ve Volyni během 
svých dvou přednášek (1. na téma „Jak 
a kdy stavět ze dřeva“, 2. na téma „Jak 
stavět ze dřeva a výhody stavění ze 
dřeva“), během nichž ve své mateřšti-
ně představil řadu svých zrealizovaných 
návrhů dřevostaveb zbudovaných mimo 

…dvojpodlažní rodinný dům s obytným podkrovím v Espoo a reprezentační objekt 
lesnické skupiny Pro Nemus v Äänekoski
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jiné i na území obývaném potomky in-
diánů.
Na množství posluchačů v sále si pak 
rozhodně nemohli stěžovat ani předná-
šející ze Slovenska a České republiky. 
Ze slovenských konkrétně Doc. Ing. 
Jaroslav Sandanus, Ph.D. z Katedry ko-
vových a dřevěných konstrukcí na STU 
Bratislava s přednáškou „Predĺženie ži-
votnosti halových stavieb“, pojednávající 
o průběhu a výsledcích diagnostických 
prohlídek dřevěných konstrukcí dvou 
tělovýchovných objektů typu T18 z 80. 
let minulého století. Byly realizovány kvů-
li četným poruchám a různým stupňům 
poškození nosných konstrukcí, vyplýva-
jících hlavně ze zanedbané údržby (hni-
loba dřeva), nevhodného konstrukčního 
řešení a pravděpodobně i z nedodržení 
technologických postupů při výrobě jed-
notlivých částí konstrukce nebo použití 
nevhodných materiálů. Součástí těchto 

prohlídek byly i návrhy sanačních opatře-
ní, týkající se opravy poškozených částí 
sloupů, zestabilizování jejich delamino-
vaných částí, opravy případně výměny 
obvodové stěny mezi sloupy a podélné-
ho vyztužení konstrukce v rovině stěny.
Z českých přednášejících mohli být se 
zájmem účastníků nadmíru spokojeni 
např. Ing. Josef Mynář, produktový spe-
cialista společnosti Agrop Nova, jehož 
přednáška s názvem „Novatop design 
100ry“ byla ohlédnutím za uplynulými 10 
lety se stovkami příběhů o tom, jak s fir-
mou spolupracující architekti spolu s rea-
lizátory mění stavební systém NOVATOP 
v umění. V této souvislosti zmínil řadu 
zajímavých staveb z domova i ze zahra-
ničí, např. NATURA PARK v Pardubicích 
podle architektonického návrhu Med 
Pavlík architekti, zrekonstruovaný kon-
certní sál ZUŠ v Bratislavě (Ing. arch. 
Miroslav Minco), ikonu mezi projekty 

NOVATOP rodinný dům ve Švýcarsku, 
navržený Pascalem Flammerem, rodinný 
dům v Norsku od Helen&Hard či rodinný 
dům v Rakousku od Ing. Helmuta Auera.
To samé, co se zájmu účastníků týče, 
pak platilo i v případě přednášky Radka 
Ondrucha, jednatele společnosti TAROS 
NOVA, s názvem „Přichází doba ledová“. 
Byla pojata jako recept na zhotovení ob-
řího Mamuta respektive do jeho podoby 
ztvárněné dřevostavby na Dolní Moravě 
(viz samostatný článek na str. 24–27).
Při výčtu vybraných odborných nebo 
všeobecně zajímavých příspěvků z pro-
gramu prvního dne semináře pak není 
možné vynechat ani přednášku Doc. 
Ing. Bohumila Straky, CSc. „Působení 
dřevěných konstrukcí v nepříznivých 
podmínkách“. Ten se s účastníky podělil 
o poznatky a závěry (své a svých kolegů) 
získané při ověřování vlastností konstruk-
cí, na jejichž návrhu se společně podí- 

Ukázka ze zrealizovaných návrhů dřevostaveb Ing. arch. Lubora Trubky z kanadského Vancouveru
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leli, a následném vyhodnocení výsledků 
průzkumu konstrukcí za účelem jejich 
sanace nebo rekonstrukce. „Základním 
předpokladem pro úspěšnou realiza-
ci konstrukcí s bezpečnou únosností 
a spolehlivou použitelností je podrobná 
projektová dokumentace, použití mate-
riálu s vlastnostmi odpovídajícími účelu 
konstrukce, kvalitní výroba konstrukč-
ních prvků, dílců a spojů a kvalitní pro-
vedení stavby. Vady a následné poruchy 
tedy mohou spočívat jak v nedokonalé 
projektové dokumentaci, tak i v procesu 
výroby a montáže,“ uvedl Doc. Straka 
v úvodu svého příspěvku s odkazem 
na vybrané zrealizované stavby, jako je 
např. krytá dřevěná lávka v přístavišti lod-
ní dopravy na brněnské přehradě pod 
hradem Veveří, dřevěná lávka na lesní 
přístupové cestě k hradu, bazénová hala 
Aquaparku Brno a další.

Jak a za kolik vytápět a větrat?

V průběhu druhého dne semináře, kdy 
většina přednášek byla spojena s ma-
teriály nebo činností prezentujících se 
firem, přítomní architekti, projektanti 
a realizátoři dřevostaveb soustředili svoji 
pozornost na přednášku „Vstupný ob-
jekt termálneho kúpaliska“ v podání Doc. 
Ing. Kristiána Sógela, Ph.D. z Katedry 
kovových a dřevěných konstrukcí STU 
Bratislava. Náplní jeho příspěvku bylo 
představení projektové přípravy, výroby 
a právě probíhající montáže jedinečné 
dřevěné konstrukce objektu katedrá-
lového typu, který bude po dokončení 
sloužit jako vstupní objekt do areálu ter-
málního koupaliště s geotermální vodou 
v obci Podhájska v okresu Nové Zámky 

Ze stavebního systému NOVATOP postavený NATURA PARK v Pardubicích a rodinný dům v Norsku

Výstavba vstupního objektu termálního koupaliště Podhájska
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na jihu Slovenska. Vstupní objekt o půdorysu 24x15 m, pro 
jehož stavbu byly navrženy lepené lamelové obloukové prvky 
zaklopené CLT panely, se skládá ze tří základních celků. Dvě 
krajní lodě tvoří obchody a zázemí, centrální část bude sloužit 
jako hlavní komunikační prostor s pokladnami pro vstup do 
areálu. Hlavní vstupy do objektu budou před atmosférickými 
vlivy chráněné přístřešky s ocelovou konstrukcí s prosklenou 
střechou.
Stejná pozornost účastníků by patrně patřila i následující v pro-
gramu uvedené přednášce Ing. arch. Josefa Smoly „Dřevěná 
lávka přes silnici I/35 v Hoři cích“, která ale bohužel kvůli ne-
moci autora (přednášky i architektonického návrhu stavby) 
neproběhla. Nicméně veškeré hlavní údaje o této bezmála 
52 m dlouhé dřevěné obloukové lávce měli zájemci možnost 
najít ve sborníku semináře.
Z ostatních přednášejíc nelze nezmínit autorizovaného tech-
nika a energetického specialistu Martina Jindráka a jeho pří-
spěvek na téma „Jaký systém vytápění a výměny vzduchu je 
vhodný pro konkrétní parametry domu“. Na tuto otázku, která 
je kladena při stavbě každého domu, podle něj neexistuje uni-
verzální odpověď. „Záleží na mnoha navazujících podmínkách 
a není proto správné se rozhodovat jen na základě vytápění. 
Provozní náklady domu se skládají z více položek, které je 
nutné při rozhodování posuzovat společně, jinak hrozí zkres-
lení vstupů a špatné závěrečné rozhodnutí,“ uvedl v úvodu 
Martin Jindrák s tím, že pokud bude zdrojem tepla na vytápění 
a ohřev teplé vody plynový kotel, pak cena elektrické energie 
pro vzduchotechnické systémy, vaření a provoz domácnosti 
(tzv. zásuvková elektrická energie; sazba pro domácnost D02) 
bude cca 3,06 Kč/kWh. Další náklady jsou paušální poplatky, 
které jsou stále stejné bez ohledu na spotřebu domu (elektro 
D02 pro jistič 3x25A 100 Kč/měsíc + plyn 144 Kč/měsíc; 
celkem 244 Kč/měsíc, 2928 Kč/rok). Pokud bude zdro-
jem tepla elektrokotel nebo tepelné čerpadlo (sazba elektro 
D57), pak zásuvková elektrická energie bude za 1,69 Kč/
kWh (v době nízkého tarifu paušální platba za připojení 345 
Kč/měsíc, 4140 Kč/rok). Čím bude mít dům vyšší tepelnou 
ztrátu, tím bude třeba silnější hlavní domovní jistič za vyšší 
paušální měsíční cenu. „Velké překvapení při placení faktur 
za odebranou energii může způsobit volba doplňkových elek-
trických podlahových ploch nebo spirál do topných žebříků, 
pokud je hlavním zdrojem tepla plynový kotel. V tomto případě 
je cena za plyn cca 1,46 Kč/kWh, elektrické energie cca 3,06 
Kč/kWh,“ doplnil M. Jindrák, načež přešel k podrobnějšímu 
vyčíslení nákladů na provoz domácnosti v závislosti na druhu 
(konstrukci) stavby, její velikosti, zvoleném systému vytápění 
a výměny vzduchu apod.

Dřevěná cca 52 m dlouhá lávka přes silnici I/35 v Hořicích

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
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Obľúbené drevostavby nemali svoju sa-
mostatnú sekciu, no nomenklatúra dre-
várskych výrobkov pre stavebníctvo priťa-
hovala návštevníkov z radov stavebníkov. 
Komerčnosť prevládala nad odbornými 
návštevníkmi. Predstavilo sa 450 vysta-
vovateľov z 8 krajín.  Odborníkom patril 
rozsiahly sprievodný program s takmer 
40 čiastkovými podujatiami. Niesli sa 

v komornej atmosfére s menším počtom 
účastníkov.

Okno priťahovalo návštevníkov 
a odolávalo lupičom

Najväčší rozruch vzbudzovali expozície 
pri vstupe do haly B2, ktorá patrila 8 
vystavovateľom s nomenklatúrou dre-
vostavieb, technických doplnkov, dre-
vených okien a dverí. Lákadlom bola 
prezentácia protihurikánového okna 
slovenského výrobcu Makrowin s.r.o., 
Detva s priliehavým názvom „Huricane“. 
Viaceré prezentácie počas dvoch dní 

ukázali, ako dokáže okno odolať zlo-
dejom a ich lupičskému náradiu, čím 
demonštrovali bezpečnosť domácnosti. 
Okná majú energetickú úspornosť a sú 
určené pre pasívne a nízkoenergetické 
stavby. Na ich výrobu používajú výbero-
vé drevo vysokej hustoty z vysokokvalit-
ných lepených hranolov zo 4 lamiel s ra-
diálnym a poloradiálnym sklonom vlá-
kien. Okno patrí do trendových drevohli-
níkových okien, ktoré spájajú estetiku 
dreva z interiérovej strany s jeho ochra-
nou hliníkovými profilmi z exteriérovej 
strany. Bezpečnostné drevohliníkové 
okno (s označením Huricane smeruje 
na trhy USA) je zaradené v bezpečnost-
nej triede RC2. Certifikované je podľa 
normy DIN EN 1627:2011-09 s použi-
tím skla triedy P5A. Takéto trojsklo je 
zlepené z dvoch 5-mm skiel a 6 fólií. 
Výrobok získal na veľtrhu Zlatú plaketu 
Coneco 2019. Makrowin sa predstavil 
aj s fragmentom zimnej záhrady a s jej 
tienením exteriérovými žalúziami. 
V spoločnom stánku predstavila realizač-
ná firma drevostavieb Drevstav Slovakia 
s.r.o., Žarnovica hlavne katalógové 
projekty. Nosnú konštrukciu vytvárajú 
z CLT masívneho panelu, interiéry tvoria 
s pohľadovým drevom, fasádu ukončujú 
omietkami alebo dreveným obkladom. 
Projekty prispôsobujú na objednávku 
zákazníkov s plochou od 70 do 160 m2.
V spoločnom stánku pútali pozornosť 
produkty TapDoor – ovládanie vcho-
dových dverí odtlačkami prstov alebo 
pomocou smartfónu (diaľková kontrola 
cez mobil, či sú dvere zatvorené alebo  

Odbornosť veľtrhu CONECO 
smeruje ku komerčnosti

Zdravé bývanie s inteligentnými technológiami, úspora energií vďaka 
moderným materiálom a stavebným prvkom, dizajnové riešenia 
pre komfortný život, najnovšie trendy v stavebníctve a bývaní – to 
všetko priniesol 40. ročník medzinárodného veľtrhu stavebníctva 
CONECO 2019 na výstavisku Incheba EXPO v Bratislave. Paralelne 
v termíne 27. – 30. marca 2019 prebiehal aj 29. ročník výstavy 
energetickej efektívnosti RACIOENERGIA. 

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

Veľkoplošné okno z lepeného dreva slo-
venského výrobcu Hoblina Slovensko 
s.r.o., Horné Chlebany

Bezpečnostné drevohliníkové okno vý-
robcu Makrowin s.r.o., Detva odoláva 
americkým hurikánom, aj vlamačom
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otvorené), Bloom Eco – inteligentné 
ovládanie, Tremco illbruck – tesnenie 
okien, Thermoflock – fúkaná celulóza 
na izolovanie obvodových panelov, služ-
by Inardex – interiér, architektúra, dizajn 
(Ing. arch. František Lehocký), Grolmus 
a spol. – projekty systémov vetrania domu.

Stabilita krídiel aj pri 
zaskleniach veľkých rozmerov

V tesnej blízkosti bola expozícia 
Drevodom Orava s.r.o., Podbiel s pre-
zentáciou zrubových drevostavieb, 
drevených chát a klasických dreveníc. 
Viacero inovácií sme našli v expozícii vý-
robcu Hoblina Slovensko s.r.o., Horné 
Chlebany, ktorého hlavným sortimentom 
sú drevené okná z lepených hranolov. 
Konštrukciu okien vylepšili pre stabi-
litu celej konštrukcie a zasklenia okna 
veľkých rozmerov. Tieto okná na mieru 
využíva aj spoluvystavovateľ DetailDom 
s.r.o., Bratislava – špecialista na stavbu 
a renováciu pasívnych domov. Používa 
certifikovaný systém Smart Shell Reno 
tak, že k pôvodnej stene pristaví duplikát 
zateplenej steny rovnakej hrúbky, vyme-
ní pôvodné okno za okno s dvojsklom, 
inštaluje spoločnú parapetu. Stena do-
siahne výraznú hrúbku vytvorením izolá-
cie Steico, celulózy a DVD, no vnútorná 
pohoda dosiahne nevídané parametre 
a kvalitu. Všetko realizujú za prítomnosti 
obyvateľov domu, ktorí nemusia uvoľniť 
priestor stavbárom.
Konečných zákazníkov priťahovali aj 
drevené okná Danaj s.r.o., Dúbrava. 
Konštrukcie z masívneho dreva a CLT 
panelov od firmy Tesařství Biskup s.r.o. 
z Jílového u Prahy prinášali typické rie-
šenie výroby a použitia dreva v staveb-
níctve. Z Českej republiky bolo takmer 
30 priamych vystavovateľov. Drevárskou 
produkciou zaujal nemecký výrobca 
Holzwerke Ladenburger. Premiéru na 
bratislavskom veľtrhu mala značka PUR 
izolácie Slovakia s.r.o. Jahodná – člen 
skupiny PUR Izolace s.r.o., Litoměřice. 
Priniesli tepelnoizolačný certifikovaný 
systém PUR izoláciami SOFT pre stre-
chy, stropy, steny a nízkoenergetické 
domy už podľa nových energetických 
predpisov. Obchodné zastúpenia čes-
kého výrobcu majú v krajinách V4 – ČR, 
Poľsko, Maďarsko, Slovensko.

Inteligentné technológie 
v drevodomoch novej 
generácie

Pre stavby moderných energeticky pa-
sívnych drevostavieb predstavila firma 

Atrium-SK s.r.o., Banská Bystrica difúz-
ne otvorený konštrukčný systém. Inú 
inteligentnú technológiu vetrania budúc-
nosti pri zatvorenom okne prostredníc-
tvom v ráme zabudovanej rekuperačnej 
jednotky uviedol rakúsky výrobca okien 
Internom GmbH.

Zrubové domy a rekreačné stavby z dreva Drevodom Orava so zateplenými stenami 
sú celoročne obývateľné

Drevené konštrukcie z masívneho dreva a CLT panelov vyrába a montuje Tesařství 
Biskup

V expozícii slovenského reprezentanta ra-
kúskeho výrobcu okien Internom GmbH 
ukázali zúžený rám okien z drevených la-
miel opláštených masívnym orechovým 
drevom
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Česká firma TON i její mladší rakouská 
„sestra“ GTV (Gebrüder Thonet Vienna) 
dávají jasně najevo, že obě staví na 
stejných základech, vytyčených téměř 
před 200 lety podnikatelským géniem 
z Boppardu, Michaelem Thonetem. 
Zatímco tento nábytek byl v době svého 
vzniku doslova moderní, aby v období 
pop designu a minimalismu konce minu-
lého století zaváněl tak trochu staromil-
sky, v dnešní době, kdy je vše povoleno 
včetně míchání zdánlivě nesourodých 
stylů, je ladná křivka ohýbaných buko-
vých tyčí opět velmi aktuální. Myslím ale, 
že by si těžko někdo dovolil použít pojem 
„designový nábytek“. 
Různé pohyby mezi firmami, jejich fůze 
a následné dělení není ničím mimořád-
ným. Příkladem může být i firma Walter 
Knoll a firma Knoll, která vznikla v roce 
1936 v USA, když se Knollův syn Hans 
nasáklý myšlenkami americké moderny 
rozhodl místo návratu z obchodní cesty 
založit vlastní firmu, která pak s velkým 
úspěchem expandovala do Evropy. Měl 
totiž schopnost odhadnout úspěch pro-
duktu na trhu. Spolehl se také na vlastní 
manželku Florence, která je dodnes po-
važována za jednu z nejlepších bytových 
architektek počátku 20. století. Pod je-
jím vlivem získal Hans práva na výrobu 
produktů dnes legendárního Ludwiga 
Miese van den Rohe, tehdejšího čerstvé-
ho emigranta a další ikony amerického 
designu Eero Saarinena, který se svými 

Designový nábytek v Miláně 2019

Salone Internazionale del Mobile v Miláně 
je obrovské téma, které lze uchopit mnoha 
způsoby a dá se z něho čerpat prakticky do-
nekonečna. V reportáži v DM 5/2019 jsem se 
zmínila o nejasném, ale nadužívaném pojmu 
„designový“ nábytek. Nikde jsem neobjevila 
žádnou uspokojující definici a mám dojem, že 
je naše prostředí tak trochu „předesignováno“. Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Kuchyně Dada od firmy Molteni

Levitující postel Fluttua, design Daniele Lago, výrobce Lago
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kolegy po válce začal psát světovou his-
torii designu. 
Letošní prezentace na Miláně se nes-
la v duchu oslav 100letého výročí 
Bauhausu. Právě Knoll má jako držitel 
práv vyrábět nábytek třetího ředitele 
Bauhausu plné oprávnění být na této 
kolosální oslavě jedním z nejvýznam-
nějších účastníků. Mateřská firma Knoll 
ale nezanikla. Po válce se o obnovení 
výroby postaral syn Wilhelma Knolla 
Dieter. I když obě firmy vyšly z jednoho 
„hnízda“, na jejich produkci to není nijak 
patrné. Přesto se obě vyznačují čistotou 
linií, které můžeme považovat na klasic-
ké a nadčasové a nikdy se nesvezly na 
žádné módní vlně. Jejich produkce je 
založena na zdánlivé jednoduchosti 
a tvarové čistotě. Proto mne v Miláně do-
cela překvapily nové stolky Small table 
(Barber+Orgerby) na „sloních nohách“ 
Je to ale designový nábytek?

Rozšiřování nabídky

Ve snaze pěstovat si zákazníka rozšiřují 
četné firmy svoje portfolio. Kdo vyrábí 
kuchyně, ten má blízko k úložnému ná-
bytku do celého bytu včetně koupelny. 
Tendence obytných kuchyní stále setr-
vávají a nic nenasvědčuje tomu, že by se 
chtěly „natlačit“ zpět do malého prosto-
ru. I když jsou ve velkých městech velmi 
poptávané malé byty, sloučení kuchyně 
s jídelní zónou tento prostor opticky 
zvětšuje. Sjednocení tvarů a barevnosti 
nábytku vede k individualizaci každého 
řešení, což je jeden z aktuálních mega-
trendů. 
Do problematiky designu nábytku se 
stále častěji vrhají firmy, které vyrábí 
jiný sortiment. Může to být výrobce 
oděvů (Diesel), v kategorii luxusního 
zboží zase výrobce automobilů (Bentley, 
Lamborghini).
To firma Molteni nabízí kuchyně Dada 
v souvislosti se svým plnosortimentním 
portfoliem už od nepaměti. Organizátoři 
letošního Milána jí ale přikázali skrýt 
všechny kuchyňské atributy, protože by 
mohla být nekalou konkurencí výstavy 
v roce, který není věnován kuchyním. 
Museli před zraky návštěvníků ukrýt 
varný panel i dřez.
Příkladem nonkonformního řešení je 
firma Lago. Ta svoji image založila na 
designu „levitujícího“ nábytku určeného 
do celého prostoru bytu včetně koupel-
ny. Díky usazení úložných prvků na prů-
hledné dílce působí nábytek dojmem, 
jako kdyby plul prostorem. Nejsem si 
ale zcela jistá, jestli takové zdánlivě 
labilní řešení nebude na spotřebitele  

Mladistvé sezení OrfeO, design Emanuele Magini, výrobce Campeggi

Židle Next, design Paola Navone, výrobce Gervasoni

Otoman Trix, design Piero Lissoni, výrobce Kartell
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působit negativně. Vzhledem k tomu, 
že tento princip začaly okamžitě kopí-
rovat četné firmy, není zřejmě o jeho 
příznivce nouze. Firma Lago boří mýty. 
Jednou předvedla něco jako klecová 
lůžka, jindy zrušila plné dveře na skří-
ních a nahradila je efektními textilními 
posuvnými stěnami. Jsou to skutečně 
neotřelé až revoluční inovace, za kterými 
stojí jeden ze spolumajitelů rodinného 
podniku – Daniele Lago. Nevím, co by 
on řekl na pojem „designový nábytek“. 
„Bel Disegno“,„Linea Italiana“ jsou tak 
trochu zprofanované označení špičko-
vého zboží, kterého si Italové užili v 60. 
letech, až se raději uchýlili ke zcela 
opačnému řešení známého pod po-
jmem post modernismus.
Když už jsme u pojmu postmodernismus, 
sluší se zmínit, že nás nedávno opustil 
jeden z jeho významných představitelů. 
Je to Alessandro Mendini, člen a poslé-
ze leader skupiny Alchimia vzniklé v Itálii 
v roce 1975. Po smrti tvůrců získává je-
jich dílo na hodnotě, není proto divu, že 
jsme v Miláně Mendiniho produkty ob-
jevili, ať už to byla komoda Calamobio 
v expozici Zanotta, nebo jeho legendární 
otvírač lahví, který nabízí Alessi.
Jednou ze zásad postmoderního desig-
nu je záměrné nerespektování materiá-
lu a používání imitací. Italská firma Slide 
předvedla řadu plastových stolů Paoly 
Navone vyrobenou technologií rotační-
ho tvarování, které vypadají jako z mra-
moru. Právě v období, kdy se milánské 
expozice a produkty mramorem doslova 
„hemží“, znamená toto řešení zajímavou 
alternativu pro ty, kteří netouží mít bě-
hem stolování paže na studeném kameni 
a současně chtějí zůstat „in“. 
Paola Navone je také designérkou fir-
my Gervasoni, jejíž výrobní program se 
dlouhodobě nese v netradičním pojetí 
nábytku do obytných prostor v duchu 
barokních „naducaných“ tvarů, přední 
plochy úložného prostoru bývají dokon-
čeny netradičně textilií či patinovaným 
zrcadlem, textilie trojrozměrné, vždy 
s netradičním dezénem, např. červeným 
puntíkem na bílém podkladu. Letos se 
expozice tvářila lehce industriálně díky 
kovovému sedacímu nábytku a příčce 
za skleněných prvků u nás známých jako 
Luxfery.
Každý rok se na salónu objevují firmy, 
které hrdě připomínají svoje jubilea. 
Kartell tentokrát slavil 70. výročí vzniku 

Outdoorová pohovka MBrace, design 
Sebastian Herkner, výrobce Dedon

Komoda Calamobio, design Alessandro Mendini, výrobce Zanotta

Stůl Ottocento, design Paola Navone, výrobce Slide
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a formou Kartell Windows předvedl prů-
řez své tvorby. Každý Windows obsaho-
val sestavu nábytku a doplňků Kartell 
vytvořenou na principu míchání nového 
a starého se zdůrazněním barevné har-
monie. V časové ose nechyběly revo-
luční momenty jako práce s 3D dýhou 
nebo bioplast.
Retrospektivou své tvorby se pochlubila 
i Vitra. Zdůraznila projekt Schell chair 
manželů Eamesových. Ti v 50tých le-
tech doslova „vyčerpali“ všechny mož-
nosti skořepinové židle natvarované 
v roce 1948 na lidské tělo. Revoluční 
počin umožnil novou typologii sedacího 
nábytku kombinací skořepiny sedáku 
s různým podnožím. Tento koncept ne-
ztratil ani po 70 letech svoji aktuálnost.

Nic zásadního

V podstatě ale milánský salon nepřinesl 
nic zásadního. Je jasné, že jeden rok 
na výrazné inovace nestačí. Přesto se 
našlo pár netradičních exponátů, třeba 
lůžko firmy Natuzzi Ergo oblých tvarů 
dokončené dýhou z exotické černobílé 
dřeviny, které nezapřelo rukopis svého 
autora (Ross Lovegrove). Klasicky vy-
čnívala z davu celá dynamická expozice 
Campeggi, zejména mladistvé sezení 
OrfeO (Emanuele Magini) a také vzácný 
exponát – skládací křeslo Kenia Vica 
Magistrettiho z roku 1995.
Čalouněný nábytek je stále vytvářen po-
mocí nejrůznějších výpletů, letos i pes-
trobarevných. (Pohovka MBrace od 
Sebastiana Herknera, německá firma 
outdoorového nábytku Dedon.) Firmy 
často převádějí nové varianty starších 
projektů, jako je Thonon a jeho židle fl@t 
od Martina Balendata, s plochým sedá-
kem, který se natvaruje až při montáži. 
Velmi podobný model Time předvedl ve 
firmě Alias Alfredo Häberli. Jeho sedák 
je z překližky. Moroso zase přepraco-
valo do rohové sestavy atraktivní Josh 
sofa (Edward van Vliet).
Příklady z Milána jsou nekonečné a ně-
které firmy si zasluhují větší pozornost. 
Největším zážitkem ale bylo objevení ma-
lého kousku Česka – expozici Martina 
Chabery v rámci výstavy nezávislých au-
torů Salone satelite. Sympatický mladý 
muž se rozhodl dobýt svět. Možná by 
právě on dovedl odpovědět na otázku, 
zda je i jeho nábytek designový. Tak ať 
se mu daří.

Křeslo Time, design Alfredo Häberli, výrobce Alias

Sofa Josh, design Edward Van Vliet, vý-
robce Moroso

Lůžko z kolekce Ergo, design Ross Lovegrove, výrobce Natuzzi
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Postřehy z veletrhu 
Salone del Mobile 2019

Liché ročníky milánského veletrhu Salone 
Internazionale del Mobile jsou doprovázeny 
doprovodnými veletrhy EuroLuce (osvětlení) 
a Salone Satelite (design mladých designérů). 
Letos neproběhl doporovodný veletrh Salone 
Ufficio (kancelářský nábytek) pořádaný od roku 
2011, který byl nahrazen veletrhem S.Project.

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

Foto: archiv autora

Babylon nábytku

Letošní ročník Salone del Mobile pre-
zentoval na 205.000 m2 výstavních 
ploch více než 2.400 vystavovatelů. Za 
minimum nutné pro shlédnutí Salonu 
i doprovodných výstav považuji dva 
dny. Nutno konstatovat, že udržet i po 
tyto dva dny koncentraci na nábytek 
je docela vyčerpávající. Systematický 
průchod je možný pouze vybranými 
pavilony, ostatní je možné projít pouze 
orientačně.

Nový informační systém

Již v loňském roce 2018 byl na Salonu 
změněn informační systém: pulty s tiště-
nými dispozicemi hal a seznamem vysta-
vovatelů byly nahrazeny svislými dotyko-
vými obrazovkami, na kterých bylo mož-
né najít pozici žádané firmy. Vyhledávání 
je však docela zdlouhavé (pochopení 
sytému a občasná necitlivost dotykové 
obrazovky na doteky prsty) a proto se 
u těchto monitorů tvořila fronta zájemců 
o informace. Monitor zobrazil polohu 
vyhledávané firmy a celá fronta uviděla, 
koho si zájemce vyhledává. Výstupem 
pro vystavovatele může být statistika vy-
hledávání jednotlivých firem, což původní 

Vyvýšená výstavní koje firmy Zanotta

Prosklená expozice firmy Minotti byla 
dostupná pouze obchodním partnerům
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tištěný seznam neposkytoval, zato umož-
ňoval snadný přehled o všech firmách 
umístěných v konkrétní hale a podle mne 
snazší plánování trasy průchodu halou, 
aby návštěvník případně nevynechal fir-
mu či firmy, která ho zajímají. To i ty, které 
by si případně zpočátku nevybavil ...

Salone del Mobile

Veletrh Salone del Mobile má součas-
ně označení Salone del Complemeto 
d’Aredo (veletrh zařizovacích doplňků) 
a Workplace 3.0 (veletrh pracovního 
prostředí) a je členěn do 3 stylových 
kategorií: Classic (stylový nábytek), 
Design (inovativní design) a xLux (sou-
časný nadčasový luxus). V předchozích 
letech bylo členění nábytku na Classic 
/ Modern / Design. U některých firem 
jsem zaznamenal změnu umístění vý-
stavní expozice, či dokonce přemístě-
ní do jiné haly, což opět trochu ztížilo 
orien taci na celém veletrhu.
Navštívil jsem tedy své oblíbené znač-
ky Lago, Calligaris, Campeggi, Flou, 
Maronese, Molteni, Poliform, Porada, 
Flexform, Zanotta, a další. MDF Italy 
jsem letos nějak minul. Nábytek s rafino-
vaným řešením šatních skříní předsta-
vují dlouhodobě firmy Dielle, Caccaro, 
Ferni Mobili, Nova Mobili. Nábytek do 
dětských pokojů prezentovaly firmy 
MorettiCompact, Nidi Design. Firmy 
Moroso, Zanotta aj. vystavovaly nábytek 
formou vyvýšených instalací, jiné firmy 
měly výstavní koje oddělené od průcho-
du návštěvníků zábradlím či prosklením.
Firma Riva 1920 vyrábějící nábytek 
mimo jiné z prehistorické dřeviny Kauri 
(tu těží ze země v nalezištích na Novém 
Zelandě) mívala tradičně u vstupu do 
expozice výraznou skulpturu. Letos tuto 
atrakci plnil stůl Timeless s instalovaný-
mi hodinami v údajné ceně 6.000 eur. 
Za tuto sumu bych předpokládal, že se 
hodiny budou i vysouvat z plochy stolu.
Frontu na vstup do expozice si muse-
li návštěvníci vystát u Bugatti Home 
a Bentley Home (sdružené pod značkou 
Luxury Living Group), bez čekání bylo 
možné shlédnout expozici firmy Aston 
Martin.
Hästens prezentoval postel Being Collec-
tion, která částečně či zcela omezuje 
tradiční károvanou látku a nahrazuje ji 
jednobarevnou. Název naznačuje sou-
časné marketingové směřování firmy.
Český TON vystavoval na poměrně pres-
tižním místě, firma Todus měla nabídku 
venkovního sedacího nábytku vystave-
nou skromněji v rámci expozice belgické 
firmy Umbrosa.

Jídelní stůl TimeLess firmy Riva 1920 se zabudovanými dekorativními hodinami

Postel z nové kolekce prestižního nábytku Bugatti Home

Luxusní postel firmy Bentley Home
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Workplace 3.0

Upřímně řečeno, mám v tom poně-
kud zmatek. Od roku 2015 bylo vele-
trhu Salone Ufficio přidáno označení 
Workplace 3.0. Letos doprovodný ve-
letrh Salone Ufficio nebyl, ale zaměření 
Workplace 3.0 veletrhu Salone zůstalo. 
Firmy prezentující kancelářský nábytek, 
doplňky a interiérové prvky nebyly letos 
soustředěny v tradičních halách 22 a 24. 
Některé zde zůstaly pod označením no-
vého veletrhu S.Project, jiné byly rozmís-
těny v ostatních halách veletrhu Salone, 
což poměrně ztěžovalo orientaci. V mi-
nulosti jsem se na veletrh Salone Ufficio 
koncentroval a hodlal podat o něm uce-
lenou zprávu, letos jsem na tento záměr 
rezignoval. Kancelářský nábytek pre-
zentovaly například firmy Fantoni, Walter 
Knoll, Manerba, Mariani. Nový koncept 
akustických prvků Snowsound Leaf 
představila firma Caimi. Někteří reno-
movaní výrobci kancelářského nábytku 
na letošním veletrhu nevystavovali.

S.Project

Pozici veletrhu Salone Ufficio nahradil 
nový veletrh S.Project, označený formá-
tem B2B = business to bussiness (oproti 
formátu B2C bussiness to customer). 
Na veletrhu tak prezentovali zcela noví 
vystavovatelé. Některé expozice byly 
mimořádně rozsáhlé vzhledem k rozsa-
hu vystavovaných produktů. Část plo-
chy pavilonu 24 bylo užito jako De-sign 
kavárna, což vždy vnímám jako potřebu 
zaplnit plochu.

Rohová skříňová sestava firmy Caccaro Venkovní sedací nábytek firmy Todus 
v expozici firmy Umbrosa

Manažérské pracoviště firmy Walter Knoll

Polohovací pracovní stoly firmy Citterio
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Výrobce laminátů Cleaf poprvé vysta-
voval na Salone del Mobile svou novou 
kolekci dekorů a textur Cleaf Collection. 
V rozsáhlé expozici je nábytek simulo-
ván drátěnými kostrami a doplněn barev-
nými kolážemi materiálů Cleaf. Výrobce 
velkoformátových a přitom velmi tenkých 
keramických desek Laminam předsta-
vil své produkty v expozici s velkofor-
mátovou obrazovkou a vodní plochou. 
Výrobce dýh a obkladů Skeens pre-
zentoval svou produkci ve stánku s vy-
staveným vozidlem Tesla 3 s dřevěným 
panelem na přístrojové desce. Švédská 
firma String přinesla do Milána svůj ori-
ginální regálový systém, který vznikl již 
v roce 1949 v soutěži švédského vy-
davatelství Bonniers (lidé by kupovali 
více knih, kdyby je měli kam ukládat). 
Textilie a koberce byly prezentované 
firmou Kvadrat. Dánská firma Muuto 
představila nábytek skandinávských de-
signérů. Firma Extremis vystavovala svůj 
out-door nábytek v této sekci, zatímco 
mnoho ostatních výrobců venkovního 
nábytku bylo možné shlédnout v rámci 
sekce Salone. Bosenská firma Zanat 
nabízela nábytek využívající tradiční li-
dové řemeslo ve spolupráci s předními 
evropskými designéry. Kancelářský 
nábytek prezentovaly v této sekci např. 
firmy Citterio a IOC.

Euroluce

Na výstavě svítidel jsem navštívil expo-
zice 4 českých firem: Preciosa, LaSvit, 
Brokis a Bomma. Preciosa oživila svůj 
stánek otočným kolotočem. Svítidla 
Bomma byly také v expozici polské fir-
my Comforty vystavující sedací nábytek 
v rámci veletrhu Salone.

Salone Satelite

Na ploše 3.000 m2 vystavovalo 550 
designérů mladších 35 roků vybraných 
z více než 11.000 přihlášek. Letošním 
tématem výstavy byl “food as a design 
object”, v prezentovaných návrzích jsem 
však toto téma výrazně nezaznamenal. 
Touto výstavou vždy procházím vylože-
ně letecky a pozastavím se u expozice, 
která něčím výrazně zaujme. Přesto 
jsme zde s kolegyní objevili dalšího čes-
kého vystavovatele – designéra Karla 
Matějku.

Jídelní stůl U z nové kolekce jídelních stolů firmy LAGO

Dětský nábytek firmy Ferni Mobilli s prodloužením spodního lůžka

Dětský nábytek firmy Moretti Compact 
s patrovou postelí přístupnou po boč-
ních schůdcích
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odborné téma

Systém „Fasáda“ německé společnosti 
Uniglas obdržel schválení stavebního 
úřadu pro nenosné fasády z Německého 
institutu pro stavebnictví (DiBt – 
Deutsches Institut für Bautechnik). Jiný 
německý dodavatel nabízí kompozitní 
systém dřevo-sklo s názvem „Fasco“, 
kde místo dřevěných pásků používá 
pásky z plastu vyztuženého vlákny (FRP).

Kompozity ze dřeva a skla 
v praxi

Rodinný dům „Schattenbox“ v blízkos-
ti Vídně zvítězil v roce 2009 v soutěži 

Cena dřevostaveb Dolního Rakouska. 
Zvláštností této dvoupatrové dřevěné 
budovy byla jižní fasáda z kompozitních 
prvků dřevo-sklo. Od té doby byly posta-
veny i komerční budovy s využitím tohoto 
systému:
Školící a logistické centrum Otto Chemie 
ve Fridolfingu bylo osazeno dřevěnou 
skleněnou kompozitní fasádou z Uniglas 
o délce 45 m a výšce 10 m. Používá 
střídavě bílé fasádní panely a tabule ze 
skla pro řízení slunečního záření, každá 
1,25 m široká a 2,5 m vysoká. Kromě 
pevného zasklení má také křídla, která 
lze otevřít. Kompozitní systém dřevo-sklo 
umožnil dokončit fasádu během jednoho 
týdne.
V Haslachu byla v roce 2012 vybudo-
vána komerční budova využívající kom-
pozitní prvky dřevo-sklo do výšky 4,1 m 
na úrovni přízemí.

Vývoj začal již v roce 1997

Počáteční výzkum začal v roce 1997 
na Bernské univerzitě aplikovaných věd 
– architektura, dřevo a stavební inženýr-
ství, která zkoumala využití technologie 
lepení ke zlepšení dřevěných oken.
Se vstupem výzkumného institutu Holz-
forschung Austria (HFA) ve Vídni a ně-
meckého výrobce lepidel Otto Chemie 
byla rozšířena otázka lepení tak, aby bylo 
možné zjistit, do jaké míry lze zvýšit sta-
tické zatížení dřevěných oken. Ve spolu-
práci s Vídeňskou technickou univerzitou 
a průmyslovými partnery zkoumaly ústa-
vy, do jaké míry mohou být kompozity 
dřevo-sklo používány při stavbě fasád.

Velkoformátová okna, která také pomáhají poskytovat výztuhu pro budovu a rychle se montují, 
otevírají nové příležitosti pro stavitele. Tyto skleněné prvky, obvykle v plné výšce, jsou přilepeny 
k obvodovým spojovacím páskům z březové překližky, které se pak jednoduše přišroubují k předem 
sestavené tzv. post-and-beam konstrukci (česky sloupek a nosník). Tyto konstrukce, známé jako 
kompozity dřevo-sklo, berou na sebe funkci statické zátěže a umožňují rychlou realizaci stavebních 
prací. V důsledku toho mohou stavaři vytvářet fasádní návrhy, které by ve většině případů dříve 
vyžadovaly ocelovou konstrukci. Certifikovaný sklenář dodává dokonale padnoucí prvky, které lze 
později v případě potřeby individuálně vyměnit.

Od oken k proskleným fasádám

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

Jak fungují spojovací pásky. Foto: HFA

Fasáda Uniglas. Foto: Uniglas
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Výzkum na Vídeňské 
technické univerzitě vede 
ke zlepšenému vyztužení

Výzkum kompozitů dřevo-sklo pokra-
čuje v Ústavu architektonických věd, 
konstrukčního designu a dřevařského 
inženýrství na Vídeňské technické uni-
verzitě. Profesor Wolfgang Winter (v pen-
zi) v roce 2016 komentoval: „Naše sou-
časné aktivity se zaměřují na dlouhodobý 
výkon lepidla a bezpečnostního systému 
zajištěného v souladu s Eurokódem.“ 
Peter Schober poznamenal: „S kom-
pozity dřevo-sklo jsme původně vyvinuli 
systém, ve kterém byly skleněné tabule 
nalepeny na místě a působící síly byly od-
kloněny pouze pomocí smykové adheze. 
Čelíme omezení, že při relativně malých 
zatíženích dochází k silným deformacím 
a my nemůžeme využít výkonnost ad-
heze k jeho plné výhodě. Omezujícím 
faktorem pro nás byla proto deformace 
stávajícího kompozitního prvku dřevo-
-sklo. Mohli bychom však změnit návrh 
tak, aby bylo možné přenášet vyšší za-
tížení. To je přesně přístup, který přijal 
profesor Winter.“
Kromě dosud používaného lepidla by 
mělo být aplikováno efektivní lepení, 
jako je například tekuté vyplňování, které 
umožní, aby se sklo posadilo proti rámu 
nebo spojovacímu pásku. To zlepšuje 
vyztužení o pětinásobek, což umožňuje 
přenášení mnohem většího zatížení než 
samotná předchozí smyková přilnavost.
To, jak to funguje v praxi, bylo prokázáno 
pevnostní zkouškou na Vídeňské technic-
ké univerzitě v roce 2016. Osmimetrový 
I-nosník se skleněným středovým pá-
sem byl vystaven 30tunovému zatížení. 
Profesor Winter shrnuje: „Argumenty ve 
prospěch nového a vysoce pružného 
kompozitního systému dřevo-sklo jsou 
přesvědčivé: je efektivnější a proto ekono-

mičtější, potřebuje méně materiálu a pro-
ces výstavby lze učinit štíhlejším. Vše, co 
je potřeba, je efektivní tekuté vyplňování.“
Na Bernské univerzitě aplikovaných věd 

probíhá paralelně výzkum fluidního vypl-
ňování, což zvyšuje šance na vývoj nových 
oken a fasád.

Zdroj: TZ FENSTERBAU FRONTAL

Tento rodinný dům zvítězil v roce 2009 v Dolnorakouské soutěži o nejlepší dře-
vostavbu. Foto: Niederösterreichischer Holzbaupreis

Tento osmimetrový I-nosník je dosud největší prvek kompozitu dřevo-sklo – v pev-
nostním testu... Foto: TU Wien

Peter Schober ve zkušební laboratoři 
HFA v roce 2008. Foto: HFA

Školicí a logistická budova Otto Chemie ve Fridolfingu v Německu má 45 m dlou-
hou a 10 m vysokou dřevěnou kompozitní fasádu Uniglas se střídajícími se bílými 
fasádními panely a tabulemi ze skla s řízením slunečního záření. Foto: Otto Chemie
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drevársky servis

Najväčšie výnosy dosiahli LESY SR, š.p. 
z predaja vyťaženého dreva. V roku 2018 
celkom vyťažili 4.566.087 m3 dreva. 
Oproti roku 2017 to predstavuje nárast 
o 256.421 m3. Plánovanú ťažbu prekro-
čili o 169.124 m3. Z vyťaženého dreva 
dodali odberateľom 4.300.457 m3 – do 
tuzemska a na export. Medziročne zvý-
šili dodávky dreva o 122.879 m3.
Podľa týchto ukazovateľov dodali z vyťa-
ženého dreva na trh 4,3 mil. m3 – z toho 
2,4 mil. m3 ihličnatého a 1,9 mil. m3 list-
natého dreva. Plánovaný zámer dodá-

vok prekročili v dôsledku kalamity o 77 
tis. m3. Celkové priemerné speňaženie 
predaného surového dreva dosiahlo 
50,24 €/m3 (zvýšenie o 0,61 €/m3 opro-
ti roku 2017). Priemerné speňaženie ih-
ličnatého dreva 48,59 €/m3 (zhoršenie 
o 2,77 €) a listnatého dreva 52,27 €/m3 
(zlepšenie o 4,61 €). 
Na spracovanie ponúkli drevo aj for-
mou elektronických aukcií dreva (EAD) 
– celkom 270 ponúk v objeme 146 
tis. m3. Pre nezáujem odberateľov pre-
dali len štvrtinu ponuky a dosiahli tržby 
2,15 mil. €. Keby toto množstvo predali 
v cenníkových cenách dosiahli by tržby 
1,95 mil. €.
Najkvalitnejšie sortimenty surového dre-
va predali prostredníctvom verejných 

dražieb, celkom 6854 m3. Dosiahli 
tržby 2 mil. € pri priemernom speňažení 
293,59 €/m3. Zákazníkom zo SR predali 
4 tis. m3 (58 %) pri priemernom speňa-
žení 218,59 €/m3, priemerné speňaže-
nie z predaja zahraničným zákazníkom 
predstavuje 396,57 €/m3.
Pred rokom sa na verejnosti pomerne 
málo hovorilo o podkôrnikovej kalamite. 
Kým na začiatku roku 2018 evidovali 
553 tis. m3 kalamitnej hmoty, na konci 
roka to bolo už 2,4 mil. m3 napadnutej 
kôrovcom. Medziročne bol nárast kala-
mity 281 tis. m3. Počas roku 2018 spra-
covali 2,4 mil. m3, v roku 2019 zostáva 
spracovať 0,5 mil. m3 kalamitnej hmoty.

Kontrola NKÚ

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vyko-
nával v š.p. LESY SR v rokoch 2015 
– 2017 kontrolu a zverejnil záverečnú 
správu. Hodnotí v nej politiku lesného 
hospodárstva a nakladanie s majetkom 
štátu s výhradami. Oba subjekty majú 
odlišný pohľad na dosiahnuté ukazo-
vatele a stanoviská. Záverečná správa 
NKÚ aj napriek negatívam vyzdvihuje, 
že LESY SR, š.p. konali správne, keď 
aktívne bojovali s následkami kalamity. 
Za najúčinnejšie ochranné opatrenia 
proti šíreniu podkôrnikovej kalamity 
považuje urýchlené spracovanie drev-
nej hmoty a jej odvoz zo skládok v lese. 
Vyzdvihujú aj novú obchodnú politiku 
podniku vypracovanú súčasným vede-
ním. Pozitívnym krokom je nový systém 
evidencie dreva, či zavádzanie certifi-
kátu ISO v oblasti protikorupčného 
správania.

Záverečný audit š.p. LESY SR: 
v roku 2018 dodali 4,3 mil. m3 dreva

LESY SR, š.p. obhospodarujú 885 tisíc hektárov lesných pozemkov, z toho je vo 
vlastníctve štátu 704 tisíc hektárov. Celá výmera lesov je certifikovaná systémom 
PEFC a na desatine územia (86 tisíc ha v OZ Prešov a Trenčín) aj systémom FSC. 
Priaznivé ekonomické ukazovatele hospodárenia š.p. LESY SR umožnili v roku 2018 
dosiahnuť zisk pred zdanením vo výške 6,75 mil. €. Plánované zámery tak prekročili 
o 300 tisíc €.

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

Z hľadiska dosiahnutého hospodárskeho výsledku bol uplynulý rok pre š.p. LESY SR 
priaznivý. Foto: Dr. Anton Mrník
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Střední škola řemeslná v Jaroměři je 
díky vyučovanému oboru 36-64-H/01 
– TESAŘ a s ním spojených úspěchů 
svých žáků na nejrůznějších soutěžích, 
známá nejen mezi stavebníky a staveb-
ními firmami, ale v posledních letech ji 
nezřídka oslovují také sběratelé předvá-
lečných automobilových veteránů a růz-
ných historických vozů, muzea či jiné or-
ganizace. A to opět ve spojení s učebním 

oborem tesař, přesněji řečeno s mistrem 
odborného výcviku mladých tesařů Bc. 
Ladislavem Kubiasem, který zájemcům 
z řad svých svěřenců kromě předepsané 
výuky vštěpuje i základy řemesla kolář-
ského, jež je pro nejlepší žáky tesařské-
ho oboru jistou alternativou pro zimní 
období, kdy je práce na stavbách ome-
zena. Nejinak tomu bylo i v případě loni 
proběhnuvší spolupráce školy s bed-
nárnou plzeňského pivovaru Prazdroj. 
„Koncem roku 2017 se na vedení naší 
školy obrátil plzeňský pivovar s nabídkou 
spolupráce při obnově značně zdevas-
tované a rozpadající se historické ruční 
káry pro převážení sudů. Jednalo se 

o zhotovení její přesné kopie s využitím 
všech zachovaných původních kovových 
prvků. Naším úkolem při této spolupráci 
mělo být zhotovení dvou loukoťových kol 
o průměru cca 900 mm, na které si bed-
náři pravděpodobně netroufli, neboť jde 
o úplně jinou profesi, a o jejichž výrobě 
u nás ve škole se pivovar zřejmě dozvě-
děl z internetu. Nedílnou součástí této za-
kázky pak bylo i následné osazení kol na 
pivovarskými bednáři vyrobenou dubovou 
kostru káry, a to přímo v prostorách jejich 
pro žáky velmi poutavého pracoviště,“ říká 
Bc. Ladislav Kubias, který se jakožto sku-
tečný nadšenec pro řemeslo snaží svým 
žákům zajišťovat pokud možno atypické  

Řemeslo pomáhá řemeslu

Plzeňský Prazdroj je na trhu známý nejen svým věhlasným pivem, ale také tím, 
že jako jediný pivovar ve střední Evropě provozuje nepřetržitě od roku 1842 

fungující bednárnu. V ní zaměstnaná osmičlenná bednářská parta se dnes 
nezabývá jen opravami a výrobou velkých ležáckých sudů, kvasných kádí či 
menších sudů a soudků pro různé slavnostní příležitosti, ale také obnovou 
různých historických exponátů pro firemní a ve světě unikátní pivovarské 
muzeum. Ne vždy je však v této činnosti soběstačná, čehož je příkladem 

vloni vyráběná kopie ruční káry pro přepravu sudů, při jejímž zhotovování se 
zkušení bednářští mistři neobešli bez pomoci učitelů odborného výcviku a ta-

lentovaných žáků učebních oborů tesař a umělecký kovář ze SŠ řemeslné Jaroměř.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv SŠ řemeslné Jaroměř

že jako jediný pivovar ve střední Evropě provozuje nepřetržitě od roku 1842 

zkušení bednářští mistři neobešli bez pomoci učitelů odborného výcviku a ta

Rozpadající se kola staré pivovarské káry byla ve školních dílnách nejprve zbavena 
obručí a ostatních kovových součástek a rozebrána na jednotlivé prvky

Přesně podle původních prvků žáci z obo-
ru tesař zhotovili nové jilmové středy…
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a řemeslně zajímavé zakázky. A to jak 
v létě na stavbách, tak i v zimě ve škol-
ních dílnách, kde se kromě zmíněných 
kol pro pivovarskou káru v předchozích 
letech zrodila např. věrná kopie historické 
dřevěné stříkačky pro hasiče z Černého 
Dolu v Krkonoších a další podobné vý-
robky spojené s loukoťovými koly (v počtu 
10–12 za zimu), které nejeden z končí-
cích absolventů učebního oboru tesař umí 
po odchodu do praxe vyrobit.

Budoucí tesaře spolu 
s kováři…

Řady těchto absolventů v minulém škol-
ním roce (2017–18) rozšířili Ladislav 

Vlasák a Lukáš Hofman, kteří ještě 
coby žáci 3. ročníku stihli zhruba 4 mě-
síce před závěrečnými zkouškami spolu 
s L. Kubiasem zajet do Plzně za pivovar-
skými bednáři pro původní kola káry. Ve 
školních dílnách v Jaroměři z nich nejpr-
ve demontovali obruče a ostatní kovové 
použitelné součástky. Poté kola rozebra-
li na jednotlivé prvky a podle nich pak 
v průběhu dvou měsíců společně zho-
tovili nová kola. „Na středy kol jsme po-
užili dřevo jilmové, které je nejlepší, ale 
je problém s jeho sehnáním, na loukotě 
a špice dřevo dubové. Základní tvary prv-
ků a spojů špic (hranatý a kulatý čep) si 
žáci připravili na pásové pile, soustruhu 
či frézce a konečné dotvarování pak pro- 

vedli tak jako koláři v minulosti ručně za 
pomocí pořízu, dlát a v případě provrtání 
středu také velkého nebozezu,“ upřes-
ňuje Bc. Kubias a dodává, že zhotovená 
kola pak dvojice jeho svěřenců předala 
svým kolegům z 3. ročníku učebního 
oboru umělecký kovář Adamu Hornovi 
a Josefu Poulovi, kteří je pod vedením 
učitele odborného výcviku Aleše Nývlta 
okovali, za tepla na ně nasadili původní 
obruče a do středů napasovali rovněž 
původní litinové výtoče.

…odměnili mistři bednáři 
ukázkou svého umu

Hotová kola pak celá šestice tvůrců 
koncem května 2018 dopravila do pi-
vovarské bednárny, kde je osadila na 
původní nápravu zabudovanou do již 
zmíněné nově zhotovené dubové kostry. 
A to podle L. Kubiase za vřelého přijetí 
a neskrývaného obdivu mistrů bednářů, 
kteří pak žáky detailně seznámili s celým 
svým pracovištěm a ochotně jim zodpo-
věděli všechny kladené otázky. 
„Mimo několikahodinového pobytu 
v bednárně a přilehlých pracovištích se 
nám dostalo i soukromé prohlídky mu-
zea. Vyvrcholením naší pracovní návště-
vy v pivovaru pak byla ukázka závěrečné 
fáze zhotovení (stahování nad ohněm) 
velkého ležáckého sudu, doplněná in-
formacemi o tom, proč se pivní sudy 
na rozdíl od vinných následně a před 
každým naplněním smolí. Že je to pro-
to, aby se pivo nedostalo do kontaktu 
s dubovým dřevem, které by negativně 
ovlivnilo jeho chuť, což je u vína naopak 
pozitivní a žádoucí jev apod.,“ doplňu-
je Ladislav Kubias s tím, že spolupráce 
s tak velkým podnikem jako je Plzeňský 
Prazdroj byla jak pro školu, tak i samotné 
žáky velkou zkušeností. Téhož názoru 
je i jeden z jeho dnes již bývalých žáků 
a současně i tvůrců předmětných kol 
Lukáš Hofman, který coby vyučený tesař 
neodešel do praxe, ale zůstal ve škole, 
kde nyní pokračuje ve studiu v nedávno 
otevřeném oboru čalouník. „Do budouc-
na bych si chtěl otevřít vlastní firmu se 
zaměřením na výrobu dřevěných kol, 
kterými se pokud vím, v regionu mého 
bydliště nikdo nezabývá. A jelikož kola 
jsou mimo jiné i základem starých ko-
čárů, které potřebují opravu, tak by se 
mně i tato profese jednou mohla hodit,“ 
svěřil se mi L. Hofman 28. 2. 2019 na 
brněnském výstavišti, kde v rámci sta-
vebního veletrhu reprezentoval svoji al-
ma-mater na 8. ročníku Mistrovství ČR 
s mezinárodní účastí v oboru vzdělávání 
33-59-H/01 Čalouník.

…do nich tzv. přes jednu narážené dubové špice…

…a v neposlední řadě i loukotě, rovněž dubové
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Hotová dřevěná kola po upevnění ocelových obručí byla kolegy kováři v bednárně 
usazena na původní nápravu nové dubové kostry káry

Jednou z odměn pro tvůrce pivovarské káry z řad žáků a učitelů SŠŘ Jaroměř byla 
praktická ukázka stahování velkého ležáckého sudu

www.leitz.org

E-mail: leitz@leitz.cz
nebo leitz@leitz.sk

LEITZLEITZLEITZLEITZLEITZ     
HeliCutHeliCutHeliCutHeliCutHeliCut

Tesařské
konstrukce
v nábytkářské kvalitě

http://www.leitz.org
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Už minulý ročník ukázal, aké je dôleži-
té vštepiť študentom základné princípy 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
(BOZP) počas vyučovacieho procesu 

a tým zlepšiť pripravenosť mladých ľudí 
na prechod do pracovného procesu. 
Organizátori sa tento rok rozhodli zor-
ganizovať súťaž s podobnou ambíciou 
opäť. Súťaž bola určená pre študentov 
Stredných odborných škôl v pôsobnosti 
OZ DLV a pozostávala z teoretických 
a praktických vedomostí z problemati-
ky BOZP a poskytovania predlekárskej 
prvej pomoci.

Súťaž bola rozdelená do troch častí:
 Časť I. – teoretická časť (všeobecne 
platné právne predpisy na zaistenie 
BOZP) – písomný test 20 otázok

 Časť II. – praktická časť (riešenie mo-
delových situácií)

 Časť III. – teoreticko-praktická časť 
– poskytovanie prvej pomoci

Ako zhodnotili všetci zúčastnení i orga-
nizátori, cieľ súťaže sa podarilo aj tento 
rok úspešne naplniť o čom svedčia aj 
reakcie súťažiacich či partnerov, ktorí 
sa opätovne rozhodli podporiť aj ďalší 
ročník. Študenti sa vďaka súťaži zlep-
šili predovšetkým vo vedomostiach 
v oblasti BOZP, ale mohli si vyskúšať 
aj praktické aspekty ochrany zdravia 
– poskytovanie prvej pomoci či rieše-
nie modelových situácií BOZP v praxi. 
Vďaka súťaži Bezpečné dni v práci si 
tak študenti uvedomili význam ochrany 
zdravia (nie len) pri práci. Vedomosti, 
ktoré nadobudli počas súťaže, môžu 
preniesť do svojho ďalšieho osobného 
aj kariérneho života.
Súťaže sa zúčastnili nasledovné 
stredné odborné školy:
1. SOŠ lesnícka v Prešove
2. SOŠ lesnícka v Banskej Štiavnici
3. SOŠ technická, Kukučínova 23 

v Košiciach

Bezpečnosť pri práci 
– predpoklad pre úspešnú kariéru

Odborový zväz DREVO, LESY VODA (OZ DLV) zorganizoval 2. ročník súťaže stredných odborných 
škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá sa dňa 26. 04. 2019 konala v priestoroch 
Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove v spolupráci s PEFC SK a pod záštitou štátneho tajomníka 
MPSVR SR Branislava Ondruša. Generálnym partnerom podujatia boli LESY SR, š.p.

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: archív OZ DLV

V teoretickej časti absolvovali súťažiaci písomný test zo všeobecne platných práv-
nych predpisov BOZP

Preverovanie praktických postupov pri poskytovaní prvej pomoci
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4. SOŠ lesnícka Jozefa Dekreta Mate-
jovie v Liptovskom Hrádku

5. SOŠ technická v Prešove
6. Súkromná SOŠ DSA v Trebišove
7. SOŠ lesnícka v Tvrdošíne
8. SOŠ drevárska vo Zvolene
9. SOŠ v Žarnovici
10. SOŠ stavebná, Tulipánová 2 v Žiline

Výsledky súťaže družstiev „O putovný 
pohár predsedníčky OZ DLV“:
1. SOŠ technická v Prešove (38 bodov) 

– Martin Čajka, Kristián Čura, Ľuboš 
Mikula

2. SOŠ lesnícka v Prešove (37 bodov) 
– Patrik Kozák, Timea Jurínová, 
Dominik Vyrostek

3. SOŠ lesnícka v Banskej Štiavnici 
(34,75 bodov) – Ján Križan, Martin 
Kovalčík, Roman Bizov

Poradie v kategórii jednotlivcov:
1. Dominik Vyrostek – SOŠ lesnícka 

v Prešove (34 bodov)
2. Ľuboš Mikula – SOŠ technická v Pre-

šove (33,5 bodov)
3. Lukáš Petráš – SOŠ technická v Ko-

šiciach (33 bodov)

Víťazné družstvo Strednej odbornej školy technickej v Prešove

V súťaži jednotlivcov sa umiestnil na 1. mieste Dominik Vyrostek, SOŠ lesnícka 
v Prešove (vpravo), na 2. mieste Ľuboš Mikula, SOŠ technická v Prešove (v strede) 
a 3. skončil Lukáš Petráš – SOŠ technická v Košiciach (vľavo)

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-zarovnávací fréza na obrábění 
hran KONSTANTIN-SPEEDY 
do CNC obráběcích strojů

• výměnné diamantové břity
• zarovnání a srážení nebo

                 zaoblení hrany materiálu 
                 ve 2 krocích na CNC

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

                 překližky a masivního dřeva
• frézování bez otřepů a vytrhnutí 

                 hrany při výstupu z materiálu

kvalita v pravý čas

http://www.aigner-werkzeuge.at


DM 6/201968

školy

Březnové postupové kolo v Hradci 
Králové (22. – 23. 3.), které finančně 
a organizačně podpořil Královéhradecký 
kraj, se uskutečnilo v Kongresovém cen-
tru ALDIS. „Hradec Králové je destinace, 
kam se SUSO vrací velmi rádo. Velmi 
slušná účast škol, výborná návštěvnost, 
příjemné prostory,“ řekl manažer sou-
těže David Surmaj. O postup do finále 
se utkalo šest družstev oboru truhlář. 
Nejšikovnějšími z nich se stali Karel 
Daneš a David Pelikovský ze Střední 
školy Kateřinky – Liberec, druhé místo 
získali Daniel Jirák a Josef Vele z ISŠ 
Semily. Bronz skončil u dvojice Michal 

Rak a Michal Mrázek z SŠUAŘ z Prahy. 
Soutěžní výrobky truhlářů – koše na 
deštníky, byly darovány nadaci Veroniky 
Kašákové.
V olomouckém postupovém kole (29. 
– 30. 3.) se na výstavišti utkalo o postup 
do finále celkem sedm truhlářských 
družstev. Účast, ale i zručnost budou-
cích řemeslníků potěšila organizátory 
i partnery. „SUSO se po letech vrátilo do 
Olomouce na výstavu Stavotech. Návrat 
to byl úspěšný. Příjemná výstava, dobrá 
návštěvnost, zkrátka skvělá prezentace 
řemesla na Moravě,“ řekl manažer sou-
těže David Surmaj. Truhlářskému oboru 
vévodila dvojice Petr Jahoda a Ondřej 
Klíger ze SOŠG Staré Město, druhé 
místo si svou zručností vybojovali Petr 
Drozd a Jan Fuciman ze SŠ řemesel 
Frýdek – Místek a třetí skončili Vojtěch 
Kubját s Pavlem Hartlem z Masarykovy 

SŠ Letovice. Jako nejtalentovanější 
budoucí zedníci se v Olomouci ukázali 
Josef Čech a David Lamáček ze SOU 
Kyjov, v těsném závěsu s jednobodovým 
rozdílem obsadili druhé místo Michal 
Horák a Michal Zelený z Masarykovy 
SŠ Letovice. Na třetím místě skončili 
jejich spolužáci Roman Dostál a Roman 
Dobeš. Postupové kolo podpořil finanč-
ně i organizačně Olomoucký kraj.
Informaci z postupového kola v Nitře 
naleznete v samostatném článku na 
vedlejší straně.

Velké česko-slovenské finále 23. roč-
níku SUSO, kam postoupí vždy první 
dvě družstva z každého regionálního 
kola, se uskuteční 17. – 20. září v rámci 
jubilejního 30. ročníku mezinárodního 
stavebního veletrhu FOR ARCH v PVA 
EXPO PRAHA.

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO 
má další finalisty

Jarní postupová kola soutěže SUSO, která proběhla napříč Českem 
i na Slovensku, potvrdila, že i když tradiční řemeslo prochází krizí, 
nové talenty se stále rodí. Největší nezávislá soutěž během března 
a dubna našla své finalisty v postupových kolech v Hradci Králové, 
Olomouci a Nitře.

Autor: z TZ SUSO zpracoval Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: archiv SUSO

Vítězná družstva truhlářů postupového kola v Hradci Králové 
(22. – 23. 3.)

Vítězná družstva truhlářů postupového kola v Olomouci (29. 
– 30. 3.)

http://www.suso.cz
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Tretie víťazstvo v rade finálových súťaží

Slovenské finále súťaže SUSO 2019 v kategórii Stolár výborne absol-
vovali žiaci SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves, ktorí obhájili vlaňajšie 
prvenstvo. Škola bola aj celkovým víťazom česko-slovenského finále 
SUSO 2018 v Prahe. Úspešná bola v Nitre aj v roku 2016, v roku 
2017 sa umiestnila na 2. mieste. Je to výsledkom systematickej 
práce majstra odbornej výchovy Viliama Púčeka. Tentoraz tvorili 
víťazné družstvo žiaci Matej Ševčík a Ján Geletka.

Súťaž SUSO – Skills Slovakia 2019 bola súčasťou sprievod-
ného programu výstavy Gardénia (25. – 26. 4. 2019) na 
národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre. Súťažilo 6 druž-
stiev, ktoré postúpili z regionálnych kôl zručnosti. Iba bod 
za víťazom zaostala SOŠ obchodu a služieb Trnava, ktorú 
reprezentovali Patrik Dritomský a Denis Štrbík. Obsadili 2. 
miesto a postupujú do pražského finále. Družstvo zazname-
nalo výrazný pokrok, keď vlani obsadili v Nitre až 6. miesto. 
Za úspechom je majster odbornej výchovy Ivan Grauza.

Pozíciu náhradníka pre pražské finále si vybojovalo družstvo 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina, ktoré obsadilo v tohtoročnej 
súťaži 3. miesto. Vlani postupovali do Prahy z 2. miesta, kde 
tesne zaostali a získali 4. pozíciu v záverečnom  česko-slo-
venskom finále SUSO 2018. Bronzovú priečku v Nitre 2019 
získali zásluhou Patrika Straku a Adama Letku, ktorých počas 
súťaže sprevádzal majster odborného výchovy Peter Urík. 
Oficiálne bodové hodnotenie odborných škôl SUSO – Skills 
Slovakia 2019 v Nitre:
1. SOŠ drevárska Spišská Nová Ves 216
2. SOŠ obchodu a služieb Trnava 215
3. SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina 208
4. SOŠ technická Prešov 206
5. SOŠ Stará Ľubovňa 201
6. SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 190

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

Stupeň víťazov z nitrianskeho finále SUSO Skills Slovakia 2019
Reprezentanti SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves – Matej Ševčík 
a Ján Geletka

http://www.suso.cz
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Záštitu nad konferenciou prevzal dekan 
Drevárskej fakulty TU Zvolen prof. Ing. 
Ján Sedliačik, PhD. Udelil aj Cenu de-
kana za obsahovo prínosnú prácu pre 
ďalší rozvoj výskumu a vývoja na univer-
zite, ktorú získala Alexandra Bohunická 
– študentka Slovenskej technickej uni-
verzity Bratislava. Ocenil jej teoretickú 
prácu s témou „Superkritická fluidná 
extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty 
a veľkosti častí“, v ktorej autorka riešila 
skutočnosť, že pri spracovaní smreka 

vzniká veľké množstvo odpadu – hlavne 
kôry, ktorá sa častokrát len spaľuje a vy-
užíva ako zdroj energie. Efektívnejším 
spôsobom využitia tohto odpadu je 
navrhovaná prvotná izolácia (extrakcia) 
sprievodných (extraktívnych látok) a až 
následná konverzia kôry na energetické 
účely. Cieľom tejto práce bolo stanove-
nie vplyvu teploty a veľkosti častíc na 
celkový výťažok extrakcie. Práca bola 
zaradená do Technologicko-technickej 
sekcie.

Polovicu prác ŠVOČ vypracovali študenti 
Drevárskej fakulty TU Zvolen

Medzinárodná konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti 
ŠVOČ 2019 na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen, 
ktorá sa uskutočnila 6. mája 2019, mala jubilejný 60. ročník. 
Celoročnú náplň ŠVOČ koordinuje jej predsedníčka doc. Ing. Iveta 
Čabalová, PhD. Na konferencii podrobne analyzovala zameranie 
prác, úroveň a celý priebeh medzinárodnej súťaže. Oproti predchá-
dzajúcemu ročníku zaznamenali nárast prihlásených prác o 60 %. 

Z podkladov Rady ŠVOČ spracoval 
Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív DF TU Zvolen

Cenu dekana DF TU Zvolen prof. Ing. Já-
na Sedliačika, PhD. získala Alexandra 
Bohunická. Vpravo predsedníčka Rady 
ŠVOČ doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD.

Víťazi v Technologicko-technickej sekcii
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Na základe požiadaviek praxe navrhli 
súťažiacim témy, aby sa v praxi mohli 
lepšie zapojiť do výrobného procesu. 
Rekordných 150 účastníkov obhajovalo 
na zvolenskej Konferencii ŠVOČ výsled-
ky 96 prác v siedmich sekciách. Z nich 
44 prác napísali študenti TU Zvolen, 
ďalších 12 prác bolo zo štyroch sloven-
ských univerzít, 12 prác z troch univerzít 
v ČR, 5 prác z univerzít v Poľsku a 4 
práce z maďarských univerzít.

Doktorandská sekcia
Prijatých bolo 13 prác, z toho 7 od dok-
torandov TU Zvolen. Ocenení boli:
1. Md. Mostafizur Rahman (Univerzita 

Pardubice)
2. Martin Bednár (TU Zvolen)
3. Michal Andrejko (TU Zvolen)

Technologicko-technická sekcia
Súťažilo 17 prác, po 6 prác mala TU 
Zvolen, Mendelova univerzita Brno, 4 
práce SGGW Varšava. Ceny získali: 
1. Ivan Vozaf (TU Zvolen)
2. Wojciech Cheć (SGGW Varšava)
3. Jiří Veselý (Mendelova univerzita Brno)

Umelecko-dizajnérska sekcia
Prihlásených bolo 10 prác, z toho 9 
z TU Zvolen, ktorí získali všetky 3 ceny. 
1. Laura Vonsová, Erik Jeremiáš, Niko-

leta Hodulová, Tomi Hakasaari, Eetu 
Sorvoja, Eelis Pihlajaniemi, Martina 
Maszticsová, Marcela Šimonffyová, 
Olga Boridko, Mauri Nivala 

2. David Rusnák, Ivan Jedinák, Matej 
Záborský, Edgar Ondroušek, Martina 
Pančíková, Slavomíra Fodorová, Ľubo-
slava Vrábcová

3. Lenka Bognárová, Karolína Marcoňová

Sekcia ekonomiky a manažmentu 
podnikov
Do súťaže odovzdali 9 prác, z toho po 
3 práce študenti TU Zvolen a Univerzity 
Tomáše Bati Zlín. Ceny prevzali: 
1. Olha Kotsar (UMB Banská Bystrica)
2. Jakub Dokoupil (UTB Zlín)
3. Natália Latináková (TU Zvolen)

Sekcia marketingu, obchodu a ino-
vačného manažmentu
Prihlásených bolo 17 prác, z toho 16 
prác študentov TU Zvolen, ktorí získali 
všetky 3 miesta: 
1. Anna Kocianová
2. Samuel Janík
3. Zuzana Dančová

Sekcia protipožiarnej ochrany a bez-
pečnosti
Na hodnotenie prijali 9 prác, z toho 3 

TU Zvolen a najviac – 4 Žilinská univer-
zita Žilina. Ocenení boli:
1. Peter Godovčin (STU MTF Trnava)
2. Katarína Bullová (TU Zvolen)
3. Milan Ostrihoň (TU Zvolen)

Jazyková podsekcia
Prihlásili 3 práce z univerzity SGGW 
Varšava. Hodnotili aj práce prednesené 
v iných sekciách v angličtine. Celkom 
hodnotili 9 prác. 
1. Katarína Froncová (TU Zvolen)
2. Martina Maszticsová (TU Zvolen)
3. Olha Kotsar (UMB Banská Bystrica)

Stredoškolská sekcia
Sekciu využívajú záujemcovia o štú-
dium na Technickej univerzite Zvolen, 
aby rozvíjali stredoškolské drevárske, 
nábytkárske, dizajnérske, drevostav-
bárske zameranie. Prihlásili 18 prác, 
najviac zo SOŠ drevárskej Zvolen (6), 
po 3 práce SOŠ drevárska Topoľčany, 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina, SSUŠ 
Zvolen, SŠ stavebná a drevospracujúca 
Ostrava. Ocenenia pre najlepších: 
1. Daniel Fečo (SOŠ sv. Jozefa Robotní-

ka Žilina)
2. Marián Hriňo (SOŠ drevárska Zvolen)
3. Veronika Kamenská (SSUŠ Zvolen)

Cenu ZSVTS získal študent Drevárskej 
fakulty TU Zvolen Jakub Andel za prácu 
„Možnosti výroby trieskových dosák na 
báze lignocelulózovej suroviny“. Práca 
bola zaradená do Technicko-technologic-
kej sekcie ŠVOČ 2019. Predmetom prá-
ce bolo experimentálne overenie využitia 

lignocelulózovej suroviny Miscanthus si-
nensis Zebrinus na výrobu DTD. 
Výrobná sféra oceňuje prístup vysoko-
školských študentov k navrhnutým té-
mam. Za spracované práce udelil Zväz 
spracovateľov dreva SR spolu s vyda-
vateľstvom Trendwood – twd celoročné 
predplatné časopisu Drevársky maga-
zín všetkým oceneným autorom.

Ocenení študenti v Stredoškolskej sekcii

Cenu ZSVTS získal študent Drevárskej 
fakulty TU Zvolen Jakub Andel
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Impozantní romantická stavba na skále 
rozhodně překvapí, či dokonce zaskočí. 
Není to žádné muzeum v běžném slova 
smyslu, ale velmi živý objekt, který ročně 
přitahuje tisíce turistů. Jde totiž o jeden 
z nejzachovalejších hradů z románského 
období, mistrovské dílo prastarých stavi-
telů, kteří objekt doslova a do písmene 
zasadili do skály. Hrad stále patří rodu 
Lichtenštejnů. Jedna hradní místnost 
obsahuje mimo jiných vzácností portré-
ty současného, minulého i budoucího 
knížete. Rod ale trvale sídlí ve Vaduzu. 
Svoje kouzlo má i název sídla. Jeho his-
torie sahá do začátku druhého tisíciletí, 
které je dobou budování románských 

hradů. Ty často nesou romantické 
názvy jako Falkenstein (sokolí skála) 
nebo jestřábí hrad Habichsburg (poz-
ději Habsburg) podle loupeživého rytíře 
Gutrama, kterému říkali jestřáb (Habich).
Lichtenstein se odkazuje na zvláštní 
osvětlení skály. To doslova uchvátilo 
právě projíždějícího Huga z Petronelu. 
Světlo bylo impulzem k vybudování hra-
du a ještě dnes rozzáří duši každého, 
kdo hrad navštíví. Na rozdíl od luxusních 
a vyumělkovaných interiérů některých 
objektů Habsburků z něj čiší podmanivá 
skromnost. Interiéry vybavené nábytkem 
podněcují představivost o životě v době 
před mnoha staletími a člověku se tak 
nějak nechce vrátit do civilizace.
Základní kámen objektu byl položen 
v roce 1156. V deníku kláštera v Zwettlu 
je zmínka o jeho zakladateli, Hugovi 
z Lichtenštejnu, původním jménem 
Hugo z Petronellu. Po dostavbě v roce 
1135 zůstal objekt v rukou Lichtenštejnů 
až do roku 1295. Pak se dostal díky 

svatební smlouvě do vlastnictví pánů ze 
Stadeka. K dalším úpravám došlo ve 
14. a 16. století. Hrad postupně patřil 
různým movitým rodům, jedním z majite-
lů byl i Matyáš Korvín. V roce 1508 byl 
obsazen tyrolským domem Freisleben, 
následně ho v roce 1529 zničili Turci. 
Znova byl postaven v roce 1533. V roce 
1592 ho získal hrabě Khevenhiller, svo-
bodný pán z Eichelbergu, v roce 1664 
byl výrazně rozšířen a v roce 1683 byl 
znova masívně poškozen Turky tak, že 
byl neobydlitelný. O jeho opravu se pak 
postaral pozdější známý vynálezce tužek 
knížecí architekt Hartmut. 
O sto let později, v roce 1799, zahá-
jil princ Poniantovský opravu v duchu 
romantického rytířského biedermeie-
ru. Přestavba pokračovala i za prince 
Johanna Josefa I. z Lichtenštejnu, který 
získal hrad na Vánoce roku 1807. Od té 
doby je hrad vlastnictvím rodu. 
Romantická architektura byla v roce 
1812 doplněna o artefakty z privátních 
sbírek majitelů. Instalací zbraní, nábytku, 
skulptur a obrazů se objekt stal nejstar-
ším hradním muzeem v Rakousku. 
Dnešní podoba hradu pochází z 19. sto-
letí. Byla zahájena v roce 1883. Postaral 
se o ni Johann Josef II. z Lichtenštejnu. 
Pod dozorem architekta Kaysera byl 
objekt dobudován jako muzeum a jako 
sídelní hrad. Kolem roku 1890 byl podle 
Reinbergera z Vaduzu zařízen interiér. 
Mimo jiné zde byly instalovány další cen-
né sochy a reliéfy z knížecí sbírky tak, 
aby se hrad stal důstojným reprezentan-
tem devět set let staré historie rodu.
Se svým dominantním postavením na 
vysoké skále a svými masivními zdmi 
s malými okenními otvory je dnes po-
važován za velkolepý památník středo-

Hrad Lichtenstein

Po stopách společné minulosti Čechů a Slováků v období Rakousko-uherské monarchie postupně 
odhalujeme krásy a tajemství Schönbrunnu, Belvederu či Hofburgu, navštěvujeme i mimovídeňská 
sídla jako Laxenburg či zámek Hof, ale svoji nesmazatelnou stopu zde zanechaly i jiné význačné 
evropské rody, např. Lichtenštejnové. Jejich sídlo se tyčí na strmé skále na samém okraji Vídeňského 
lesa, na dohled od rakouské metropole.

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

Monumentální těleso hradu je vidět zdaleka
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věkého stavebnictví a umění obranné 
architektury. Důsledkem malých oken 
jsou tmavé interiéry, člověk si může jen 
těžko představit, jak se zde žilo. V nej-
nižším patře a v podhradí jsou zachovány 
viditelné velké části románského zdiva, 
kterým prostupuje skalní masiv. Hned 
při vstupu do objektu vnímá návštěvník 
historii všemi póry těla. Vstupní podla-
ží je určeno veřejnosti a před nikým se 
nezavírá, interiéry dalších podlaží jsou 
striktně privátní.
Nade zdmi, které jsou zdobeny trofejemi a 
zbraněmi, se tyčí mohutné stropy. Při po-
slední přestavbě byla vybudována vzorová 
kuchyně. Nikdy se v ní nevařilo. Vznikla 
přepůlením výšky původního prostoru vy-
sokého sálu. Dalším impresívním interié-
rem je gotická ložnice na nejvyšším patře. 
Vévodí jí postel s baldachýnem. I když je 
na první pohled z našeho hlediska malá, 
spávala v ní celá rodina včetně dětí do 
7 let. Další osoby včetně sloužících pře-
spávaly na křeslech nebo truhlách.
Jedna z místností horního patra je vyba-
vena prevétem (locus privatus) – otvorem 
ve výklenku, který sloužil k vykonávání 
tělesné potřeby. Další úžasné stavební 
„vychytávky“ čekají např. na kamenném 
schodišti v podobě klenebních konzol 
zdobených různými motivy. Původně ro-
mánský je motiv draka požírajícího člo-
věka. Skutečnou „perlou“ nábytkářství 
je původní románská „spací nika“, což 
není nic jiného než vyhloubený prostor 
ve skále ve výšce běžné lehací plochy. 
Ležení změkčuje kožešina. 
Na návštěvní trase hradu leží i kaple sv. 
Pankráce ze 12. století. Jedna z nej-
starších kaplí v Rakousku je skutečným 
kulturním klenotem, který ukrývá mnoho 

vzácných objektů včetně trnu z Ježíšovy 
koruny. Korunu získal v roce 1237 fran-
couzský král Ludvík IX. a nechal pro ni 
postavit tzv. Svatou kapli, aby ji mohl 
vždy na Velký pátek ukazovat veřejnos-
ti. Koruna sloužila ke korunovačním ce-
remoniálům až do roku 1809, kdy tuto 
tradici přerušil Napoleon. Ten také jed-
notlivé části koruny rozdal. 
Návštěva hradu je dovršena úžasným vý-
hledem do okolí, zejména ze severního 
balkonu. Vídeň je na dosah ruky a za 
jasného počasí zřetelně vystupuje zlace-
ná kopule chrámu psychiatrické léčebny 
ve Steinhofu, dílo Otty Wagnera. Výhled 
na druhou stranu odhalí uprostřed lesa 
několik romantických staveb včetně „řím-
ského chrámu“.
Za války byl hrad nacisty používán jako 
školicí středisko. Lichtenštejnům se 
naštěstí podařilo včas přesunout archiv 

a některé umělecké objekty do Vaduzu. 
V roce 1938 zde byl umístěn i pancéřový 
regiment. Konec války se výrazně pode-
psal na hradní atrchitektuře, protože 4. 
garda sovětské armády přišla do Vídně 
právě od jihu. Během těchto událostí 
byl hrad těžce poškozen granáty a vy-
pleněn. V revolučním roce 1956 opět 
posloužil veřejnosti, tentokrát jako tábor 
pro utečence z Maďarska.
Teď už se hrad skví ve své celé parádě 
a lze ho navštívit celý rok. Je připraven 
bohatý program různých kulturních udá-
lostí. Tímto způsobem elegantně spoju-
je současnost s minulostí. Není divu, že 
se stal vyhledávaným objektem filmařů. 
Snad nejslavnějším filmem, který zde 
vznikl, je jedna z amerických verzí ro-
mánu Tři mušketýři.

Zdroje: prohlídka hradu, www.burgliechtenstein.eu

Gotické ložnici s krbem dominuje lůžko s baldachýnem, který chránil před hmyzem 
a chladem

Některé místnosti, např. ložnice, mají kvůli lepší tepelné izolaci dřevěné obložení 
stěn. Obslužný personál spával v ložnici na truhlách nebo křeslech

Ke komplexní představě života na hradě 
přispívá i kuchyně. I když se tu nikdy ne-
vařilo, je stále funkční
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 DŘEVOŘEZÁNÍ 5. – 6. 7.
 Celorepublikové setkání řezbářů – 18. ročník • Třešť – náměstí 

T.G. Masaryka • Spolek přátel betlémů v Třešti, www.trest.cz, 
http://betlemytrest.wz.cz

Slovenská republika

 1. DETSKÝ FESTIVAL 21. – 23. 6.
 Prehliadka detského tovaru • Nitra – výstavisko Agrokomplex • 

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, kedykam s.r.o., www.
agrokomplex.sk, www.detskyfestival.sk

Zahraničí

 GILE 9. – 12. 6.
 Mezinárodní veletrh interiérového dekorativního a technického 

osvětlení, LED technologií, příslušenství a elektronických kom-
ponentů • Guangzhou, Čína • Messe Frankfurt, guangzhou-
-international-lighting-exhibition.hk.messefrankfurt.com

 NEOCON  10. – 12. 6.
 Kontraktační veletrh designového nábytku a interiérového vyba-

vení • Chicago, USA • The Mart, www.neocon.com
 SALÃO DE GRAMADO 10. – 13. 6.

 Mezinárodní veletrh nábytkového designu a interiérových dekorací 
• Gramado, Brazílie • Salão de Gramado, www.salaodegramado.
com.br

 DESIGN MIAMI  11. – 16. 6.
 Globální fórum pro design nábytku, osvětlení, uměleckých před-

mětů • Basilej, Švýcarsko • Design Miami, basel2019.design-
miami.com

 HAPPY BUSINESS TO YOU 12. – 14. 6.
 Specializované kontraktační setkání italských výrobců vybavení 

a dodávek na klíč pro velké zakázky s mezinárodními architekty, 
generálními dodavateli, návrháři interiérů a distributory • Sacile – 
palazzo Ragazzoni, Itálie • Pordenone Fiera S.p.a., www.happy-
businesstoyou.it

 FIW 12. – 15. 6.
 Mezinárodní veletrh nábytku, vybavení interiéru a zpracování dřeva 

• Almaty, Kazachstán • Atakent-Expo, atakentexpo.kz, mebel-
expo.kz

 BARCELONA DESIGN WEEK 12. – 19. 6.
 Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu • Barcelona, 

Španělsko • Barcelona Centre de Disseny, www.barcelona-
designweek.com

 ALL-RUSSIAN FURNITURE SUMMIT 13. – 14. 6.
 Celoruský nábytkářský kongres • St. Petersburg, Rusko • Restec 

Exhibition Company, restec-expo.com
 HEIMTEXTIL INDIA 13. – 15. 6.

 Mezinárodní veletrh bytového textilu a textilu pro veřejný sektor. 
Souběžná výstava: AMBIENTE INDIA – mezinárodní veletrh in-
teriérového zařízení, dekorací a přidruženého průmyslu • New 
Delhi, Indie • Messe Frankfurt GmbH, heimtextil-india.in.messe-
frankfurt.com, ambiente-india.in.messefrankfurt.com

 MOROCCO FURNITURE FAIR 13. – 16. 6.
 Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového vybavení. Souběžná 

výstava: MOROCCO HOME TEXTILE – mezinárodní výstava byto-
vého textilu a dekorací • Casablanca, Maroko • Pyramids Group 
Fair Inc., www.moroccofurniturefair.com

 GARDEN PREVIEW 17. – 18. 6.
 Veletrh evropského zahradního nábytku • Houten, Nizozemsko 

• Branchevereniging B3, www.gardenpreview.eu
 EXPO AMPIMM 18. – 20. 6.

 Veletrh strojů, zařízení, materiálů a komponentů pro nábytkářský 
průmysl • Mexico City, Mexiko • AMPIMM, www.ampimm.org

 YAPI – TURKEYBUILD ISTANBUL 18. – 22. 6.
 Mezinárodní stavební veletrh • Istanbul, Turecko • ITE Turkey, 

YEM EXHIBITION, www.yapifuari.com.tr
 DENFAIR 2019 20. – 22. 6.

 Veletrh designu a umění • Melbourne, Austrálie • Level 1, www.
denfair.com.au

 THE HOTEL SHOW AFRICA 23. – 25. 6.
 Veletrh výrobců a dodavatelů vybavení, technologií a služeb pro 

pohostinství • Johannesburg, Jihoafrická republika • DMG 
Events, www.dmgeventsme.com, www.thehotelshowafrica.com

 DESIGN TOKYO 26. – 28. 6.
 Přední japonský veletrh designových výrobků • Tokio, Japonsko 

• Reed Exhibitions Japan Ltd., www.designtokyo.jp
 IBF FORUM HOLZBAU 27. – 28. 6.

 Mezinárodní konference o dřevostavbách a jejich interiérech pro ženy 
• Merano, Itálie • FORUM HOLZBAU, www.forum-holzbau.com

 BUILDEXPO 27. – 29. 6.
 Mezinárodní výstava stavebních materiálů, technologií a infra-

struktury. Souběžná výstava: CERAMICA – mezinárodní výstava 
keramiky do koupelen a kuchyní • Lagos, Nigérie • AlanExpo, 
www.nigeriabuildexpo.net, www.ceramicaafrica.com

 HOUSE + GARDEN SHOW 28. 6. – 7. 7.
 Veletrh vybavení domů a zahradní • Durban, Jihoafrická republika 

• H & G ExhibitionPartnership, www.housegardenshow.co.za
 TENDENCE 29. 6. – 1. 7.

 Mezinárodní veletrh interiérového vybavení, nejnovějších trendů 
domácností a dekorací • Frankfurt nad Mohanem, Německo • 
Messe Frankfurt, tendence.messefrankfurt.com

 KITCHEN, BATH, SAUNA & POOL 30. 6. – 3. 7.
 Mezinárodní výstava zařízení do kuchyní, koupelen, saun a bazénů 

• Teherán, Írán • TITEX, titexgroup.com
 FITECMA  2. – 6. 7.

 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dře-
vozpracující průmysl • Buenos Aires, Argentina • ASORA, www.
fitecma.com.ar, www.eumabois.com

 ARCHIDEX 2019 3. – 6. 7.
 Mezinárodní výstava stavebnictví, architektury a interiérového 

designu – 19. ročník • Kuala Lumpur, Malaysia • C.I.S. Network 
SND BHD., archidex.com.my

 BUILDEXPO AFRICA 4. – 6. 7.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžné výstavy: AFRIWOOD 

EAST AFRICA – mezinárodní výstava pro dřevozpracující a ná-
bytkářský průmysl, LIGHTEXPO AFRICA – mezinárodní výstava 
svítidel a doplňků pro bytové, komerční a průmyslové interiéry, 
MINEXPO AFRICA – mezinárodní výstava technologií v oblasti těž-
by a zpracování nerostných surovin • Nairobi, Kenya • Expogroup 
Exhibitions & Conferences in Africa, expogr.com

 KOREA BUILD 2019 4. – 7. 7.
 Veletrh stavebních materiálů a konstrukcí, nábytku a interiérového 

designu • Soul, Jižní Korea • MESSE ESANG Co., Ltd., eng.
koreabuild.co.kr

 TRENDSET 6. – 8. 7.
 Mezinárodní veletrh trendových produktů z oblasti interiérového 

vybavení a moderního životního stylu • Mnichov, Německo • 
TrendSet GmbH, trendset.de

 CBD 2019 8. – 11. 7.
 Mezinárodní veletrh vnitřního vybavení, výzdoby a zařízení pro 

tzv. inteligentní domácnost • Guangzhou, Čína • CBD-IBCTF 
Shanghai, en.cbd-china.com

 SOLEX  9. – 11. 7.
 Letní outdoorová výstava se zaměřením na zahradní nábytek, osvět-

lení, pergoly a potřeby pro grilování • Birmingham, Velká Británie • 
The Premier Promotions and Exhibitions Limited, www.lofa.co.uk

 DOWINTECH 9. – 12. 7.
 Mezinárodní výstava technologických zařízení a materiálů pro 

výrobce dveří a oken • Teherán, Írán • TITEX, titexgroup.com

(Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny 
v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich 
aktuálnost přímo na webových stránkách veletrhu nebo u pořa-
datele.)
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Vyhlásenie ZSD SR k aktuálnej trhovej situácii 
a cenovej a obchodnej politike LESY SR, š.p.

Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) sa dlhodobo usiluje 
o nastolenie transparentných a korektných vzťahov so svojím 
strategickým partnerom, ktorým sú LESY SR, š.p. tak, aby 
to bolo v prospech všetkých drevospracujúcich subjektov na 
Slovensku a tým aj v prospech rozvoja lesnícko-drevárskeho 
komplexu SR.
Po rokoch vyjednávania a konštruktívnych rokovaní sme sa 
dopracovali k fungujúcemu mechanizmu komunikácie o spo-
lupráci i o cenotvorbe. Oceňujeme snahu súčasného vedenia 
štátneho podniku LESY SR, š.p. o čo najlepšie nastavenie 
optimálnych podmienok a tým aj cien pre svojich odberate-
ľov. Podľa skúseností drevospracujúcich firiem sa LESY SR, 
š.p. prispôsobujú trhovým cenám. Vzhľadom na ročný objem 
predaja drevnej suroviny a s prihliadnutím na okolité európske 
a domáce trhy, ako aj na pretrvávajúci vplyv spracovania pod-
kôrnikovej kalamity, majú LESY SR, š.p. podľa názoru ZSD SR 
cenovú politiku nastavenú adekvátne. Keďže zotrvačnosť ta-
kého veľkého subjektu je vyššia, než reakčná schopnosť súk-
romných vlastníkov, preto sú ceny dnes vyššie, než si to žiada 
aktuálny stav a ako sú u porovnateľných subjektov.
ZSD SR aktívne rokuje o cenách guľatiny so svojím strategic-
kým partnerom, ktorým sú LESY SR, š.p. tak, aby sa podarilo 
dosiahnuť taký kompromis, ktorý bude únosný z ekonomického 
hľadiska pre všetky zainteresované strany. Oceňujeme pre-
dovšetkým fakt, že vďaka ústretovosti LESY SR, š.p. dosiahli 
členské spoločnosti ZSD SR strednodobé zmluvy na odber 
guľatiny, čo pre ne znamená vysokú mieru stability.

Zdroj: TS ZSD SR

75

informácie zsd sr

http://www.okentes.cz
http://www.miniprof.cz
http://www.tkz.cz
http://www.zsdsr.sk
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V obci Jelka (okr. Galanta) zrekonštru-
ovali 125-ročný drevený vodný kolový 
mlyn, ktorý patrí medzi technické pa-
miatky Slovenska. Slávnostné otvore-
nie so športovým programom sa usku-
točnilo 18. mája za účasti mnohých 
hostí a návštevníkov.
Némethov vodný mlyn postavili v roku 
1894 ako plávajúci na hladine Malého 
Dunaja. V roku 1905 ho prestavali 
a ukotvili na pilóty – takto pracoval až do 
roku 1951. Ďalšia rekonštrukcia mlyna 
bola pred štvrťstoročím v rokoch 1992 
– 94, kedy sa stal súčasťou skanzenu, 
ktorého správcom je Vlastivedné múze-
um v Galante. Stredoeurópska rarita si 
vyžiadala ďalšiu rekonštrukciu, a tak bol 
pre verejnosť zatvorený od júla 2018.
Do nového dreveného „šatu“ dostali troj-
podlažný objekt a okolie revitalizáciou 
cez projekt „Objavte Malý a Mošonský 
Dunaj na bicykli a na člne“ formou cezhra-
ničnej spolupráce Interreg Slovensko – 
Maďarsko. Európska únia podporila toto 
úsilie celkovou sumou takmer 2,9 mil. 
eur. Výraznú rekonštrukciu potrebovali 
drevená strešná konštrukcia a strecha 

budovy mlyna, vodné koleso, prístupová 
lávka z brehu do mlyna a mostík okolo 
mlyna. Dôležité boli nové protipožiarne 
nátery drevených častí. Revitalizovali 
aj okolie skanzenu a doplnili zbierku 
vlastivedných predmetov. Vybudovali 
novú veľkú drevenú stodolu, do ktorej 

umiestnili poľnohospodárske nástroje 
a náradie Podunajského regiónu.
Na rekonštrukciu prispeli Trnavský 
samosprávny kraj sumou 144 tis. eur 
a samospráva Jelky 215 tis. eur.

Autor: Dr. Anton Mrník

Súčasťou skanzenu zrekonštruovaný drevený vodný mlyn a nová stodola

Prínosom 11. medzinárodnej vedeckej 
konferencie „Ekonomika, manažment a 
technológie v podnikoch 2019“, ktorá 
sa uskutočnila na Technickej univerzite 
vo Zvolene 9. – 10. mája 2019, je zá-
mer zaviesť do praxe nové parametre 
nosnej témy antropometrie – výško-
vého a hmotnostného rastu dospelej 
populácie SR a z toho vyplývajúce po-
treby úpravy noriem sedacieho a lôž-
kového nábytku pri výrobe. Druhým 
blokom bola prezentácia prierezových 
otázok ekonomiky a manažmentu. 
Úvodné referáty predniesli odborníci 
z Drevárskej fakulty TU Zvolen doc. 
Ing. Marek Potkány, PhD. a doc. Ing. 
Pavol Joščák, CSc.
Po ďalších koreferátoch a vyjadre-
niach v pléne sa uskutočnili multilate-
rálne a bilaterálne rozhovory, ktorých 
sa zúčastnili výskumníci z Mongolska, 
Rakúska, Nemecka, Českej republi-
ky a Slovenska. Vedecká konferencia 
sa koná vo Zvolene každé dva roky. 
Antropometria tvorí techniku, ktorou 
sa merajú rozmery ľudského tela a do-
káže zistiť rôzne údaje nárastu alebo 

úbytku hmoty svalstva a ich súvislosť 
na miery rozličných telesných propor-
cií ľudského tela. 
Závery konferencia tvoria vedecké 
využitie aj vo výrobe nábytku a tvorbe 
interiéru. Odráža sa to hlavne v ergo-

nómii pri stanovení typových štandardov 
výroby spotrebných predmetov pre kaž-
dodenný život a na vykonávanie pracov-
ných pohybov v optimálnych potrebách 
človeka.

Autor: Dr. Anton Mrník

Vedecká konferencia na DF analyzovala antropologickú databázu

Zrekonštruovaný drevený vodný kolový mlyn v Jelke. Foto: Internet

V úvode vedeckej konferencie vystúpili s príhovormi dekan Drevárskej fakulty TU 
Zvolen prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., prorektor Vysokej školy technickej a ekono-
mickej České Budějovice doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. a prorektor pre rozvoj TU 
Zvolen doc. Ing. Josef Drábek, CSc. Foto: archív DF TU
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�� dodávky materiálu, polotovarů 
a liniového osvětlení na míru

�� odborný návrh, profesionální  
výroba a kompletace

�� přesné měření parametrů,  
znalost norem

�� 22 let zkušeností s realizacemi  
projektů

www.tron.cz

PŘIHLAŠTE SE ZDARMA NA 
ODBORNÝ SEMINÁŘ:

A) Vliv světla na biologii člověka

B) Řízení osvětlení v interiéru  
     (Casambi systém)

Přihlášení posílejte na info@tron.cz

Sídlo OSN v New Yorku hostilo od 
6. do 10. mája 2019 lesníkov z ce-
lého sveta. Na 14. zasadnutí Fóra 
OSN o lesoch (UNFF 14) podrobne 
rozobrali problémy zo všetkých konti-
nentov. Lesnícki odborníci ohraničili 
program na 6 základných cieľov zo 
Strategického plánu OSN pre lesy 
2017 – 2030. V popredí je trvalo udr-
žateľné obhospodarovanie lesov a ich 
implementácia. Opatrenia by mali čeliť 
zhoršujúcim prejavom a dopadom kli-
matických zmien na globálnej úrovni.
Keďže európskym lesom šéfuje v ob-
dobí 2016 – 2020 Slovensko, roko-
vanie na tému implementácie Strate-
gického plánu OSN pre lesy viedol 
Ing. Boris Greguška, PhD. predstaviteľ 
Forest Europe Liaison Unit Bratislava. 
Panelovú diskusiu následne moderoval 
Mgr. Igor Viszlai – expert na komuni-
káciu Forest Európe zo sekretariátu 
Bratislava. Situáciu v SR predstavil 
generálny tajomník služobného úra-
du Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Ing. Jaroslav Regec. 
Informoval o príprave nového zákona 
o lesoch, ktorý bude riešiť aj otáz-
ky vplyvu lesa na ekonomický rast, 
zamestnanosť obyvateľstva a otázky 
zlepšenia životnej úrovne ľudí z odvet-
via lesov a drevárskeho priemyslu.
V rámci neformálnych rokovaní sa Ing. 
Jaroslav Regec spolu s generálnym 
riaditeľom Sekcie lesov a spracovania 
dreva na Ministerstve pôdohospodár-
stva Ing. Petrom Kickom stretli so štát-

nym tajomníkom Rumunska pre odvet-
vie lesného a vodného hospodárstva 
Danielom Constantinom Coroamom. 
Zástupcovia slovenskej a rumunskej 
strany sa zhodli na tom, že problémy 
s oslabením lesných porastov z dôvo-
du klimatických zmien na Slovensku, 
v Českej republike a v Rumunsku sú 
takmer totožné. Rovnako aj problémy 
pri hľadaní finančných nástrojov na 
podporu súkromných vlastníkov le-
sov pri sanácii poškodených lesných 
porastov a ich následnej obnove zo-
stávajú nevyriešené. Prijali spoločné 
kroky na vytvorenie Kalamitného fon-
du na spracovanie následkov kalamity 
a obnovy lesných ekosystémov.

Autor: Dr. Anton Mrník

Fórum OSN o lesoch riešilo šesť strategických bodov 
Agendy 2030

14. zasadnutie Fóra OSN o svetových lesoch v New Yorku. Foto: Francis Dejon

Panelovú diskusiu moderoval Mgr. 
Igor Viszlai. Foto: Francis Dejon

http://www.tron.cz
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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

 Prodám kvalitní truhlářskou třívrstvou březovou překližku, 1475 
x1475 mm, tl. 5 mm. Asi 50 ks. Opravdu pěkná. Cena 100 Kč/m2. 
Možnost dopravy zdarma. Kontakt: e-mail: ladas381@seznam.cz

 Prodám dřevotřískové desky 8x280x880 mm. Kvalitní. Cena 
10 Kč/ks, t.j. cca 40 Kč/m2. Prodám i větší množství.
Kontakt: e-mail: ladas381@seznam.cz

 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 1475 
x1475 mm, tl. 5 mm. Asi 100 ks. Pěkná. Cena dohodou. 
Kontakt: e-mail: truhlarstvi.simak@tiscali.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Predáme funkčnú 4-strannú frézu SK-Machinery, typ SK-907S, 
7-vretenovú, s automatickým podávačom, rok výroby 2003. Cena 
dohodou. Kontakt: tel.: +421 907 284 241, e-mail: rajcan@rajcan.sk 

 Prodáme zařízení k narážení kolíků GANNOMAT SELEKTA 252, 
rok výroby 2014, velmi málo používané. Stroj pro snadné narážení 
kolíků s uzavřeným lepidlovým systémem, dobrý stav – plně funkční, 
pracovní kapacita 45 kolíků/min, možnost volby koliků 6, 8, 10, 
12 mm, zapojení na 220 V, jednoduchá údržba. Cena 120 000 Kč 
bez DPH (nová cca 250 000 Kč). Kontakt: e.zgarbova@invista.cz

 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 
(dĺžka klincov 18–41 mm), pásovú pílu, striekaciu pištoľ Schneider 
Druckluft FX2000. Kontakt: tel.: +421 905 255 442

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Nabízím volnou kapacitu ve výrobě eurooken. Eurookna vyrá-
bíme v profilech IV68 a IV78. Výhodné rabaty, doprava až k vám, 
případně na stavbu. Dále také vyrábíme repliky historických oken.
Kontakt: e-mail: p.grubner@seznam.cz, tel.: +420 737 883 380

 Nabízíme frézování na 5-ti osém CNC obráběcím centru. 
Obrábíme dřevo, plasty, polystyrén. Plošné frézování a vrtání lami-
na a kompaktních desek. Sochy, pažby, tvarované nohy. Plastická 
loga a nápisy. 3D frézování forem. Označování a číslování částí. 
Kulisy a dřevěné konstrukce pro výstavy. Schodiště, schodnicové 
díly. Dělení a formátování desek. Gravírování dřeva nebo plastů. 
Ořezávání plastů. 3D výroba z hliníku. Obrábění plastů.
Kontakt: e-mail: vyroba@fa-havlicek.cz

RŮZNÉ

 Vyšší odborná škola Volyně otevírá opět od 1. září 2019 dálko-
vou formu vzdělávání oboru „Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce“. 
Studium je prakticky orientované s vazbou na příbuzné bakalářské 
obory „Tvorba a konstrukce nábytku“ a „Dřevěné stavby“ realizova-
né prostřednictvím Detašovaného pracoviště Technické univerzity 
Zvolen v jihočeské Volyni. Přihlášky se podávají v 1. kole do 31. 
května 2019 a ve 2. kole do 15. srpna 2019. Bližší informace na 
www.vos.volyne.cz nebo na tel.: +420 603 537 979, 604 251 109.

 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

 Nabízím všechny ročníky, od prvního do posledního čísla, od-
borného časopisu TRUHLÁŘSKÉ LISTY. Velmi zachovalé.
Kontakt: e-mail: ladas381@seznam.cz

POPTÁVKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Poptáváme pravidelnou dodávku bukových nebo jasanových 
sušených hoblovaných hranolů pro výrobu sedacích souprav v růz-
ných rozměrech.
Kontakt: Martin Lukáš, Lumco spol. s r.o. Česká Skalice, tel.: +420 
605 073 823, e-mail: Lukas@lumco.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

Zahraničné pracovné stáže Spišiakov
Uverejnené: štvrtok, 30. máj 2019
Prostredníctvom projektu Erasmus+ sa v školskom roku 2018/19 zúčastnila SOŠ drevárska 
Spišská Nová Ves zahraničných stáží v projekte Remeslo 2019. Do pracovných procesov v za-
hraničí sa zapojilo 22 žiakov a 8 pedagógov.

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

Sraz století na MENDELU v Brně
Uverejnené: štvrtok, 30. máj 2019
Mendelova univerzita v Brně zve všechny své absolventy na Sraz století v rámci oslav 100. výročí 
založení univerzity. Akce se uskuteční v sobotu 15. 6. 2019 od 10:00 v areálu MENDELU.

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

Užít si komfort naplno
Uverejnené: streda, 29. máj 2019
Společnost Hranipex ani letos nechyběla na největší mezinárodní výstavě Interzum 2019 v Kolíně 
nad Rýnem. Stánek se nesl v duchu osobní péče a perfektního servisu. Je to přesná paralela 
k tomu, co Hranipex běžně nabízí svým zákazníkům v oboru olepování nábytkových dílců.

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

Normy pre navrhovanie budov, používanie farieb, lesnícku techniku
Uverejnené: streda, 29. máj 2019
Nové technické normy uverejnené v júnovom zborníku ÚNMS SR pokrývajú väčšinu odvetví. 
Vybrali sme časť z nich, ktoré približujú lesnícke stroje, problematiku farieb, navrhovanie budov 
a drevodomov, používanie niektorých materiálov a technológií vo výrobe.

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

XXX Lutz kupuje 22 evropských poboček Kika
Uverejnené: streda, 29. máj 2019
Rakouský nábytkářský řetězec XXX Lutz kupuje od holdingu Signa 22 zahraničních poboček 
konkurenčního řetězce Kika, včetně prodejen v České republice a na Slovensku. Cenu firmy 
nezveřejnily. Informoval o tom server Heute.at.

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

Interzum 2019: Více vystavovatelů i návštěvníků
Uverejnené: utorok, 28. máj 2019
V pátek 24. května 2019 skončil v Kolíně nad Rýnem přední světový veletrh výroby nábytku a in-
teriérového designu Interzum, a to s vynikající bilancí.

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

Poslední postupové kolo SUSO proběhlo v Českých Budějovicích
Uverejnené: pondelok, 27. máj 2019
Na českobudějovickém výstavišti v rámci výstavy HOBBY se ve dnech 10. a 11. května uskutečnilo 
poslední postupové kolo 23. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO. O postup 
do velkého finále v rámci zářijového stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze se utkalo sedm 
družstev truhlářů.
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

Na jednej strane sú to pastelové farby 
(hlavne púdrová), doplnené o akcenty 
zlatej a čiernej farby. Na druhej stra-
ne sú to moderné materiály, ako sú 
kovolamináty, lamináty, digitálna tlač 
a špičkové kovania. Všetko dohroma-
dy môže fungovať, aj keď sa to môže 
zdať ako protiklad. Tak vyzeral koncept 
VZOROVÉHO BYTU v štýle digitálnej 
romantiky.

Tohtoročný veľtrh Interzum v Kolíne nad 
Rýnom predstavil okrem iného rad zau-
jímavých noviniek zameraných na zjed-
nodušenie práce a zvýšenie efektivity 
výroby nábytku. Mnohé z nich sa týkali 
spojovacieho kovania a systémov pre 
konštrukčné spoje, ktoré pri montáži či 
demontáži nábytku nevyžadujú použitie 
náradia. Niektoré z nich predstavíme 
v nasledujúcom vydaní Drevárskeho 
magazínu.

Foto: Ing. František Novák

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 

Odborný časopis na podporu drevárskej
a nábytkárskej výroby 

s vybranými recenzovanými článkami
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  Inzercia, predplatné a distribúcia v SR 
a v zahraničí okrem ČR
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mobil: 0905 630 907

tel./fax: 048/414 82 17- 9
e-mail: sk@drevmag.com
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Ve voľnom predaji rozširujú
Zmluvne spolupracujúce firmy uvedené v adresári 
predajných miest nacházajúcom sa vo vnútri čísla.
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Zadané do tlače
30. 05. 2019

Vychádza desaťkrát ročne.
Za odbornú úroveň príspevkov zodpovedajú autori.

Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Ceny uve-

dené v inzerátoch platia pre tú republiku, 
v ktorej má inzerujúci subjekt sídlo.
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