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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Naše problémy za nás nikdo jiný řešit nebude

V poslední době často slýcháváme z úst některých politiků nebo manažerů, že to či ono 
způsobila Evropská unie svými předpisy… Jedná se o velmi zjednodušující a zkratkovitá 
vyjádření, která nám jsou ovšem velmi srozumitelná. Rychle bývá nalezen a označen 
viník – jakýsi „euroúředník“, který má potřebu neustále vymýšlet nové zákony, nařízení 
a direktivy, kterými jen komplikuje život poctivým podnikatelům. To je s trochou nadsázky 
popis pocitů bezmoci.
Po létech cestování do Bruselu si dovolím tvrdit, že problém je složitější. Za návrhem 
nové „bruselské legislativy“ vůbec nemusí být „kreativní euroúředník“, ale zcela běžný 
pracovník nějaké zájmové organizace, který tak činí z mnoha důvodů. Může se jednat 
o ekologické lobby, o lobby jiného průmyslového oboru nebo lobby z oboru služeb atd. 
Poměrně často se jedná o lobby odborových organizací. My to pak často vnímáme, že 
se s tím nedá nic dělat. To je ovšem omyl! Jen je zapotřebí dlouhodobé a systematické 
práce, která není třeba dlouhá léta vidět, aby se předešlo a zamezilo některým návrhům a „nápadům“. A to je právě práce pro národní 
i nadnárodní profesní svazy. Je škoda, že si podnikatelé toto často neuvědomují a nedají několik tisícovek ročně na ochranu svých 
zájmů. Podnikatelé z původní EU 15 za nás vše nevybojují. Nakonec to ne vždy musí být jejich společný zájem… Pokud naše lobby 
nebude silnější, můžeme se relativně brzy dočkat výrazně tvrdší legislativy, která bude odsávat další peníze z našich výrobních provozů… 
A podnikatelé z východu jsou stále ti, kteří ubírají zakázky i pracovní místa podnikatelům na západě Evropy…
Evropská legislativa může ve výrobě nábytku velmi zdražit cenu práce. Přinést pro výrobce vysoké náklady, které podstatně sníží jejich 
konkurenceschopnost. A evropské odborové organizace jsou v tomto směru velmi aktivní! A navíc ve svých aktivitách mají značnou 
podporu z různých stran, jako jsou jiné obory nebo obchodní organizace, které mají zájem například na zvýšení importu nábytku do Evropy.
Federace evropských výrobců nábytku (UEA) je pojistka podnikání pro evropské výrobce nábytku v Evropě. Před UEA nyní stojí 
řada dlouhodobých úkolů. Účastníme se Sociálního dialogu při Evropské komisi v Bruselu. Témata pro řešení jsou například vztah 
FSC a PEFC, což v dlouhodobém horizontu může zdražit dřevo pro zpracovatele, evropská legislativa ohledně nehořlavosti PUR pěny 
a rezistence čalouněného nábytku vůči ohni. Řeší se problematika bezpečnosti práce na evropské úrovni. Rád bych připomněl, že 
evropská legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může velmi zdražit cenu práce ve výrobě nábytku.
Je rozhodně potřeba věnovat těmto věcem pozornost. Myslet si, že se jedná o iniciativu evropských úředníků, je alibismus, neschopnost 
vzít věci do svých rukou. A je zřejmé, že pokud se nebudeme o tyto záležitosti starat my, vezmou je do rukou jiní.

Ing. Tomáš Lukeš
generální tajemník UEA
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Dřevomateriál s.r.o. - prodejce PFL pro ČR

tel.: +420 465 611 611
tel.: +420 844 333 003
www.drevomaterial.cz/p�eiderer

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738 
564 01 Žamberk www.drevomaterial.cz

ATRAKTIVNÍ KOLEKCE  
LAMINOVANÝCH DESEK
PFLEIDERER

Proč právě PFLEIDERER? 
Produkty pro profesionály!
 
Laminované desky Pfleiderer jsou ideálním materiálem pro jakýkoliv typ nábytku.

Naše vybraná kolekce dekorů je v souladu s nejnovějšími módními trendy.

Vyzkoušejte výbornou kvalitu a trvanlivost výrobků Pfleiderer!
Kromě atraktivní nabídky dekorů Vám nabízíme pružný servis, rychlé dodací lhůty a skvělé ceny.

Více informací na www.drevomaterial.cz/pfleiderer

Originální design pro Váš domov i kancelář

http://www.drevomaterial.cz/pfleiderer


 
                                    

Dřevomateriál s.r.o. - výhradní prodejce pro ČR

tel.: +420 724 652 498
info@hranyabs.cz
www.hranyabs.cz

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738 
564 01 Žamberk www.drevomaterial.cz

by

KOLEKCE HRAN  LAIDEKER  
PERFEKTNĚ PASUJE K DESKÁM
PFLEIDERER       
   

Nábytkové hrany přesně dle Vašich požadavků

Nábytkové hrany vyrobené           technologií 
- dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám. 

Kolekce                     – špičkové ABS hrany za skvělé ceny 
od výrobce                      Industry Group. 

Více informací na www.hranyabs.cz

Nábytkové hrany vyrobené           technologií 

by

by

http://www.hranyabs.cz
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Prémiové biodosky 
vyrábané Benediktínskym kláštorom 
rakúskej manufaktúry Admonter

Trendovou alternatívou k bežným dyhovaným materiálom (DTD 
a MDF dyhovaná) sú aj veľkoplošné masívne vrstvené dosky tzv. 
biodosky. Benediktínsky kláštor v horskom mestečku Admont 
v Rakúsku sa už po stáročia zaoberá spracovaním dreva a stolár-
skou výrobou. Na rovnakom mieste a prakticky bez prerušenia sa 
dnes pod záštitou kláštora nachádza manufaktúra Admonter, ktorá 
vyrába veľkoformátové vrstvené biodosky Elements a to predovšet-
kým z tradičných drevín ako smrek a dub. 

Konštrukcia 3-vrstvových biodosiek je 
zložená z hornej a spodnej vrstvy z ma-
sívneho dreva (rezané dyhy o hrúbke 
min. 4 mm). Stredná vrstva je podľa po-
žiadavky na nosnosť či použitie vyrobe-
ná z rovnakej dreviny, smrekových lát, 
alebo preglejky. Na dosky používané do 
kúpeľní a exteriérov je použité vysoko 
pevnostné lepidlo. 
Ekologicky a udržateľne, to platí pri 
produktoch Admonter už dlhodobo. 
Pri výrobe sú použité spojivá a oleje na 
prírodnej báze bez rozpúšťadiel a for-
maldehydu, preto sú všetky výroby 
certifikované na zdravotnú bezchybnosť 
a 100% prírodný výrobok (certifikácia 
IBR). Drevo na výrobu biodosiek je po-
užívané výhradne z lokálnych lesov, kde 
prebieha zodpovedné lesné hospodár-
stvo. Kláštor v Admonte je najväčším 
obhospodarovateľom lesov v regióne.

Smrek – staré horské dosky Smrek – staré drevo červotoč Jelša – stará šeď

http://www.iwtrend.sk
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Biodosky sú materiál hojne využívaný 
v hoteloch a horských rezidenciách, 

avšak našiel si cestu aj do mnohých 
slovenských domácností. Biodosky 

sú cenené hlavne vďaka konštrukčnej 
a rozmerovej stabilite a tiež vďaka po-
užitiu ušľachtilého rezaného dreva na 
hornej i spodnej strane. Preto sa bio-
dosky používajú na výrobu zákazkového 
nábytku, recepcií, kuchýň, dverí, scho-
díšť, obkladov, atď. 
Aktuálnym trendom v biodoskách je 
aplikácia skutočne starého dreva, kto-
ré má svoju jedinečnú patinu získava-
nú po dobu desiatok rokov. Výrobca 
Admonter je jednotkou v tomto smere, 
okrem starého dreva sa špecializuje aj 
na výrobu termicky upraveného dreva. 
Ponuku dopĺňajú akustické obkladové 
panely, interiérové masívne dvere a dre-
vené schody.

Dodávateľ pre Slovenskú repub-
liku: 

IW TREND, s.r.o.
Rybničná 38
831 06 Bratislava
tel.: +421 2 4487 2316-7
fax: +421 2 4487 3093 
e-mail: info@iwtrend.sk
www.iwtrend.sk

Realizácia s použitím biodosiek smrek sekaný ako stropného obkladu a obkladu 
stien (hotel Falkensteiner Schladming, Rakúsko)

Realizácia s použitím biodosiek smrek – staré horské dosky ako stropného obkladu (hotel Zhero, Rakúsko)

http://www.iwtrend.sk
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„Sibiřský cedr“ – borovice limba

„Sibiřský cedr“ – borovice limba (Pinus Cembra Sibirica) v německy mluvících zemích známá jako 
alpská limba (Alpen Zirbe) je dřevina, která je v našich zemích málo známá, stolaři a stavitelé srubů, 
roubenek, teras a obkladů ji začínají teprve objevovat. Je to nastupující konkurent „kanadskému 
cedru“, který se cenově pohybuje hodně vysoko a Alpské Zirbe, kdy rakouští patrioti neradi uznávají 
kvalitu jiné dřeviny, než té své.

„Sibiřský cedr“ je světlomilná vysokohor-
ská jehličnatá dřevina, rostoucí roztrou-
šeně podél horní hranice lesa v pásmu 
borovice kleče. Dožívá se vysokého 
věku, 400 až údajně 1000 let. Je sym-
bolem velikosti, krásy a dlouhověkosti.
Sibiřská pinie je farmaceutický strom, 
kterého léčivé účinky se projevují 
v důsledku přítomnosti esenciálních 
olejů a biologických činitelů (fytocintů). 
Tyto těkavé látky sterilizují vzduch a činí 
jej zdravějším. Inhalace „cedru“ posiluje 
imunitní systém, stopové prvky a vitamíny 
z „cedru“ se dostanou do plic a krevní-

ho oběhu, takže jej tělo velmi snadno 
absorbuje. Příznivý účinek na lidský or-
ganismus je vědecky dokázán.

Dřevo ze „sibiřského cedru“ účinně 
pomáhá:

 při poruchách nervového systému 
(včetně stresu a nespavosti),

 bolestech páteře,
 poruchách kardiovaskulárního systé-
mu,

 onemocnění dýchacích cest, akutních 
respiračních onemocněních, chřipce.

Dřevo „sibiřského cedru“ se vyznaču-
je vysokými fyzikálně mechanickými 
vlastnostmi, odolává hnilobě, je mrazu-
vzdorné, protože rostlo v zátěžových 
nepříznivých podmínkách Sibiře (teplo-
ty v zime až -60 °C) a má vynikající izo-
lační vlastnosti. Obsahuje pryskyřici se 
speciálními oleji, které vydávají příjemné 
a charakteristické aroma.
Pro své univerzální vlastnosti je „sibiřský 
cedr“ používán už tisíce let nejen na 
výrobu nábytku, ale rovněž na výrobu 
saun, teras, obkladů, fasád.
Nábytek ze „sibiřského cedru“ se v době 
carského Ruska vyráběl pro carskou ro-
dinu a šlechtu. Již v 16. století v době 
vládnutí Ivana Hrozného byly výrobky 
z „cedrového dřeva“ a piniové oříšky vy-

važovány kožešinami ze sobola, bobra, 
kuny a hermelínem. Nábytek ze „sibiřské-
ho cedru“ se vyznačuje krásnou texturou 
a pozitivním vlivem na lidské zdraví.
Roubenky a dřevěnice stavěné ze „si-
biřského cedru“ jsou vysoce ceněny pro 
své vynikající vlastnosti – stabilita, vynika-
jící tepelně izolační vlastnosti, odolnost 
proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu. 
V našich podmínkách stačí tloušť ka dře-
věné stěny 20 cm, při tloušťce dřevěné 
stěny 24–25 cm odpovídá smrkové stě-
ně o tloušťce cca 45–50 cm. 
Z vnější strany se ošetřuje antiseptic-
kými přípravky a dalšími bežnými pros-
tředky renomovaných firem. Zevnitř se 
používají přírodní oleje na bázi včelího 
vosku.
Rusové se stavbami ze „sibiřského 
cedru“ mají staleté zkušenosti. Kdo si 
staví dům ze „sibiřského cedru“, patří 
v Rusku mezi movitější skupiny lidí. Kdo 
se rozhodne pro lepené hranoly z této 
dřeviny, získá velice kvalitní a stabilní 
stavbu, která vydrží 200 až 300 let s vy-
nikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, 
kde není nutná dodatečná izolace.
Saunová palubka ze „sibiřského cedru“ 
je uznávána pro svůj vzhled, nízkou 
hmotnost, vůni, izolační schopnosti, 
dlouhou životnost, přirozenou odolnost 
a nízké nároky na údržbu.

Autor: Ing. Libor Luzar
Kontakt: ldtrading@seznam.cz
Foto: archiv autora
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Původní činností byl prodej protitahové-
ho a základovacího papíru v zastoupení 
pro švédskou firmu MUNKSJO Paper 
pro Českou republiku a Slovensko. 
Vzhledem k požadovanému nutnému 
servisu se od pouhého prodeje přešlo 
ke zpracování protitahu na role, které 
se řezaly a dále řežou na šíři dle potřeb 
zákazníka. Od řezání se postoupilo na 
základě požadavků trhu i k formáto-
vání délek a převíjení na požadované 
množství. V současné době dokážeme 
zpracovat role o průměru 80 cm a délce 
3,1 m. Vzhledem k našim možnostem 
poskytujeme služby řezání, převíjení 
a formátování i firmám, které nesouvi-
sí s naším oborem. Náš sortiment byl 
rozšířen i o vysoce kvalitní prokladový 
a balicí papír, který zákazníkům nabí-
zíme v gramáži již od 17 g/m2 do 90 
g/m2.

Protože i stavební a nábytkový trh se 
vyvíjel, spolu s ním se vyvíjela i naše 
společnost. Přibyly další produkty jako 
jsou protitahové fólie s vrstvou hliníku, 
splňující klimatickou třídu stupně II, pro-
titahové vlhku-vzdorné fólie s vrstvou PE 
a gramáží 425 g/m2, vhodné jako proti-
tah k HPL deskám. Papírové dekorové 
fólie se strukturou napodobující struk-
turu ST22, dnes velmi populárních CPL 
laminátů, které jsou také zařazeny do 
standardního portfolia naší firmy. I tento 
křehký materiál dokážeme převíjet, ře-
zat a formátovat dle vašeho přání.
Od září 2014 jsme do sortimentu vloži-
li kolekci cca 1400 dekorů ABS hran. 
Máme vlastní řezací stroje a nanašečky 
lepidla, což nám umožňuje zákazníkovi 
nabídnout kompletní servis. Současně 
s hranami jsme náš sortiment rozšířili 
i o kvalitní lepidla a čističe. 

V září 2016 jsme otevřeli naši novou 
pobočku v Polné, do které jsme pře-
sunuli celé obchodní oddělení a divizi 
ABS hran. V budoucnu bychom vás rádi 
pozvali do naší předváděcí haly, ve které 
představíme náš kompletní sortiment. 
Těšíme se na setkání s vámi.

Nabídka společnosti 
IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.

Firma IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o., se sídlem na 
Vysočině, vznikla jako logické pokračování činnosti majitelky Ivy 
Vondrákové-Melicharové, která svou živnost založila v roce 2001.

Kontakt:

IMA-materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o.
Brzkov 81
588 13 Polná
tel.: +420 567 212 711
fax: +420 567 214 333
e-mail: ima@imaczech.cz
www.imaczech.cz

Nová pobočka společnosti IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. v Polné

http://www.imaczech.cz
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Madla do exteriéru

Firma FK dřevěné lišty do svého sortimentu madel nově zařadila 
madla pro použití v exteriéru. Madla jsou vyrobena ze dřeva Accoya® 
a jsou k dispozici ve čtyřech provedeních: kruhová o Ø 42, 45 
a 49 mm, čtvercová o rozměru 45 x 40 mm.

Dřevo Accoya® není dřevina, ale pro-
dukt s ochrannou známkou a unikát-
ními vlastnostmi. Vyrábí se acetylač-
ním procesem, který trvale mění podsta-
tu dřeva. Jako surovina se používá boro-
vice Radiata Pine, která pochází z dlou-
hodobě udržitelných zdrojů. Výsledkem 
takové chemické modifikace je masivní 
dřevo přátelské k životnímu prostředí 
s vysokou odolností, rozměrovou stálos-
tí a přírodní krásou. Těmito vlastnostmi 
dokonce převyšuje i nejlepší tropické 
dřeviny. Dřevo Accoya® může být po-
užito prakticky na cokoli, například pro 

výrobu oken a dveří, venkovních podlah 
a obkladů, městských mobiliářů, mostů 
a lodí, dokonce nachází využití v aplika-
cích, ve kterých se v současnosti dřevo 
jeví jako nevhodné.

Výhody dřeva Accoya®

 použití v exteriéru
 snadná údržba (dřevo lze použít i bez 
povrchové úpravy)

 dlouhá životnost (až 50 let)
 vysoká odolnost a rozměrová stálost 
(vyšší než u nejlepších tropických dřevin)

Nabídka profilů madel

Termín dodání: 3 týdny.

Bližší informace o madlech do exteriéru 
najdete na www.fklisty.cz.

http://www.fklisty.cz
http://www.imaczech.cz


Inovatívne kovania a komfortné technológie 
pohybu pre nespočetné riešenia pre nábytok bez 
úchytiek

Informujte sa o týchto produktoch:

BLUMOTION
Tlmiaci systém zatvára zásuvky, dvere 
a výklopy jemne a ticho.

SERVO-DRIVE
Elektrická podpora otvárania pre 
zásuvky a výklopy ponúka najvyšší 
komfort obsluhy. Je dostupný 
aj ako samostatné riešenie.

TIP-ON BLUMOTION
Inovatívna technológia kompletne 
mechanicky kombinuje ľahké otváranie a 
jemné zatváranie zásuviek bez úchytiek. 

TIP-ON
Zásuvky, dvere a výklopy sa mechanicky 
otvárajú stlačením čela. Zatvárajú sa 
ľahkým zasunutím.

Nábytok 
bez 
úchytiek

Nábytok bez úchytiek je v súčasnosti 
neodmysliteľnou súčasťou mnohých 
obytných priestorov – od kuchyne až 
po kúpeľňu. Neprekvapuje to, pretože 
celkový vzhľad pôsobí veľmi pokojne. 
Veľké a široké čelné strany, priamočia-
re línie, jemné škáry, žiadne „rušivé“ 
prerušovanie úchytnými prvkami – to je 
nový štýl zariaďovania. Blum zachy-
táva tento aktuálny trend a ponúka 
vhodné kovania, ktoré očaria rovnako 
priaznivcov strohého dizajnu ako aj 
zástancov jedinečnosti. Vo vnútri ná-
bytku je možné zrealizovať výnimočné 
dizajnérske nápady. Avšak nábytok má 
aj svoju funkčnú stránku, ktorá je dô-
ležitá počas bežného dňa. Ide pritom 
o ergonomické využitie nábytku, no 
predovšetkým aj o to, či nábytok pod-

poruje spríjemnenie práce, či ponúka 
dostatok úložného priestoru a nakoľko 
komfortná je jeho obsluha.
Spomínané technológie a mnoho 
ďalšie si môžete odskúšať na výstave 
Nábytok a bývanie v Nitre, v pavilóne 
M4, od 8. do 13. marca 2016.

Minimalizovaná reč tvarov a čisté línie 
dnes určujú usporiadanie obytných 
priestorov – najmä v kuchyni.
Blum sa vydáva puristickým smerom 
bez úchytiek a spája dizajn s funkciou.
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Pro usnadnění práce 
a lepší využití prostoru v dílně

Řada našich truhlářských živností je provozována bez zaměstnanců 
pouze jejich majiteli, kteří v případě nutné výpomoci např. u roz-
měrnějších výrobků využívají své rodinné příslušníky apod. Jejich 
dílny také často příliš neoplývají prostorem a nezřídka tak vzniká 
problém, kam a jak rozpracované dílce uložit tak, aby byly přehledné 
a nepoškodily se. K větší „samostatnosti“ těchto řemeslníků a jejich 
většímu pracovnímu „komfortu“ by mohlo přispět jednoduché mobilní 
zařízení s integrovanou funkcí otáčení nebo flexibilní regálové vozíky. Autor: Ing. František Novák

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

Pro upevnění a otočení 
s asistentem bez mzdy

Mobilní otáčecí zařízení je určené vý-
robcům dveří, oken, vrat, konstrukčních 
panelů dřevostaveb a podobných roz-
měrnějších výrobků o délce (respektive 
výšce) od 1200 do 2950 mm a šířce 
od 30 mm do 1800 mm. Při opracová-
vání těchto výrobků, které lze provádět 
na plochách i hranách, umožňuje jejich 
překlopení (otočení) o 180° jednou oso-
bou, která je navíc i sama upevní. A to 
pouze za asistence jednoduchého a na 
trhu dostupného zdvihacího stolu res-
pektive zdvihací plošiny. Konstrukce zaří-
zení je vytvořena na bázi pracovního stolu 
s ocelovým podnožím přestavitelným ve 
všech směrech (v délce, šířce i do výš-
ky). Základ podnoží tvoří dvojice noh 
svařená z ocelových profilů do tvaru ob-
ráceného písmene „T“. Jejich vodorovné 
teleskopicky roztažné profily (umožňují-
cí rozšíření základny stolu o max. 250 
mm) jsou opatřeny otočnými kolečky 
s parkovací brzdou. Obě nohy spojuje 
teleskopická trnož, která s ohledem na 
využití výše zmíněné zdvihací plošiny 
(při upevňování výrobku) není přivařena 
uprostřed ke svislým profilům podnože, 
ale shora až na samotném konci vodo-
rovných profilů. Svislé profily noh jsou 
rovněž teleskopicky přestavitelné (v roz-
mezí 0–420 mm) pro možné nastavení 
optimální pracovní výšky. Jejich vnitřní 
posuvné prvky jsou shora opatřeny oce-
lovými plošinkami. Každá z plošinek je 
osazena opěrnou (dorazovou) tyčí a dvo-

Překlápěcí stůl se zdvihací plošinou používanou při upínání dílců

Provedení a funkce překlápěcí konzoly…
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jicí objímek pro uložení čepu speciální 
„příruby“ s upevňovacími konzolami. Ty 
jsou určené k fixaci obráběných dílců 
a také pro jejich otáčení. Lze je, podob-
ně jako celou podnož, přizpůsobit délce 
výrobku, a to v rozmezí 0–120 mm z kaž-
dé strany. Samotné konzoly jsou dodává-
ny ve dvojím provedení z hlediska fixace 
opracovávaných výrobků. Užší a lehčí díl-
ce lze jednoduše uložit na konzolu tvaru 
„L“ a shora přitisknout přítlačnou patkou. 
Pro upevnění širších a těžších dílců se 
použijí konzoly s překlápěcím uzavíracím 
profilem (rovněž fixovaným přítlačnou 
patkou), do nichž se uloží dva ocelové 
trny speciálního adaptéru připevněného 
vruty k dílci. Vlastní překlopení výrobku 
se provádí mechanicky po uvolnění čepů 
aretačními kličkami a poté, co se konzola 
po otočení o 180° opře (gumovým tlu-
mičem) o opěrnou tyč, se čepy kličkami 
znovu zafixují.

Mobilní regál na míru jak 
dílců, tak i prostoru

Takovýmito možnostmi disponuje po-
jízdný regál určený pro využití v dílnách 
potýkajících se s nedostatkem prosto-
ru, nabízený ve dvojím provedení.
První provedení představuje regál o roz-
měrech 1855x200–1500x870–1180 
mm (výška x délka x hloubka) s celko-
vou nosností do 400 kg, který je určený 
pro ukládání dílců fixních délek nebo 
dílců s menšími délkovými rozdíly. A to 
buď pro ukládání pouze z jedné strany 
a nebo v případě silnějších dílců z obou 
stran (pro maximální využití úložné ka-
pacity) defacto při vytvoření oboustran-
ného regálu. Základ tvoří dvě svislé 
ocelové stojiny obdélníkového průřezu 
svařené s vodorovnými (teleskopicky 
roztažnými) profily podvozku do tva- 

…opatřené upínací patkou

Detail upevňovacího adaptéru s fixací dílce vruty
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ru „L“. Tyto části (opatřené kolečky) 
jsou zespodu podvozku a na horních 
koncích stojin opatřeny objímkami 
(čtvercového průřezu). Slouží pro ulo-
žení vodorovných rozpěr, jejichž pros-
třednictvím lze po uvolnění aretačních 
šroubů posouvat stojiny do stran a tím 
zkracovat či prodlužovat délku regálu 
v rozsahu 200–1500 mm. Spojovací 
rozpěru lze pořídit buď přímo na míru 
ukládaných dílců (v min. délce cca 
500 mm) a nebo dlouhou standardně 
1500 mm pro možné přestavení délky. 
Každá stojina je osazena sedmnácti vo-
dorovnými trubkami o délce 650 mm, 
rozmístěnými ve vzdálenosti 60 mm od 
sebe. V případě potřeby širších mezer 

je možné přebytečné trubky jednodu-
chým způsobem (po zatlačení pružino-
vé západky) demontovat a při dostatku 
místa (po předchozím teleskopickém 
rozšíření podvozku) stejným způsobem 
upevnit z druhé strany a využít tak plně 
úložnou kapacitu.
U druhého provedení regálu o roz-
měrech 1980x200–2000x870–1180 
mm (výška x délka x hloubka) se stejnou 
celkovou nosností do 400 kg, jsou svis-
lé stojiny navíc vzájemně spojeny ještě 
nůžkovou rozpěrou, jejíž ramena jsou 
spodními konci upevněna čepy k vo-
dorovným profilům podvozku a horními 
konci ke stojinám. Upevnění ke stojinám 
je provedeno pomocí aretačních šroubů 

tvořících čepy v kombinaci se svislým 
vedením s drážkou, které je možné po 
uvolnění posouvat směrem nahoru nebo 
dolů a tím zkracovat či prodlužovat délku 
vozíku. Přitom je současně třeba uvolnit 
i vodorovné rozpěry. Ty je tím pádem 
možné i zcela vyjmout, a to v případě 
dílců se stejnými délkami nebo s jejich 
malými rozdíly. Při ukládání dílců s vel-
kými délkovými rozdíly nebo potřebě 
zdvojnásobení úložného prostoru, se 
naopak vodorovné rozpěry nedemontují, 
ale poslouží k upevnění přídavných stojin 
s ukládacími tyčemi, které se vloží mezi 
krajní stojiny na podvozku.

Kontakt na vyžádání

Detail uložení a upevnění krajních a přídavných stojin k vodo-
rovným rozpěrám

Detail uchycení horních konců ramen nůžkové rozpěry a uklá-
dacích trubek

Policový vozík ve dvou provedeních
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S elektrickým rudlem i do schodů

Montáž v patrových bytových domech bez výtahu znamená vynosit 
desítky až stovky kilogramů po schodech ručně. V takových situa-
cích je vítán každý „silný pomocník“. Jeden takový byl představen 
na letošním veletrhu Holz-Handwerk v Norimberku. Dokáže najednou 
dopravit do schodů náklad o hmotnosti až 500 kg. Je poháněn elek-
trickou energií, kterou čerpá z baterie, takže neznečisťuje ovzduší 
a nemusíme za sebou tahat kabel. Autor: Radomír Čapka

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

Jedná se o dvoukolový ruční vozík (tzv. 
rudl) tuhé rámové konstrukce ze speci-
álního hliníku, který je ve spodní části 
kromě páru bandážovaných koleček vy-
baven řetězovým mechanismem s elek-
tropohonem. Ten pracuje nezávisle na 
kolečkách, která poháněná nejsou. 
Mechanismus kromě elektromotoru 
s pomalým převodem obsahuje dvojici 
poháněných řetězů, opatřených dvě-

ma páry symetricky umístěných opěrek 
válcového tvaru s gumovým povrchem. 
Každý řetěz je napnut na dvojici ozube-
ných kol – jedno v horní a druhé v dolní 
části převodové skříně. Na horní hna-
cí ose, která pohání oba řetězy, a na 
spodní ose jsou kromě ozubených kol 
umístěny ještě dva páry drážkových kol, 
na nichž jsou nasazeny klínové řemeny. 
Jimi se vozík opírá o schody. Řemeny 

se při tom opírají o válečkové dráhy 
umístěné mezi spodními a horními dráž-
kovými koly.
Vozík o hmotnosti 33–36 kg má rozměr 
1650 x 610 x 260 mm. V horní části je 
opatřen ergonomickými rukojeťmi a ve 
spodní části přepravní plošinou. Tu je 
možné pro rozměrnější náklad vyměnit 

Přepravu po schodišti zajišťuje speciál-
ní řetězový mechanismus s válcovými 
opěrkami

Vozík bez větší námahy obsluhuje jeden 
člověk

Elektrický rudl pro přepravu těžkých ná-
kladů do schodů



DM 11/2016 19

technologie

za větší anebo pro těžší břemena (320–
500 kg) za ližiny. Pro snadnější přepra-
vu v šikmé poloze po rovině je vozík vy-
baven výklopným podpěrným rámem 
s kolečky. Elektromotor (12 V, 0,37 kW) 
pohání bezúdržbová 12V/18Ah baterie, 
jejíž výkon přepočtený na reálnou práci 
je přeprava 150kg nákladu do cca 12 
schodišť nebo 500kg nákladu do cca 

9 schodišť na jedno nabití. To podle 
výrobce představuje cca 100–150 
schodů.
Vozík je obsluhován jednou osobou, 
a to s minimální námahou. Pohyb do 
schodů probíhá plně automaticky. Po 
přijetí zadní stranou ke schodišti se vo-
zík opře klínovými řemeny o hranu scho-
dišťového stupně a obsluha ovládací 

páčkou spustí elektromotor. Řetězy se 
uvedou do pohybu a válcové opěrky 
se opřou o nášlapnou plochu schodu. 
Řetěz vynese vozík na první schodišťový 
stupeň, kde se klínovými řemeny opře 
o hranu druhého stupně a celý cyklus 
se opakuje.

Kontakt na vyžádání

Opěrky se opřou o nášlapnou plochu schodu a vynesou vozík na další stupeň

 Perfektní obrábění dřeva 

 Senzačně tichý 
D 963

 Tloušťkovací frézka 

FELDER
Kvalita a přesnost
made in AUSTRIA

 Nové dokonalé srovnávací a tloušťkovací frézky, které 
takřka neslyšíte. Dokonalá kvalita opracování povrchu, 
dvacetinásobné prodloužení životnosti ostří, snížení 
hlučnosti na polovinu (–10 dB) díky spirálovému hoblo-
vacímu hřídeli Silent-POWER®, výrobku koncernu FELDER. 

FELDER - Více jak 90 modelů pro malé dílny, 
truhlářské provozy i průmyslové závody

Okamžité INFO - CZ: 220 516 596
Praha 5, Jáchymovská 721, info@felder-group.cz

Okamžité INFO - SK: 0376 344 353
Zlaté Moravce, info@felder-group.sk
www.felder-group.cz, www.felder-group.sk

AD 951
 Srovnávací a 

tloušťkovací frézka 

AD 741
 Srovnávací a 

tloušťkovací frézka 

D 951
 Tloušťkovací frézka 

http://www.felder-group.cz
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Jedinečné riešenia strojov 
od spoločnosti BRAS, s.r.o.

Obchodná spoločnosť BRAS, s.r.o. vo svojom predajnom portfóliu 
ponúka jedinečné riešenia strojov na výrobu nábytku od výrobných 
spoločností s dlhodobou tradíciou a pôsobnosťou na celosvetovom 
trhu. Vďaka neustálemu technickému vývoju svojich výrobných 
programov nepretržite predkladajú nové patentované technológie, 
ktoré vám ušetria čas, pracovný priestor, znížia počet zamestnancov 
a to pri zachovaní rovnakej výrobnej kapacity a zároveň zvýšia 
kvalitu opracovania v porovnaní s klasickými strojmi rovnakého 
zamerania. Práve tieto atribúty spôsobili ich radikálne presadenie 
v takmer každom regióne slovenského a českého trhu vo veľmi 
krátkom časovom horizonte. 

Olepovačky hrán 
Fravol MASTER

MASTER 200-23 a 400-23 sú nové 
modely olepovacích strojov od spoloč-
nosti Fravol ideálne do menších a stred-
ných prevádzok so zákazkovou výrobou 
nábytku. Olepovačky výrobnej série 
MASTER nastoľujú nový štandard v ole-
povaní hrán rovných dielcov za použitia 
ABS/PVC hrán, hrán melamínových, 
dyhovaných či náglejkov z masívneho 
dreva v jednotlivých pásoch či návine. 
Stroj je už v základnej výbave osadený 
dvojitým diamantovým predfrézom a pa-
tentovaným rožkovacím agregátom 
SYNCRO PLUS pre dielce s hranou do 
45 mm, ktorý pri štandardnej rýchlosti 
posuvu 7 m/min nahrádza kapovaciu 

jednotku a zásadne tak znižuje riziko 
poškodenia dielca počas olepovania.
Ovládanie je veľmi jednoduché cez fa-
rebný dotykový ovládací panel s P.L.C. 
riadiacou jednotkou. Jednotlivá akti-
vita a funkčnosť agregátov je rozlíšená 
farebne a samozrejmosťou sú aj základné 
štatistické informácie dĺžky olepovania, 
časový údaj olepovania a ďalšie potreb-
né informácie pre obsluhu. Výhodou je 
aj možnosť nastavovania rožkovacieho 
agregátu priamo na ovládacom panely 
jednoduchým odkliknutím požadovanej 
funkcie.
Optimálny prítlak a posuv dielca pozdĺž 
agregátov zaisťuje kvalitný článkový 
dopravník a zdvojený horný valčekový 
prítlak. Za účelom správneho a včasné-
ho zakladania dielcov je v stroji nainšta-

lovaná optická závora (semafor). Stroj 
je možné rovnako ako ostatné modely 
značky Fravol vybaviť infralampou, kto-
rú ocenia najmä prevádzky s nevyku-
rovaným skladom. Ďalej je tiež možné 
dovybaviť olepovačky postrekom anti-
statického, klzného a čistiaceho roz-
toku, centralizovaným odsávaním, či 
vnútorným osvetlením kabíny stroja pre 
lepšiu viditeľnosť na samotné jednotky. 
V zadnej časti stoja je možné umiestniť 
jednu alebo dve cidlinové jednotky.
Všetky modely olepovačiek z výrobnej 
série MASTER disponujú patentova-
ným multiprofilovým nástrojom, kto-
rý ponúka možnosť opracovania hrán 
rádiusom zaoblenia R 1/2/3 pri olepo-
vaní ABS hranami s hrúbkou 1,2 alebo 
3 mm, 30° pri olepovaní melamínových 
hrán s hrúbkou 0,5 mm a plochou 0° 
pri olepovaní hrán dielcov masívnymi 
náglejkami, ktoré môžu byť na všetkých 
agregátoch v prevedení s diamantovým 
ostrím a výrazne tak predĺžiť ich život-
nosť bez nutnosti ostrenia.

Formátovacia píla 
Fimal CONCEPT 350

Spoločnosť Fimal ponúka prostredníc-
tvom modelu formátovacej píly s výhoda-
mi nárezového centra CONCEPT 350 
progresívny spôsob porezu plošného 
materiálu tradičným spôsobom avšak 
omnoho pohodlnejšie a efektívnejšie. 

Olepovačka hrán z výrobnej série MASTER s modelovým označením M400-23 od 
spoločnosti Fravol

http://www.bras.sk
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BRAS, s.r.o.
Na Sihoti 1229/3
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Kompaktné rozmery ušetria miesto 
a integrované výhody nárezového cen-
tra ušetria jednu pracovnú silu nutnú pre 
porez formátov na klasických formáto-
vacích pílach. CONCEPT je vybavený 
snímacím systémom panelu pre automa-
tické určenie šírky. Pílový kotúč končí rez 
v blízkosti konca samotného panelu, aby 
sa zabránilo čakaniu na prázdne rezy 
a tým vytvorila následná úspora času. 
Stroj sa vyznačuje vysokou bezpečnos-
ťou vďaka prítlačnej lište po celej dĺžke 
rezu a zároveň zaisťuje vysokú stabilitu 
dielca.
Ideálny je aj na porez nerovného a ten-
kého materiálu. Ako všetky formátovacie 
píly vyšších sérií aj model CONCEPT 
disponuje možnosťou motorizovaného 
naklápania pílového kotúča v rozsahu 
0–46°. Novinkou okrem ďalších mož-
ností voliteľného príslušenstva vo vyba-
vení už posledne inštalovaných modelov 
na Slovensku tohto progresívneho zaria-
denia je 8 palcová farebná dotyková 
obrazovka s USB portom pre prenos 
nárezových plánov, ktorá tento stroj 
ešte viac približuje automatizácii a výkon-
nosti štandardných nárezových centier 
no s minimálnymi požiadavkami na pra-
covný priestor, kapacitu výroby a v nepo-

slednom rade výšku prvotnej investície 
na úrovni formátovacích píl vyšších sérií.

CNC vŕtacie centrum 
VITAP Point K2

Point K2 je technologickou odpove-
ďou spoločnosti VITAP na špecifické 
požiadavky pri tvarovanom frézovaní 
dielcov, kde využíva výkonné frézovacie 
vreteno pre aj tie najnáročnejšie typy 
opracovania. Nové inovatívne elektro-
nické CNC centrum s priechodným po-
suvom dielcov s neobmedzenou dĺžkou 
opracovania taktiež ponúka možnosť 
rezania kotúčom s priemerom 100 mm, 
vŕtania 9 nezávislými vertikálnymi vrete-
nami spolu s 6 horizontálnymi vretenami 
v smeroch X a Y s jednoduchou výme-
nou nástrojov, ktoré dokážu opracová-
vať hrany a jednu plochu dielca v jed-
nom výrobnom cykle. Drážkovanie už 
len dopĺňa tento proces ako celkový sú-
bor operácií pre komplexné obrábanie.
Pohyb materiálu je zabezpečený pomo-
cou patentovanej technológie dvoji-
tého dynamického transportu, ktorý 
umožňuje kontinuálny prechod počas 

opracovania bez 
p re r u š e n i a 
pohybu. Dve 
klieštiny za-
b e z p e č u j ú 
maximálnu 

fixáciu bez 
a k é h o -
ko ľv e k 
nežiadu-
ceho po-

hybu materiálu počas náročného tvaro-
vého opracovania výkonným frézovacím 
vretenom. Jednoduché nastavovanie 
a ovládanie stroja umožňuje moderný 
programovací softvér priehľadne zobra-
zený na 19“ LCD monitore pomocou 
širokej klávesnice a optickej myši.

Poloautomatická olepovačka 
hrán VITAP Eclipse

Poloautomatická olepovačka hrán 
Eclipse od spoločnosti VITAP ponúka 
dostupné riešenie automatizácie uzla 
olepovania tvarovaných dielcov s kon-
kávnym a konvexným zakrivením a rov-
ných panelov s hrúbkou od 10–60 mm 
a hrúbkou olepovanej hrany 1–3 mm. 
Disponuje laserom a enkóderom pre 
ľahké vytvorenie programácie rezu pre 
zatvorené dielce automatickým mera-
ním obvodu bez potreby jeho merania. 
Ovládanie stroja je veľmi jednoduché cez 
7 palcovú farebnú dotykovú obrazovku 
s pamäťou naprogramovaných olepova-
ných tvarov. Frézovanie presahu hrany je 
vykonávané vysokofrekvenčnými motor-
mi s kopírovacími valčekmi pre zamedze-
nie poškodenia materiálu a vďaka jeho 
pneu matickému preklopeniu nevytvára 
rozmerové obmedzenie opracovávaných 
dielcov. Konštrukčne masívne rameno 
podporného stola s dvoma otočnými 
čapmi zaisťuje manipuláciu panelov s vy-
sokou hmotnosťou.

Formátovacia píla s výhodami nárezového centra CONCEPT 
350 od spoločnosti Fimal

CNC vŕtacie centrum Point K2 od spoločnosti VITAP

Poloautomatická olepovačka hrán 
ECLIPSE od spoločnosti VITAP

DM 11/2016
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Nově reagujeme na trendy a potřeby 
designérů, architektů, projekce a ná-
ročné klientely. Základní tři typy LED 
pásků WIRELI dodáváme v 5 základ-
ních barevných odstínech od 2600 K 
(extra teplá) po 9000 K (extra stude-
ná). Lépe než kdykoliv předtím je tak 
možno reagovat na potřeby designu 
ve spojení s použitými materiály. Dřevu 
a přírodnímu kameni tak jako rusti-
kálnímu interiéru můžete nyní vybrat 
z více teplých odstínů a ultra moderní 
interiér naopak podtrhnete světlem 
v extra studeném odstínu. Výrobce: WIRELI Prodejce: IDEAL TRADE, spol. s r.o.

WIRELI LED pásky v 5 barevných odstínech

Velkoplošné pily jsou prvořadým stro-
jem v nábytkářské výrobě a umožňují 
zkrácení řezacích cyklů s perfektními 
řeznými výsledky. U nejtěžších pil ve 
své třídě sází Format-4 na odolnost, 
kvalitu a vysoce kvalitní strojírenské 
zpracování. Kappa automatic 60, 
80 a 100 vyčnívají svým elegantním 
designem a vysoce kvalitními materiá-
ly. K hlavním rysům patří: vysoce odol-
ná konstrukce s ocelovým přítlačným 
trámcem a posouvačem materiálu, jed-
noduchá obsluha i když u stroje pracuje 
jeden člověk a maximální pracovní spo-
lehlivost s modulárně strukturovaným 
programem pro optimalizovaný řez. 
To vše je garancí maximálního výkonu 
a přesnosti při racionálním řezání ploš-
ných materiálů. Nové modely kappa 
automatic s ergonomicky umístěným 
ovládacím panelem včetně 24“ monito-
ru a optimalizovaného pilového vozíku 
jsou k dispozici s řeznou délkou 3200, 
3800 nebo 4300 mm a s výškovým 
přesahem pilového kotouče 60, 80 
nebo 100 mm.
Pilový vozík s hlavním a předřezovým 
pilovým kotoučem je veden po kalené 
a broušené válcové tyči vodicího sys-
tému. Vysoce přesný ozubený převod 
po ozubené tyči zaručuje extrémně 
plynulý a hladký pohyb pilového vozí-
ku při rychlosti posuvu 5–100 m/min. 
Směr řezání proti pravítku zajišťuje ještě 
větší přesnost při úhlových řezech. 
Elektromotorické nastavení výšky řezu 
na modelech kappa automatic 80 (na 
přání) a 100 (standard) nabízí jednodu-
chý obslužný komfort a automaticky na-
staví požadovaný výškový přesah pilo-

vého 
k o t o u č e . 
U modelu kappa au-
tomatic 100 je v komplexní základní 
konfiguraci zahrnut rovněž drážkovací 
program s elektromotorickým nastave-
ním hloubky drážkování. Řízený přítlač-
ný trámec u modelu kappa automatic 
100 se během práce neotevírá úplně, 
nýbrž jen o výšku materiálu, což umož-
ňuje rychlé výrobní cykly s maximální 
efektivitou.
Jednotka polohování materiálu je vyba-
vena dvěma měřicími systémy, které se 
neustále sledují navzájem. Měřicí sys-
tém je oddělený od pohonného systé-
mu a je zcela oproštěn od opotřebení. 
Kombinací vysoce přesného servomo-
toru a čelistí z masivního materiálu je 
dosaženo vysoké opakovatelnosti cyk-
lů. Masivní ocelové pneumaticky říze-
né čelisti zaručují bezpečné a šetrné 
upnutí panelů v jedné i více vrstvách 
(výška otevření je 80 mm).
Masivní ocelová konstrukce vzdu-
chových stolů zaručuje maximální 
odolnost vůči namáhání a zvlnění. 

Podávací válečky na 
konci stolů zajišťují 
snadné nakládání 

materiálu bez poškrábání. Mezi vzdu-
chové stoly mohou být vloženy přídav-
né desky jako podpěrné plochy.
Automatické formátování pro maximál-
ní produktivitu: Senzor určí konec pa-
nelu, podavač umístí panel automatic-
ky do přesné polohy pro formátování.
Balíček Green Line pro snížení výrob-
ních nákladů a snížení hlučnosti u mo-
delu kappa automatic 100 snižuje 
průtokovou rychlost odsávání přibl. 
o 30 % díky regulovanému odsávání 
na přítlačném trámci. Navíc motory 
používají až o 30 % méně energie díky 
snížení doby jízdy pilového vozíku po 
provedení řezu. S ověřenou emisí hlu-
ku jen 73,5 dB je kappa automatic 
100 jednou z nejtišších velkoplošných 
pil ve své třídě.

Výrobce: FELDER KG
Prodejce: FELDER Group CZ s.r.o.

Velkoplošná horizontální pila kappa automatic 100

tomatic 100 je v komplexní základní snadné nakládání 

vého 
k o t o u č e . 
U modelu kappa au-
tomatic 100 je v komplexní základní 

Podávací válečky na 
konci stolů zajišťují 
snadné nakládání 

http://www.wireliled.cz
http://www.felder-group.cz
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WIRELI LED osvětlení 
s 5letou zárukou

Nově reagujeme na trendy a po-
třeby exportu a náročné klientely 
zajištěním bezškodného průbě-
hu zakázek a až 5letou zárukou 
na LED pásky a svítidla vyrobená 
z LED pásků WIRELI a 3letou záru-
kou na nábytkářské spínané zdroje 
pro LED osvětlení. 
Podmínky této nové služby nalez-
nete v novém katalogu liniového 
osvětlení WIRELI LED od společ-
nosti IDEAL TRADE nebo na webo-
vých stránkách www.wireliled.cz.

Výrobce: WIRELI
Prodejce: 
IDEAL TRADE, spol. s r.o.

Společnost Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s. je dlou-
holetým partnerem a prodejcem plošných materiálů ně-
meckého výrobce, společnosti Pfleiderer, v České repub-
lice. Novinkou v nabídce je nová struktura na materiálu 
HPL a to XTreme Matt, zhotovená pro eXTrémní nároky. 
Je eXTrémně odolná, eXTrémně mnohotvárná, eXTrém-
ně krásná. Požadavek při vývoji této inovace společnosti 
Pfleiderer byl: vytvořit strukturu v kvalitě HPL, avšak lepší 
než kdykoliv předtím. XTreme Matt tak okouzluje optikou 
s dosud nebývalou enormní barevnou transparencí a hloub-
kou a příjemně teplou, sametově měkkou haptikou. Ačkoliv 
matný, neodráživý povrch působí obzvláště jemně, ukazuje 
se, že tato struktura snese velké zatížení. Je velmi odol-
ná a snadno udržovatelná. Teplý „měkký“ povrch vyzývá 
k dotyku – avšak nezůstávají na něm žádné otisky prstů 
ani mastné stopy. Odolnost proti poškrábání u struktury 
XTreme Matt zdaleka předčí srovnatelné matné povrchy. 
Struktura je odolná vůči běžným čisticím prostředkům. Jako 
jeden z mála výrobků svého druhu je struktura XTreme Matt 
použitelná pro aplikace postformingu.

Výrobce: Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH
Prodejce: Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s. 

Pfleiderer struktura XTreme Matt

Nabídku klasických dveřních závěsů 
CEMOM Moatti rozšiřují v poslední 
době velmi oblíbené skryté závěsy, 
které jsou při uzavření dveřního kříd-
la neviditelné. Tyto moderní závěsy 
se uplatní především u interiérových 
bezfalcových dveří. Nabídku skrytých 
závěsů CEMOM MOATTI, rozšířenou 
o již dříve v DM představený skrytý 
závěs ESTETIC 40 (určený pro leh-
ké interiérové bezfalcové 
dveře), nyní doplňuje nový 
skrytý závěs ESTETIC 100. 
ESTETIC 100 je vhodný 
i pro těžší domovní dveře, je 
oboustranný (pravolevý), má 
4 přední krytky v příslušném 
barevném odstínu a 2 zadní 
plastová pouzdra. ESTETIC 
100 je nastavitelný ve třech 
směrech, má úhel otevření 
180° a je testován až na 
600 000 cyklů otevření 
a zavření. Lze použít i pro 
protipožární dveře –  proti-
požární atest EI 60 min dle 
EN 1634-2
Barevné provedení: nikl sa-
tin 8054, chrom satin 8060, 
bílá 9016 a černá 9005
Technické parametry zá-
věsů: celková výška 160 
mm, šířka 28 mm, hloubka 
35 mm

Zatížení závěsů: na dveře šířky 80 
cm můžeme použít 2 závěsy při hmot-
nosti dveří 102 kg, 3 závěsy při hmot-
nosti dveří 115 kg a hmotnost dveří 
při 4 závěsech může být až 128 kg.
Balení: 2 ks v krabičce 

Výrobce: Cemom Moatti ( Francie)
Distribuce: Okentěs, spol. s r.o.

Skryté závěsy ESTETIC 100 s krytkami pro bezfalcové dveře

http://www.wireliled.cz
http://www.drevoobchod.cz
http://www.okentes.cz
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Důvodů pro navržení skládaných dveří 
může být celá řada, nejčastěji je to ne-
dostatek prostoru, který brání otevírání 
standardního otočného křídla a neumož-
ňuje instalaci posuvných dveří. Ovšem 

ne všechny na trhu nabízené skládací 
systémy nabízí stejné možnosti. Např. 
systém, který používá německý výrobce 
dveří Konold, umožňuje instalaci sklá-
dacích dveří do standardní obložkové 
zárubně, takže ho lze použít jak při no-
vých instalacích, tak v situaci, kdy zákaz-
ník požaduje dodatečnou úpravu dveří 
(např. při přestavění nábytku či jiných dis-
pozičních změnách). Stávající obložková 
zárubeň se ponechá, pouze se vymění 

otočné dveřní křídlo za skládací. To lze 
vyrobit ve stejném povrchovém provede-
ní jako ostatní stávající dveře v bytě, tak-
že celkový design interiéru nové dveře 
nenaruší.

Skládané křídlo je složeno ze tří svis-
lých dílů vzájemně spojených skrytými 
závěsy. Nejužší z nich (šířky 40 mm) je 
napevno přišroubován do polodrážky 
zárubně na závěsové straně. Původní 

Design a funkce v jednom

Dveře v interiéru nejsou jen funkčním, ale i estetickým prvkem. To je známá věc, stejně jako to, že 
oba faktory musí být ve vzájemném souladu. Dveře a obložkové zárubně proto tvoří jeden designový 
celek sladěný nejen vzájemně vůči sobě, ale často i vůči dalšímu vybavení interiéru, jako jsou podlahy, 
nábytek, schodiště atd. Toto hledisko je třeba brát na zřetel zejména v případech, kdy některé dveře 
z různých důvodů vyžadují individuální řešení, odlišné od ostatních standardních dveří. Například jiný 
způsob otvírání, který je nutné řešit atypickou konstrukcí, jako jsou posuvné či skládané dveře apod.

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

Skládací dveře umožňují téměř plný průchod tam, kde to neumožňuje standardní otočné křídlo
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závěsy se na zárubni ponechají a doplní 
se horním dílem, takže navozují optický 
dojem, že se jedná o funkční závěsy 
jako na ostatních dveřích v bytě. Další 
dva díly, tvořící otvíravou část křídla, mají 
různou šířku, která je vůči sobě v po-
měru zhruba 1:2. Užší (střední) díl je 
na jedné straně připojen k závěsovému 
a na druhé straně k širšímu dílu. Protější 
svislá hrana širšího dílu je opatřena po-
lodrážkou, která zapadá do polodrážky 
zárubně, a zámkem, který zapadá do 
protiplechu zárubně. Širší díl křídla je 
ve středu horní hrany opatřen vodicím 
elementem (šroub s jezdcem), který je 
uložený v hliníkové pojezdové liště (kolej-
nici), běžně používané pro horní vedení 
křídla u posuvných dveří. Kolejnice je 
ukrytá v horním vodorovném dílu (vy-
sokém 50 mm), který tvoří čtvrtou část 
skládacího křídla. Horní díl probíhá přes 
celou šířku křídla, je vsazen do polo-
drážky zárubně a přišroubován k jejímu 
nadpraží. Šroub vodicího elementu 
umožňuje vertikální seřízení dveřního 
křídla tak, aby zámek zapadal přesně 
do protiplechu. 

Poměr šířek 1:2 a způsob zavěšení ve 
středu širšího dílu umožňuje bezproblé-
mové skládání dveří při otevírání. Zatímco 
u standardních dveří zasahuje při ote-
vření do prostoru celé křídlo, u těchto 
skládacích dveří je to pouze jeho třetina 
– ale na každou stranu. Jejich drobnou 
nevýhodou je to, že zmenšují světlou 
šířku a výšku dveří. Ta se nahoře sníží 
o zabudovanou výšku horního dílu s vo-
dicí kolejnicí a na straně závěsů se zúží 
o tloušťku obou složených dílů dveřního 
křídla.

Skládací křídlo je zhotoveno z dílců odýhovaných jednou sesazenkou, aby designově 
ladilo s ostatními dveřmi v bytě

Na zámkové straně je skládací křídlo řešeno standardním způsobem: polodrážka 
zapadá do polodrážky zárubně a zámek zapadá do protiplechu zárubně

Jednotlivé díly skládacího křídla jsou vzá-
jemně spojeny skrytými závěsy. Původní 
závěsy jsou na zárubni ponechány pouze 
z estetických důvodů

Skládací křídlo je nahoře prostřednictvím jezdce zavěšeno ve vodicí kolejnici ukryté 
v horním vodorovném dílu
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Židle jako z učebnice

Zatímco původní čeští architekti na 
počátku minulého století při realizaci 
svých návrhů, které často nerespekto-
valy základní technologické možnosti 
a vlastnosti materiálů, spoléhali přede-
vším na um a řemeslnou zručnost čes-
kých truhlářů, ti současní již mají k dis-
pozici nové technologie a materiály. Ty 
jim umožňují navrhovat konstrukce, které 
svojí vizáží popírají základní konstrukční 
principy, a to při zachování jejich plné 
funkčnosti včetně různých „bonusů“. 
Jedním z takových příkladů je židlička 
Stocker, jejímž autorem je německý de-
signér Matthias Scherzinger, zakladatel 
a majitel studia Freudwerk. Označení 
„židlička“ je v tomto případě synonymem 
toho, jak svůj výrobek prezentuje sám 
autor – „Stocker je spojení mezi židlí 
a stoličkou“. Celá konstrukce je tvořena 
pouze plochými deskami (dubová spá-
rovka tloušťky 8 mm) trojúhelníkových 
a různoběžníkových tvarů, sestavenými 
vůči sobě pod různými úhly a v různých 
rovinách. Tím je nejen zdůrazněna pros-
torovost objektu (základní princip kubi-
smu), ale také zvýšen komfort sezení 
díky tvarovanému sedáku a opěráku 
do kubisticky pojatého ergonomického 
tvaru. Po řemeslné stránce se jedná 
o výrobek náročný na přesnost prove-
dení jednotlivých dílů, které jsou k sobě 
pod různými úhly pouze slepené (podle 
vyjádření autora). Nábytek svými ostrými 
hranami a plochami prolamovanými pod 
různými úhly připomíná japonskou papí-

Židle, křesla, sedátka
Část III – „Neokubismus“ a jiný nekonformní design

Kubismus v nábytkové tvorbě je jedním z českých fenoménů, které ve světě nemají obdoby. Z jeho 
odkazu dodnes čerpají i někteří současní designéři, a to nejen u nás, ale také v zahraničí. Do třetí 
části našeho seriálu o židlích, křeslech a sedátkách jsme zahrnuli jednu ukázku „nového kubismu“ 
a dva pohledy na poněkud nekonformní sedací nábytek.

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

Pohled na spodní stranu sedáku

„Novokubistická“ židle Stocker



DM 11/2016 27

konstrukce

rovou skládačku Origami. To má ale svůj 
účel. Kompaktní konstrukce, přestože 
je zhotovena z tenkých desek, nabízí 
při hmotnosti pouhých 2,3 kg vysokou 
tuhost a dobrou stabilitu. Židle je proto 
vhodná jako nábytek do bytových inte-
riérů i do poloveřejných prostor.
Oním bonusem, o kterém jsme se zmí-
nili v úvodu, je v tomto případě snadná 
stohovatelnost, umožňující úsporné 
skladování.

Židle jako 3D puzzle

Březový multiplex tloušťky 18 mm je 
základní a zároveň jediný konstrukční 
materiál rozkládací židle s názvem #87, 
jejímiž autory je dvojice portugalských 
designérů Danilo Olim a Susana Ferreira. 
Židle se montuje bez použití jediného vru-
tu, šroubu, lepidla či jiného spojovacího 
prvku. Konstrukci tvoří 6 dílů: zadní díl 
s opěradlem, přední díl, 2 boční díly, tr-
nož a sedák. Všechny díly jsou v místech, 
kde se vzájemně spojují, opatřeny systé-
mem otevřených ozubů. Jednotlivé díly 
jsou znázorněny na připojeném obrázku. 

Dřevěná konstrukce, připomínající ja-
ponské origami, umožňuje stohování

Skládací židle #87

Konstrukční systém a způsob skládání 
připomíná 3D puzzle

Židle #87 v rozloženém stavu

Postup při sestavování židle #87
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Na dalším obrázku je znázorněn postup 
při skládání židle, který připomíná sesta-
vování trojrozměrné puzzle. Pro zvýšení 
komfortu sezení lze horní část opěradla 
obalit silnější plstí apod.

Stolička jako od pekaře

Když se peče chleba, musí se nejprve 
nechat nakynout těsto. Podobné je to 

i s výrobou stoličky Swell (v překladu 
„ky nout“), na jejímž designu se podíle-
li Ernest Studio (USA) a Rachel Grifin 
(Německo). Stolička je složena ze 2 čás-
tí: podnože a sedáku. Podnož je zhoto-
vena z masivního dřeva a tvoří ji 3 (nebo 
6) hranolovité nohy a kruhový (nebo ovál-
ný) lub. Dřevěný a plstí potažený sedák 
je zhotovený z kruhové (nebo oválné) 
desky s obvodovým lubem a dal by se 

přirovnat ke kruhovému či oválnému pe-
káči. A to nejen po stránce vzhledu. Toto 
kuchyň ské nádobí připomíná i z hlediska 
výrobní technologie. Sedák s podnoží se 
totiž spojují tak, že se sedák otočí horní 
plochou dolů, vnitřní prostor se vyplní 
montážní PU pěnou a do pěny se vnoří 
podnož. Pěna se nechá „nakynout“. 
Vypěněný polyuretan obemkne lub pod-
nože a po vytvrdnutí ji zafixuje k sedáku.

Stolička Swell vyrobená na principu „kynutí“

EXTRA A UNIKÁTNÍ MATNÁ STRUKTURA POVRCHU 

Xtreme Matt
Nabízíme Vám unikátní povrchovou úpravu dekorové řady  
Pfl eiderer. Tato povrchová úprava Vám dá možnost  dotknout 
se nezvyklého a jedinečného vnímání světa harmonie 
hebkosti. Při jakémkoliv dotyku na této struktuře nevzniká 
žádná stopa. Povrch je snadno udržitelný a excelentně 
čistý. Struktura Xtreme Matt je aplikována na HPL, proto 
možnost využití je maximálně široká, jak při výrobě dveří, 
tak i nábytku.  Vyzkoušejte a nechte se inspirovat krásou 
a nevšedností.  

•Rychlé dodání 
•Široká nabídka dezénů, povrchů,
   struktur a materiálů

„objednávejte u nás“
„jsme stále s Vámi“

  více informací naleznete na 
 www.drevoobchod.cz

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov  - Oldřichov 227, 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 326 727 194

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Luční 4779, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda) , tel. 378 139 135

My a Pfl eiderer

http://www.drevoobchod.cz


http://www.rehau.cz
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Napäté vzťahy pokračovali až do mar-
cových volieb. Nové zoskupenie poli-
tických subjektov určilo, že rezort pô-
dohospodárstva a regionálneho rozvoja 
pripadol SNS. Ministerkou rezortu sa 
stala Ing. Gabriela Matečná. Za nového 
generálneho riaditeľa Sekcie lesného 
hospodárstva a spracovania dreva na 
ministerstve vymenovala Ing. Petra 
Kicku. 

Vedením š.p. LESY SR potom poverila 
(4. 4. 2016) Ing. Jozefa Bystrianskeho. 
Súčasne vypísala výberové konanie na 
nového generálneho riaditeľa. Mal na-
hradiť dovtedajšieho najvyššieho pred-
staviteľa podniku RNDr. Petra Moronga, 
ktorý bol vo funkcii od 1. 4. 2015.
Politické a odborné nároky na nové-
ho „šéfa štátnych lesov“ sa ukázali 
ako nedosiahnuteľné. Po zákonnom 
uplynutí 3-mesačného poverenia Ing. 
Jozefa Bystrianskeho ministerka vypí-
sala nový konkurz a poverila vedením 
podniku Ing. Jozefa Stašku. Súčasne 
potvrdila Ing. Jozefa Bystrianskeho 
v jeho predchádzajúcej funkcii výrob-
no-technického riaditeľa a 1. zástupcu 
generálneho riaditeľa š.p. LESY SR. 
Po skončení tohto druhého poverenia 
definitívne vymenovala (5. 10. 2016) na 
post nového generálneho riaditeľa Ing. 
Mariana Staníka. 
Nový generálny riaditeľ Ing. Marian 
Staník prišiel z externého prostredia. 
Obraz o podniku a skúsenosti z riade-
nia v sektore lesného hospodárstva 

a spracovania dreva získaval počas 
niekoľkých mesiacov pôsobenia vo 
funkcii ekonomického riaditeľa v š.p. 
LESY SR. Doteraz sa podieľal na riade-
ní v bankovníctve, v rezortoch dopravy, 
vnútra a informačných technológiách. 
Má 47 rokov a absolvoval štúdium na 
Fakulte ekonomiky a riadenia výrob-
ných odvetví Vysokej školy ekonomic-
kej v Bratislave.
Ministerka paralelne vyhlásila výbe-
rové konanie na členov dozornej rady 
š.p. LESY SR. Výsledky zverejnili 
5. 10. 2016. Spomedzi troch nominan-
tov sa predsedom dozornej rady stal Ing. 
Jaroslav Regec. Ďalší členovia dozornej 
rady sú Ing. Peter Kicko, Ing. Monika 
Deneva, Ing. Róbert Zlocha, Ing. Ľubica 
Záchenská.

Zmeny majú priniesť 
zlepšenie vzťahov

LESY SR, š.p. prostredníctvom svojich 
odborníkov pripravili pre formovanie 
lesníckej politiky nové zásady a priori-

Prednosť majú dostať 
domáci spracovatelia dreva

Ťažba dreva v roku 2015, ktorej výšku ponúkol š.p. LESY SR na predaj, predstavovala 
4,2 mil. m3. Ponuka zostala približne na rovnakej úrovni ako v roku 2014. Nemala 
sa výrazne meniť ani v roku 2016. Drevári však čakali na nové zmluvy. Požadovali 
vyššie dodávky guľatiny. Neboli navýšené a ďalšie rokovania nepriniesli pre členské 
firmy Zväzu spracovateľov dreva SR žiadané zlepšenie. Medzitým sa sklady guľatiny 
v lesoch preplnili. Piliarske firmy ponúkli záujem o dodávky s cieľom znížiť nadmerné 
zásoby surového dreva, aby sa neznehodnotilo.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív LESY SR š.p.

Rok
Zisk 

(tis. eur)

Výška ťažby (m3) Priemerné 
speňaženie dreva 

(eur/m3)ihličnaté listnaté

2011 18 689,42 2.230.422 2.175.778 48,92

2012 15 589,03 1.852.409 2.102.722 48,86

2013 10 272,16 1.750.723 2.235.845 49,84

2014 12 032,77 1.935.999 2.167.453 48,82

2015 10 331,46 1.875.920 2.329.639 47,87

Nový generálny riaditeľ š.p. LESY SR 
Ing. Marian Staník (47)

Výsledky hospodárenia š.p. LESY SR v rokoch 2011–2015
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ty. Obchodná politika štátneho podniku má zefektívniť ob-
chodovanie s drevom. Po novom majú lesníci skúmať rating 
obchodných partnerov, upraviť dobu splatnosti zmlúv, za-
bezpečiť, aby odberateľmi boli domáci spracovatelia dreva. 
Majú prihliadnuť predovšetkým na dosiahnutie maximálnej 
ceny finančne stabilného obchodného partnera. Základ 
nových priorít tvorí Programové vyhlásenie súčasnej vlády, 
koncepcia rozvoja rezortu a Národného programu využívania 
potenciálu dreva.

Výrazné hospodárske zisky

LESY SR, š.p. dosiahli za rok 2015 hrubý zisk vo výške 
10,331 mil. eur, čo je o štvrtinu viac ako bol plánovaný 
hospodársky výsledok. Tržby z vlastných výkonov dosiahli 
214,95 mil. eur, keď plánované ciele prekročili o 4,5 %. 
Hospodársky výsledok umožnil vytvoriť doteraz najvyšší stav 
rezerv na pestovateľskú činnosť vo výške 12 mil. eur, rezervu 
na ochranu lesa 1,7 mil. eur a rezervy na opravu ciest a ma-
jetku v objeme 1 mil. eur.
Tlačová správa hodnotí, že je to veľmi priaznivý výsledok aj 
napriek poklesu kvality drevnej hmoty. V bilancii sa tiež pre-
javila nižšia cena kalamitnej guľatiny. Priemerné speňaženie 
dreva bolo oproti roku 2014 o 1 euro/m3 a je najnižšie od 
roku 2010.
Lesníci počas roku 2015 likvidovali následky kalamity Žofia 
z mája 2014. Dokončili spracovanie až v novembri 2015. 
Najdlhšie to trvalo v OZ Rimavská Sobota, toto územie bolo aj 
najviac postihnuté víchricou. Predaj kalamitných sortimentov 
zapríčinil pokles najžiadanejších kvalitatívnych tried. Ťažba 
v roku 2015 vzrástla o 2,5 %. LESY SR vyťažili 4,2 mil. m3 
guľatiny – ihličnatej 1,88 mil. m3, listnatej 2,3 mil. m3. 

Elektronické aukcie dreva

Od roku 2010 využíva š.p. LESY SR ako doplnkový spôsob 
predaja ponuku dreva cez Elektronické aukcie dreva (EAD). 
Ponuku tvorí cca 5 % objemu ťažby. Slúži aj ako indikátor 
záujmu o drevo a korekcie jeho ceny. Cez EAD ponúkli v júni 
a júli 2016 odberateľom 32.600 m3 žiadaného ihličnatého 
dreva, z ponuky predali asi len tretinu. Záujem „zachraňovala“ 
ponuka sortimentov dreva na chemické spracovanie. Z po-
nuky žiadanej piliarskej guľatiny predali iba 17,6 % z množstva 
9400 m3.

Náprava vzťahov lesníkov s drevármi 
sa prejaví možno na budúci rok

Plánovaná ťažba v roku 2016 má klesnúť oproti vlaňajšiemu 
roku cca o 300 tis. m3. Objem dodávok žiadaných ihlična-
tých sortimentov má byť nižší o 224 tis. m3. Klesajúci trend 
ťažby ihličnatej guľatiny bude tvoriť len 42,26 % z celkového 
objemu. LESY SR, š.p. plánujú vytvoriť zisk pred zdanením 
7,7 mil. eur, čo je medziročný pokles zisku o viac ako 2,6 
mil. eur.
Takto znel plán na tento rok. Situácia sa mení a určite príde 
ku korekciám. Veľa času neostáva – už len dva mesiace do 
konca roku. Nové vedenie štátneho podniku možno nájde 
lepší prístup k dohodám s drevármi. Možno lepšie naplní 
„volanie“ drevárov po efektívnejšej spolupráci. Snáď bude 
rok 2017 úspešnejší vo vzťahoch a prinesie nápravu doteraj-
ších krívd voči členským spoločnostiam Zväzu spracovateľov 
dreva SR.

Hledáte odpovídající hranu? Celý svět nábytkových 
hran najdete u  fi rmy Ostermann! 

Hrany pro laserové olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Objednané skladové zboží odesíláme bez 
přepravních poplatků ještě tentýž den

ABS, melaminové, 
akrylové, hliníkové 

a dýhové hrany

Hrany pro Airtec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Hrany v 
nejrůznějších 

tloušťkách

Hrany v libovolné šířce 
až do 100 mm

Největší sortiment 
hran v Evropě

1 m
Hrany v libovolné 
délce od 1 metru

2%2% sleva na každou 
objednávku z e-shopu

Hrany na přání také s vrstvou 
tavného lepidla

Největší srovnávací katalog 
v Evropě s více než 120.000  

kombinacemi desek a hran

Hrany pro Infratec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
sales.cz@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Rudolf Ostermann GmbH · Schlavenhorst 85 · 46395 Bocholt · Německo 

n a  v š e c h n y  h r a n y

Ostermann: to se hodí!

Ostm_Anz_Kantenvielf_103x297_DrevMgz_CZ_0416.indd   1 14.04.16   08:55

http://www.ostermann.eu
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Z historie firmy

Firma Zálešák vznikla v roce 1991 a na-
vázala na rodinnou tradici dřevařské vý-
roby, která se již více než 100 let přenáší 
z generace na generaci. Současný vět-
šinový majitel a zakladatel firmy Vladimír 
Zálešák je čtvrtým pokračovatelem ro-
dinné tradice. Na jejím počátku stál ko-
lář Josef Zálešák (1865–1939), který 
získal odborné zkušenosti i v Americe. 
Tam si také osvojil na svou dobu nové 
technologie, které pak využíval doma.
Jeho pokračovatelem byl syn Maxmilián 
(1898–1968), který se rovněž vyučil ko-
lářem. V letech 1925–1926 si postavil 
v Bánově kolářskou dílnu, kde vyráběl 
hospodářské vozy, sáně, lyže a různé 
domácí nářadí. Dílna byla na tehdej-
ší dobu moderně strojně vybavená. 
Přestože zařízená dílna dvakrát vyhořela, 
byl její provoz vždy obnoven. Vyráběly se 
zde vojenské vozy pro armádu, za II. svě-
tové války hračky a různé drobné zboží. 
Po válce byla obnovena kolářská výroba.
Po svém otci Maxmiliánovi převzal díl-
nu jeho syn Vladimír (1928–1995), ab-
solvent dřevařské školy ve Valašském 
Meziříčí. V padesátých letech minulého 
století byla firma zlikvidována a přestě-
hována s veškerým strojním zařízením 
do družstva Lidová tvorba v Uherském 
Brodě, kde bývalý majitel firmy pokra-
čoval jako zaměstnanec. Po roce 1989 

Se změnou sortimentu 
museli změnit i název firmy

Když u nás na počátku 90. let minulého století nastal rozvoj podnikání a v oblasti nábytkářské výroby 
začaly dominovat laminované plošné materiály, zdálo se, že o nábytek z masivního dřeva na našem 
trhu nebude nikdy tak velký zájem, aby stálo za to specializovat se výhradně na tento sortiment. 
Vladimír Zálešák z Bánova však byl přesvědčen, že budoucnost patří přírodním materiálům a svoji 
živnost založil právě na nábytku z masivního dřeva. Následujících 15 let ho utvrdilo v tom, že vsadil 
na správnou kartu. Pak ale přišla „rána z čistého nebe“, která ho přinutila zásadně změnit svůj názor 
i skladbu výroby. Změna kurzu přišla „za minutu dvanáct“. 

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

Firma dnes sídlí v rekonstruovaných prostorách bývalého panského dvora v Bánově, 
kde má kancelář, sklady, sušárnu dřeva a hlavní část výroby

Čtvrtá a pátá generace rodinné firmy Zálešák s.r.o.: Vladimír Zálešák se synem 
Vladimírem a dcerou Hanou
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se svým synem Vladimírem (1956), 
absolventem dřevařské průmyslovky 
v Bystřici pod Hostýnem obnovili výro-
bu ve starých dílnách. Začínali podobně 
jako mnozí jiní – výrobou nábytku a za-
kázkových interiérů (banky, restaurace 
apod.) z laminovaných plošných mate-
riálů. Vzhledem k novým možnostem 
v podnikání se rozhodli pro výstavbu 
nové provozovny na místě bývalé kovár-
ny, která za první republiky úzce spolu-
pracovala s kolářskou dílnou Maxmiliána 
Zálešáka. V roce 1993 byla uvedena do 
provozu nová moderní provozovna na 
výrobu nábytku. Tento rok byl pro firmu 
přelomový. Majitelé se totiž rozhodli pro 
návrat k původní rodinné tradici – práci 
se dřevem – a rozjeli sériovou výrobu 
nábytku z masivního smrkového dřeva. 
Pro Vladimíra Zálešáka mladšího to 
byl logický krok. Před založením vlast-
ní firmy totiž pracoval jako mistr v UP 
závodech v Uherském Brodě, kde se 
vyráběly borové skříňky pro nábytkový 
řetězec IKEA. Věřil proto, že i na našem 
trhu si dřevěný nábytek opět najde svoje 
pevné místo.

Obchod přenechali druhým

Rozjet sériovou výrobu ale znamená mít 
zajištěný pravidelný a stálý odbyt. Pro 

vybudování vlastního prodeje a vlastní 
obchodní sítě ale Vladimír Zálešák ne-
měl ambice. Chtěl se věnovat pouze vý-
robě a vývoji. Navázal proto spolupráci  

Základní technologické vybavení pro výrobu masivního nábytku ze smrkové spárovky (horizontální panelová pila a CNC obrá-
běcí centrum) umožnilo firmě rychlé rozšíření sortimentu o nábytek z laminovaných materiálů

V původní provozovně, postavené v roce 1993 na místě bývalé kovárny, probíhá dokončování, tj. broušení a povrchová úprava 
masivního nábytku

V nové provozovně probíhá výroba dílců pro masivní nábytek a kompletní výroba 
(včetně balení a expedice) laminonábytku pro Kasvo a zakázkového nábytku a in-
teriérů z lamina
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se zlínskou obchodní společností Gazel, 
která se zabývala prodejem dětského 
nábytku z masivního smrkového dřeva. 
Ta se záhy stala největším odběratelem 
firmy a odebírala asi 95 % jejího smrko-
vého programu (vyráběného pro ni pod 
značkou Gazel), který činil přibližně 
80 % celkové produkce firmy. Po celá 
90. léta měl prodej tohoto sortimentu 
rostoucí tendenci. Když v roce 1993 
tuto výrobu v šesti lidech rozjížděli, měli 
obrat zhruba 6 mil. Kč. Až do roku 1997, 
kdy dosáhli obratu přibl. 19 mil. Kč, byly 
roční nárůsty zhruba kolem 3 mil. Kč. 
V roce 1998 již v počtu 17 pracovníků 
dosáhli obratu asi 20 mil. Kč. Tento trend 
pokračoval a firma se postupně rozrostla 
až na 24 zaměstnanců v roce 2008.

Stěhování do panského dvora

Výrobní kapacita stávajícího objektu 
ale rostoucí poptávce již koncem 90. 
let přestala stačit, proto se majitel fir-
my odhodlal k ráznému kroku. V letech 
2000–2001 odkoupil část Bánovského 
dvora (bývalý panský statek), kde nábyt-
kářskou výrobu výrazně rozšířil. Kromě 
dílen s moderním strojním vybavením zde 
umístil sklady řeziva a ostatního materiá-
lu, sušárnu řeziva, kancelář a další pro-
vozní místnosti. Vzhledem ke značnému 
poškození a chátrání budov provedl je-
jich nový majitel opravu celého objektu 
s ohledem na udržení původního vzhle-
du a zachování této bánovské historické 
památky.
Do firmy také nastoupila nová generace 
Zálešáků: dcery Hana a Andrea a syn 
Vladimír (třetí). V roce 2006 se firma 
transformovala na s.r.o., aby i nastupu-
jící pátá generace mohla nést svůj díl 
„osobní“ odpovědnosti.

Většina realizovaných zakázek patří do vyšší cenové kategorie. Oblíbené jsou kombinace kvalitního lamina s masivním dřevem

Od roku 2012, kdy firma rozšířila své portfolio o zakázkovou výrobu nábytku a inte-
riérů, realizovala na čtyři desítky kuchyní a zhruba 20 kompletních interiérů
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Všechno fungovalo tak jak má a před 
společností se otevírala skvělá budou-
cnost.

Po strmém růstu strmý pád

Nástup ekonomické recese v roce 2009 
ale na firmu dolehl velmi citelně. Prodej 
nábytku z masivního dřeva spadl na po-
lovinu a firma musela propustit 10 lidí.
„Na poklesu prodeje měl svůj podíl také 
dovoz levného nábytku z Polska a roz-
mach prodeje nábytku přes internet, kdy 
lidé dostali do rukou množství informací, 
se kterými bohužel neuměli pracovat. 
Srovnávali pouze ceny a nedívali se na 
kvalitu a na materiál. Nábytek z masivní-
ho dřeva po nás chtěli za stejné peníze, 
za jaké se na internetu nabízel podobný 
nábytek z levného lamina,“ vzpomíná na 
jedno z nejtěžších období v novodobé 
historii V. Zálešák. Aby tento propad za-
stavili, vrátili se v roce 2012 opět k vý-
robě nábytku z lamina. Jelikož dřevěný 
nábytek vyráběli z nakupované smrkové 
spárovky, tedy rovněž z plošného ma-
teriálu, byli na lamino technologicky 
připraveni. Měli velkoplošnou dělicí pilu 
i CNC obráběcí centrum. Pouze přikou-
pili olepovací linku. Aby nemuseli začít 
dělat vlastní obchod a s tím spojenou 
propagaci, chtěli i výrobu z lamina pro-
vozovat jako sériovou, a proto hledali ně-
koho, s kým by mohli spolupracovat na 
podobném základě, jako s firmou Gazel. 
Podařilo se jim navázat spolupráci s ob-
chodní společností Kasvo, pro niž začali 
vyrábět některé modely jejího nábytku. 
Vedle toho začali přijímat i individuální 
zakázky na výrobu nábytku a komplet-
ních interiérů z laminovaných materiálů.

Kompletní změna image

Prosadit se na trhu se zakázkovou výro-
bou z lamina ale pro firmu nebylo vůbec 
jednoduché. „Chyba byla, že jsme se 
do té doby prezentovali výhradně jako 
výrobci nábytku z masivu a zakázky z la-
mina jsme odmítali. A lidé nás tak vnímali. 
Abychom se této nálepky zbavili, museli 
jsme upravit dřívější název firmy Zálešák 
– nábytek z masivu na Zálešák – výroba 
nábytku. Tuto změnu jsme chtěli pod-
pořit i reklamou. To ale nemělo vůbec 
žádný efekt a byly to jen zbytečně vyho-
zené peníze. Až když jsme udělali několik 
prvních zakázek a začaly fungovat refe-
rence, tak se to pomalu rozjelo. Teď už 
do reklamy neinvestujeme a využíváme 
pouze reference našich zákazníků. Tato 
forma reklamy je nejúčinnější a nejspo-
lehlivější,“ říká zakladatel rodinné firmy.

Zakázková výroba nábytku a interiérů, 
kterou má na starosti Vladimír Zálešák 
mladší (1984), dnes tvoří téměř polovi-
nu celkové produkce firmy. Nabízí ji jako 
komplexní servis včetně návrhu, vizua-
lizace a služeb architekta. Tuto službu 
pro firmu zajišťuje další člen rodiny, zeť 
Vladimíra Zálešáka – Ing. Arch. Štěpán 
Koníček, který má vlastní architektonic-
ké studio.

Vyšší kvalita pro náročného 
zákazníka

Drtivá většina firmou realizovaných za-
kázek patří do vyšší cenové kategorie. 
Ne, že by je cíleně vyhledávali, ale tako-
vý je podle Vladimíra Zálešáka ml. sou-
časný trend: „Roste zájem o náročnější 
zakázky, kde si zákazníci třeba část in-
teriéru nechají zařídit prvky z masivního 
dubu. Velice oblíbené jsou kombinace 
masivního dřeva – hlavně dubu, s kvalit-
ním laminem s novými dezény. Jedná se 
o zákazníky, kteří jednoznačně preferují 
kvalitu a respektují naši cenu. U masiv-
ního dřeva je velmi populární naturální 
vzhled, to znamená suky, trhliny vyspra-
vené kvalitním tmelem apod. U lamina 
a lakovaných materiálů převládají různé 
odstíny bílé ve vysokém lesku.“
Výrobou zakázkového nábytku a interiérů 
z lamina se firma zabývá teprve čtvrtým 
rokem. Za tu dobu mj. realizovala cca 
40 kuchyní a asi 20 kompletních inte-
riérů rodinných domů. Vedle toho dál 
pokračuje výroba smrkového nábytku 
pro Gazel a laminonábytku pro Kasvo.

Další generační výměna 
na obzoru

O budoucnost rodinné firmy její zakla-
datel strach nemá a i když letos oslavil 
šedesátku, do důchodu se zatím ne-
chystá. „Nevím, co bych dělal, kdy-
bych nic nedělal. A firmu musím svým 
nástupcům předat plynule, ne to na ně 
hodit naráz, říká s úsměvem a dodává: 
Oproti některým jiným podnikatelům 
mám výhodu v tom, že mám potomky, 
kteří mají o firmu zájem a mám ji tedy 
komu předat. A navíc už mám od syna 
i měsíčního vnuka Maxmiliána – pojme-
novaného po mém dědovi, takže je šan-
ce, že rodinná tradice bude pokračovat 
i v šesté generaci.“

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Zálešák s.r.o.
Místo: Bánov
Rok založení: 1991 (s.r.o. 2006)
Počet zaměstnanců: 14
Web: www.zalesak.info

Bánov ●

Jídelní stůl z masivního dubu
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Od počátečních dvou 
sériových modelů…

Současná společnost EXIT 112 s.r.o., 
sídlící v Červeném Kříži u Jihlavy, zahájila 
svoji činnost v roce 1993 jako výrobní 
závod někdejší německé firmy BÖHM, 
zaměřené na výrobu čalouněného nábyt-
ku. V prvních letech se zabývala sériovou 
výrobou dvou až tří typů sedacích soup-
rav, které v celém objemu (2–3 kamió-
ny týdně) směřovaly do Německa, kde 
byly prodávány prostřednictvím různých 
obchodních řetězců. Poté, co její ma-
teřská firma v Německu zanikla, přešla 

tehdejší s.r.o. BÖHM do majetku a.s. 
Lesní společnost Ledeč nad Sázavou 
(dnes WOOD-FOREST GROUP a.s.). 
Jako její odštěpný závod se začala, res-
pektive byla nucena kvůli stále rostoucím 
problémům s exportem, který nakonec 
ukončila, začít se orientovat také na 
tuzemské zákazníky, kterým postupně 
nabízela formou maloprodeje 20–25 
standardních modelů sedacích sou-
prav. Od roku 2010 firma, jakožto sou-
část skupiny WOOD-FOREST GROUP 
a.s., vystupuje na trhu jako s.r.o. EXIT 
112. Z důvodu značného objemu k nám 
importovaného levného nábytku se od 
téhož roku zaměřuje především na ná-
ročnější tuzemskou klientelu s tím, že 
svoji výrobu postavila na pravidelném 
vývoji nových modelů s využitím cenově 
dražších, ale technicky kvalitních a eko-
logicky a zdravotně nezávadných mate-

riálů (např. polyesterové rouno Elastic) 
a každoroční obměně nových kolekcí 
potahových látek.

…přes dnešních 
40 zakázkových až po atypy

Zhruba polovinu její produkce sedacích 
souprav střední a vyšší třídy naplňují za-
kázky pro majitele bytových interiérů, 
které se odvíjí od současných bezmá-
la čtyřiceti typových modelů sedacích 
sou prav a lůžek, z nichž se daný model 
při cca každé druhé až třetí zakázce 
upravuje podle individuálních požadav-
ků konkrétního zákazníka. Tyto zakázky 
firma získává jednak na interiérových 
výstavách v Praze (For Furniture, For 
Interior) a Brně (Mobitex), kde ale je-
jich počet rok od roku klesá, a zejména 
pak s pomocí cca 25 stálých prodej-

I lidé stavící se jen na kávu či mladé rodiny 
se mohou stát našimi zákazníky

Za 23 let působení na trhu změnila jednou majitele, třikrát název, v roce 1998 přežila devastující požár 
a o 10 let později ztrátu klíčového odběratele z Německa. Poté byla nucena přejít ze sériové výroby na 
zakázkovou, ale své výrobky, určené dnes hlavně pro náročnější tuzemskou klientelu, stále produkuje 
pod původní značkou a na stejném místě, které leží jen několik set metrů od sjezdu na 112. kilometru 
z dálnice D1 ve směru na Havlíčkův Brod. Řeč je o společnosti EXIT 112, která pro zvýšení zájmu 
o svůj čalouněný nábytek značky BÖHM na našem trhu provozuje ve svém výrobním areálu již šestým 
rokem dvoupodlažní designové centrum a showroom nábytku s plochou 1250 m2. O tom, co jí ne zrovna 
levný provoz tohoto multifunkčního objektu přináší, jsme koncem srpna hovořili s obchodním ředitelem 
Jaroslavem Frantálem při náhodném zastavení se na kávu ve veřejně přístupné firemní kavárně.

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

„I přes pravidelnou účast na výstavách by nám jen soukromý 
sektor nestačil,“ říká obchodní ředitel EXIT 112 Jaroslav Frantál

Významnou částí produkce je atypický čalouněný nábytek do 
veřejných interiérů
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ců v České republice a na Slovensku. 
Druhou polovinu výroby, jež má naopak 
tendenci se postupně zvyšovat, tvoří 
atypický čalou něný nábytek určený do 
soukromých i veřejných prostor, který 
slouží zejména pro vybavení interiérů 
hotelů, lázeňských domů, restaurací, 
penziónů, administrativních objektů, 
kongresových center apod., a to opět 
pro potřeby českého a slovenského 
trhu, kde firma v sou časné době uplat-
ňuje téměř 100 % své výroby. Pro kom-
plexní nabídku služeb zaměstnává svého 
designéra, který se mimo vlastního in-
teriérového poradenství pro zákazníky, 
podílel i na vývoji posledních tří nových 
modelů, z nichž např. křeslo Phoenix 
bylo na letošním brněnském veletrhu 
Mobitex oceněno 1. cenou za progre-
sivní design. Kromě toho firma více či 
méně spolupracuje ještě s asi třemi de-
sítkami externích designérů a architektů, 
a to na základě kontaktů získaných při 
zakázkách spojených s atypickým vyba-
vením soukromých a veřejných prostor, 
realizovaných většinou ve formě subdo-
dávek pro firmy provádějící rekonstrukce 
daných objektů. Mezi tyto zakázky mimo 
jiné patřilo např. vybavení recepce, VIP 
pokojů a apartmánů brněnského hote-
lu Internacionál, vybavení pokojů včet-
ně prezidentského apartmánu hotelu 
Imperiál v Karlových Varech, křesla a po-
hovky pro Priessnitzovy léčebné lázně 
Jeseník, křesla pro hlavní koncertní sál 
kongresového centra ve Zlíně a další. 
„V současné době kromě řady rozpraco-
vaných projektů v tuzemsku, dokončuje-
me také první objednávku do Grónska. 
Jde o premiérový kus pro připravovanou 
vzorkovou sérii sedacích souprav, které 
by se tam měly prodávat nejen trvale žijí-
cím obyvatelům, ale i jako vybavení nově 
budovaných apartmánů pro turisty,“ po-
chlubil se nám obchodní ředitel Jaroslav 
Frantál s tím, že jak tuto, tak v podstatě 
i většinu tuzemských atypických zakázek 
firma získala a získává díky své více jak 
pětileté snaze poskytovat zákazníkům co 
nejširší paletu služeb souvisejících s vy-
bavením interiérů a bytovým designem.

Bohatý klient se také rád 
podívá do výroby…

Pro naplňování této snahy využívá již 
v úvodu zmíněné dvoupodlažní nábyt-
kové centrum, otevřené 6 dní v týdnu 
(Po–Pá od 9:00 do 18:00 hodin, So od 
9:00 do 15:00 hodin). Zde spolu s pre-
zentací svých sedacích souprav dává 
prostor také jiným tuzemským i zahra-
ničním výrobcům zaměřeným na luxus- 

Dvoupodlažní designové centrum umožňuje zákazníkům kromě širokého výběru 
interiérového vybavení…

…nahlédnou také přímo do výroby čalouněného nábytku značky BÖHM
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ní nábytek a různé interiérové doplňky, 
s nimiž se při uskutečněném prodeji dělí 
o obchodní marži. 
„Co se nábytku týče, upřednostňujeme 
české výrobce, kterým, pokud si zákaz-
ník přeje např. židle z jejich produkce 
očalounit, dodáme naše potahové látky, 
případně je sami očalouníme. Mimo to 
zde máme i nějaké zajímavosti z dovozu, 
přičemž se ale striktně vyhýbáme levné-
mu sortimentu, který je k dostání všude 
jinde. Lidé toužící po dražším zboží za 
ním totiž neváhají cestovat třeba i více 
jak 100 či 200 km. Dosvědčuje to 
spousta našich klientů (majitelů domů, 
restauratérů, hoteliérů, provozovatelů 
kongresových center apod.) z Brna, 
Prahy, Ostravy, Karlových Varů a dalších 
vzdálených oblastí, z nichž mnozí v rámci 
jedné zakázky přijedou třeba i třikrát. Při 
první návštěvě se obvykle rádi podívají do 
výroby, aby viděli, jak jejich vybraný nebo 
architekty navržený sortiment bude vzni-
kat a proč na ten nejdražší poskytujeme 
celoživotní záruku, přičemž zjistí, že pro 
výrobu koster používáme pouze bukové 

dřevo, OSB desky a překližky. Podruhé 
si přijedou vyzkoušet např. tvrdost se-
dáků u rozpracovaných sedaček nebo 
křesel, které jim případně před aplikací 
potahu ještě upravíme, a při třetí cestě 
si k hotovému nábytku nezřídka vybe-
rou do svých interiérů i něco dalšího 
z nabídky našich partnerů,“ vysvětluje 
obchodní ředitel a z oblasti nábytku 
zmiňuje českou společnost TRIANT 
z Kutné Hory, výrobce kovaného nábyt-
ku IRON – ART z Vraclavi u Vysokého 
Mýta a v neposlední řadě exkluzivní loni 
uzavřenou spolupráci s firmou Vladimír 
Rendl – truhlářství z Janovic nad 
Úhlavou. „Jejím většinovým zaměřením 
je dřevěný sedací a stolový nábytek, ur-
čený do bytových i veřejných interiérů 
a zahrad. Je vyráběný z výběrového, 
dlouhodobě uskladněného materiálu 
pomocí moderní technologie včetně 
CNC strojů a vysokofrekvenčních lisů. 
Firma si zakládá na precizním řemesle 
a své výrobky kromě nás jinde v ČR ne-
prezentuje, neboť směřují především do 
německých a rakouských domácností, 

restaurací, hotelů a golfových klubů,“ 
upřesňuje J. Frantál a dodává, že další 
novinkou v nabídce nábytkového centra 
jsou kancelářská křesla a bytové židle od 
společnosti ALBA CR. 

…a ocení i další služby

Z importovaného nábytku je v desig-
novém centru k vidění (jako jediný kus 
v ČR) unikátní stůl ZERO (210x90 cm, 
výška 75 cm) z kancelářské nábytkové 
kolekce italské firmy DELLA ROVERE, 
navržené v roce 2008 světově uznáva-
ným designerem Karimem Rashidem. 
Stůl, vyrobený z termosetické pryskyřice 
vyztužené skelnými vlákny, jehož hlavními 
rysy jsou originální design a elegance, je 
podle J. Frantála v zahraničí vyhledáva-
nou ozdobou pro recepce, vstupní haly, 
luxusní obchody či domácí pracovny 
nebo kanceláře vrcholových manažerů. 
Mezi zmíněné interiérové doplňky, kte-
ré různorodý nábytek elegantně spojují 
v jeden celek, patří např. značková stínící 
technika, lůžkoviny Stella – Ateliers, de-

V horní části centra se firma vedle svých výrobků pyšní např. kancelářským stolem ZERO a kolekcí sedacího a stolového ná-
bytku Truhlářství Rendl vyráběného z prvotřídního dřeva a určeného zejména pro německý a rakouský trh

Jednotlivý nábytek je elegantně propojen různými designovými doplňky z domácí a zahraniční produkce
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korační a potahové látky Romo, bytové 
a kancelářské doplňky Koziol, keramic-
ké a skleněné vázy, mísy a květináče 
StarDeco, skleněné a keramické de-
signové nádobí LSA International, deko-
rativní předměty SIA HOME FASHION, 
vonné svíčky BellaCandles, či zajímavé 
luxusní výrobky a doplňky do koupelny 
jako např. solitérní měděná vana či litino-
vá vana na nožkách zdobených různými 
ornamenty z anglické produkce. 
„Naší zásadou je, že pokud zákazník 
touží po něčem opravdu zajímavém, tak 
by to měl dostat právě u nás,“ vysvětlu-
je nám obchodní ředitel firemní strategii 
s tím, že součástí služeb designového 
centra je i kavárna s bezplatným wi-fi při-
pojením na internet, nabízející kromě ně-
kolika druhů kávy a dalších nápojů i něco 
k zakousnutí, a také ke kavárně přilehlý 
dětský koutek. „Ten z řad našich zákazní-
ků oceňují zejména majitelé domů, kteří 
obvykle přijíždějí s partnerkami a mno-
hdy musí s sebou přivézt i děti. Ty se tu 
buď zabaví samy a pokud jsou hodně 
malé, postará se o ně náš personál tak, 
aby si rodiče mohli nerušeně vyřídit vše, 

za čím k nám přijeli,“ pokračuje a dodá-
vá, že kavárna s dětským koutkem jsou 
v provozu po celou otevírací dobu desig-
nového centra a přístupné nejen zákaz-
níkům, ale i široké veřejnosti. Kavárnu 
díky přilehlé frekventované silnici, spo-
jující nedalekou Jihlavu s Havlíčkovým 
Brodem, proto na svých cestách kromě 
jiných využívají i různí obchodní zástup-
ci, kteří si zde mimo občerstvení vyřizují 
i neodkladnou e-mailovou korespon-
denci. Ve spojení s dětským koutkem 
ji pravidelně navštěvují četné skupinky 
mladých maminek s dětmi, které si tu 
zejména za špatného počasí zpříjemňují 
mateřskou dovolenou. „Pokud je někdy 
tento zájem o dětský koutek, s ohledem 
na hluk, který děti nadělají, pro nás takří-
kajíc kontraproduktivní, což se týká hlav-
ně některých jednání s významnějšími 
investory v doprovodu svých architektů, 
tak je přesuneme do spodních prostor 
objektu, kde našim partnerům zajistíme 
i potřebné občerstvení. Další naší zása-
dou totiž je, že každý, kdo k nám zavítá, 
by měl být vítán jako potenciální zákaz-
ník, neboť i když sám nic nekoupí, může 

se o nás zmínit jiným, kteří naši nabídku 
ocení a využijí,“ uzavřel Jaroslav Frantál 
náš rozhovor s konstatováním, že podle 
názoru odborníků z řad investorů, archi-
tektů či designérů, jiná prodejna nábyt-
ku na takovéto úrovni v Čechách není, 
čímž podle něj plní účel, ke kterému byla 
zbudována.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: EXIT 112 s.r.o.
Místo: Jihlava – Červený Kříž
Rok založení: 1993 (2010)
Počet zaměstnanců: 30
Obrat: 35 mil. Kč
Web: www.exit112.cz

● Jihlava 
– Červený Kříž

Zajímavý nábytek a doplňky jsou zákazníkům k dispozici také v suterénních prostorách objektu

Nemalým přínosem pro designové centrum je jeho vlastní kavárna s hojně využívaným dětským koutkem
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Interiérový nábytok pre rezorty 
štátnej a verejnej správy 
vyrába stredisko Drevovýroba Ilava

Výrobné stredisko Drevovýroba v Ústave na výkon trestu odňatia 
slobody v Ilave sa orientuje hlavne na stolársku a nábytkársku zá-
kazkovú výrobu (kancelársky nábytok, obývacie steny, kuchynské 
linky) z drevotrieskových dosiek. Stredisko je v záujme efektívneho 
využitia priestorov rozdelené na tri časti. Dielňa montáže a finalizá-
cie prechádza do strojovej dielne a tá je spojená so skladom DTD 
a ďalších komponentov potrebných na výrobu nábytku. Celkovo 
majú k dispozícii cca 300 m2 plochy. Autor: Dr. Anton Mrník

Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor

Vedúci strediska Ing. Ľubomír Ďuriš 
stručne charakterizuje činnosť dielne: 
„Drevovýroba v Ilavskej väznici bola 
zriadená pred štvrťstoročím (1991). 
Stredisko dovtedy zabezpečovalo len  
rezanie podlahových šablón pre podnik 
Drevona Žilina a páskovanie hrán pre 
firmu Jomiton Prejta. Postupne s na-
rastajúcimi požiadavkami zákazníkov 
sa výroba preorientovala na zákazkovú 
výrobu hotového nábytku.“
Celý výrobný proces je iný ako v bežnom 
podnikateľskom prostredí. Obstarávanie 

materiálu potrebného na výrobu sa vyko-
náva v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní – elektronickým kontraktač-
ným systémom. Napríklad hlavnú polož-
ku – laminovanú DTD – obstarávajú (kon-
trahujú) iba raz za rok. Príjem zákaziek, 
plán výroby a rozpočet musí byť preto 
precízne pripravený a schválený.

Nábytok dodajú v konečnej 
úprave a zostave

Nábytok v ilavskej väznici vyrábajú pre 

štátne a verejné inštitúcie. Pravidelnými 
zákazníkmi sú rezorty Ministerstva vnútra 
a Ministerstva spravodlivosti. Realizovali 
tiež zákazky pre Fond hmotných rezerv, 
Úrad vlády a Ministerstvo životného pro-
stredia.
Nábytok je vyrobený podľa požiadavky 
zákazníka na základe podkladov objed-
návateľa a konštruktéra výlučne z lami-
novanej DTD s použitím ABS pásky na 
hrany. Predné plochy dodržiavajú tex-
túru dreva podľa architektovho návrhu. 
Nábytok je často určený do podateľní 
a kancelárií a preto musí spĺňať vysoké 
estetické kritériá. Konštrukčné materiá-
ly, kovanie a doplnky pre montáž použí-
vajú rovnaké, aké dodávatelia ponúkajú 
ostatným výrobným firmám. Jednotlivé 
časti nábytku sa vyrábajú zmontova-
né, lebo ústav nezabezpečuje montáž 
a osadenie nábytku na mieste určenia. 

Bezpečná práca 
vo výrobnom procese

Technologicky je strojová dielňa za-
riadená modernými strojmi, ktoré sú 
doplňované podľa možností prevádzky 
a vhodnej ponuky dodávateľov strojov. 
Stredisko je súčasťou vedľajšieho hos-
podárstva ústavu. Pracuje tu päť odsú-
dených pod dozorom. 
Kalkuláciu výrobných nákladov tvorí: pra-
covná odmena odsúdených, prevádzko-
vé náklady (energie, náklady na brúsenie 
nástrojov, servis strojov a nástrojov), od-
pisy, doprava a ďalšie režijné položky. 

Vedúci strediska Drevovýroba v Ilave Ing. Ľubomír Ďuriš
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Pozitívna rentabilita strediska umožnila v roku 2015 zakúpiť 
modernú olepovačku hrán Minimax ME 25 a nárezovú pílu 
Martin T 60A. Aj s ich prispením zaznamenali vlani rekordný 
obrat výroby. 

Minimálna mzda nie je kritériom

Základná dĺžka pracovnej zmeny odsúdeného je 8 hodín. 
Vhodných odsúdených si vyberajú na základe ich pracovného 
zaradenia v civilnom živote. Zamestnajú remeselníkov, ktorí 
majú zručnosť a vzťah k takejto práci, prípadne sú vyučení. 
Odsúdení dostávajú za prácu pracovnú odmenu, v súlade 
s Nariadením vlády SR č. 384/2006 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. Pracovná odmena sa kráti úmerne neodpracova-
nému času. Pokiaľ je odsúdený odmeňovaný podľa výkonu, 
výška pracovnej odmeny za kus výrobku alebo pracovnej ope-
rácie je stanovená podľa noriem spotreby času a priznanej 
platovej triedy vo výške podľa predchádzajúceho princípu, 
nie podľa sadzieb minimálnej mzdy. Pracovná odmena za 
jednotku času alebo práce môže byť nižšia ako je minimálna 
mzda. Takýmto zamestnaním odsúdení splatia spoločnosti 
aspoň časť nákladov, ktoré hradí štát za ich „pobyt a život-
né náklady“ počas umiestnenia za mrežami. Zamestnanie 
počas výkonu trestu sa odsúdeným zohľadňuje pri výpočte 
dôchodku.

V ilavskej dielni pracujú piati odsúdení

Nová formátovacia píla prispela k zefektívneniu porezu DTD

Fravol MASTER
- výška opracovaného dielca 13–45 mm

dvojitý diamantový predfréz
revolučná rožkovacia jednotka SYNCRO PLUS
diamantová cidlinová jednotka s pneumatickým odskokom

- 
- 
- 

Fravol FAST
- výška opracovaného dielca 13–60 mm

dvojitý diamantový predfréz
patentovaná rožkovacia jednotka SYNCRO
možnosť vybavenia stroja servo agregátmi

- 
- 
- 

Fravol SMART 
- výška opracovaného dielca 10–80 mm

dvojitý diamantový predfréz
patentovaná rožkovacia jednotka SYNCRO
možnosť vybavenia stroja NC riadenými agregátmi

- 
- 
- 

Fravol RAPID 
- výška opracovaného dielca 10–120 mm

dvojitý diamantový predfréz
dvojmotorová rožkovacia jednotka SYNCRO
NC riadené agregáty
otvorená konštrukcia stroja 

    (výbava podľa konkrétnych potrieb zákazníka)

- 
- 
- 
- 

Máme riešenie pre každého

BRAS, s.r.o.
Andreja Hlinku 1283/19, 013 01 Teplička nad Váhom

tel.: 041 381 6049, e-mail: bras@bras.sk
www.bras.sk

http://www.bras.sk
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Výše zmíněného souboru veletrhů, dopl-
něného o mezinárodní přehlídku protipo-
žární a zabezpečovací techniky FS Days, 
se zúčastnilo celkem 841 vystavovatelů, 
tedy o 11 více než loni. Mezi nimi byli 
vedle tradičně se prezentujících firem 
také někteří buď zcela noví vystavovatelé 
a nebo naopak dřívější účastníci veletr-
hu For Arch opětovně se prezentující po 
několikaleté pauze. Na ploše 39 203 m2 
se tak kromě českých firem prezentovalo 
také 67 zahraničních vystavovatelů ze 14 
států (loni 66 z 15 států), kteří ve srovnání 

s minulým ročníkem obsadili o dalších 
zhruba 800 m2 více čisté výstavní plochy 
(20 860 m2), kde prezentovali nejnověj-
ší trendy a technologie ve stavebnictví 
a přidružených oborech. Mezi jejich 
expozice zavítalo 71 102 návštěvníků 
(loni 74 152) a také 167 akreditovaných 
novinářů (loni 172).

Nejen lákavý aktuální 
doprovodný program…

I přes celkovou nižší návštěvnost, která 

se projevila hlavně s blížícím se takřka 
letním víkendem, zaznamenali pořada-
telé naopak nemalý zájem o některé 
s veletrhy spojené doprovodné akce. 
A to jak ze strany odborníků, tak i laické 
veřejnosti z řad potenciálních stavební-
ků. Mimořádná účast (více jak 600 lidí) 
provázela již bezprostředně po zahájení 
veletrhů 5. ročník největší v ČR konané 
Konference ředitelů projektových spo-
lečností, na které mimo jiných vystoupili 
také ministr financí Andrej Babiš, minis-
tryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová 
a ministr životního prostředí Richard 
Brabec. Rekordní zájem podle ředite-
le obchodního týmu veletrhu For Arch 
Martina Františka Přívětivého přilákal 
také 4. ročník Matchmaking Business 
Meatings neboli obchodních B2B jed-
nání mezi zástupci stavebních firem, 
podnikatelů a dalších institucí ve sta-
vebnictví. Zúčastnilo se jich 64 českých 
a 57 zahraničních firem (loni 38) ze sta-
vebních a přidružených oborů (např. 
výrobci oken a dveří, tesaři, pokrývači 
apod.) „Mezi zahraničními účastníky 
bylo 20 německých, 13 slovinských, 
13 polských a dále pak společnosti 
italské, španělské a letos poprvé i firmy 
ze zámoří – z Indonésie, Koreje a USA. 
Ty zde spolu s českými firmami celkem 
uskutečnily bezmála 500 obchodních 
schůzek,“ informuje nás Martin František 
Přívětivý a dodává, že dalším pro náv-
štěvníky zajímavým bodem programu, 
a to tentokrát i pro laickou veřejnost, 
byla středeční konference Požární bez-
pečnost staveb. Byla zahájena tématem 
požární ochrana památek s přednáška-
mi zástupců památkářů a hasičů a po-

For Arch nabídnul řadu zajímavostí 
i v sekci stavebních výplní a dřevostaveb

Poslední zářiovou sobotu (24.9. 2016) skončil na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech v pořadí 
27. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH spolu se souběžnými veletrhy FOR STAV, 
FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA. Navzdory zvýšenému počtu vystavovatelů a řadě 
jimi prezentovaným novinkám jej navštívilo o 3050 návštěvníků méně než loni. Nicméně více jak 
71 tisíc příchozích tak na jedné straně svým způsobem korespondovalo s avizovaným letošním jed-
noprocentním poklesem výkonnosti stavebního průmyslu, ale na straně druhé je podle pořadatelů 
dokladem pokračujícího velkého zájmu odborníků a laické veřejnosti o oblast stavebnictví a příslibem 
jeho opětovného předpokládaného zvýšení v roce 2017.

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

Oceněné plastové okno Internorm s I-tec větráním zvenčí a zevnitř
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kračovala přednáškami o moderních 
stavebních a technických opatřeních, 
která mohou přispět do komplexního 
požárně technického řešení u všech 
typů staveb. „Značný zájem je podob-
ně jako loni i o zítřejší konferenci pro-
jektu ‚Svépomocí‘, zaměřenou na stavbu 
pasivního cihlového domu krok za kro-
kem, na kterou je již teď zaregistrová-
no přes 500 účastníků,“ pochlubil se 
nám v předposlední den veletrhů M. F. 
Přívětivý s tím, že o své příznivce mezi 
návštěvníky neměl nouzi ani 20. ročník 
soutěžní přehlídky stavebních řemesel 
SUSO, jejímuž průběhu věnujeme v tom-
to vydání DM samostatný prostor.

…ale i nejedna zajímavost 
v expozicích

To samé pak platí především o expo-
zicích vystavovatelů, kde mezi jinými 
bylo k vidění i 41 produktů přihláše-
ných do soutěže Grand Prix o nejlep-
ší exponát. A to i z oblasti stavebních 
výplní, kde jednu z cen získala spo-
lečnost Internorm-okno z Prahy, za-

stupující u nás společnost Internorm 
International se sídlem v Rakouském 
Traunu. Cena Grand Prix jí byla uděle-
na za větrání I-tec, představující lokální 
rekuperační jednotku integrovanou do 

rámu plastového nebo plasthliníkové-
ho okna v profilech KF 410 a KF 500 
se stavební hloubkou rámu 93 mm. 
Je poháněná vlastním elektromotorem 
umístěným v ostění a vedení vzduchu  

Integrovanými terasovými dveřmi Centor lze po uvolnění skryté západky jednoduchým složením propojit interiér s exteriérem 
v celé stěně dlouhé až 9 metrů, a to i bez přístupu hmyzu

Odsuvně posuvné dřevohliníkové balkónové dveře s integrovaným zábradlím spo-
lečnosti Eurookna Pražák
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a odvod kondenzátu probíhá v systému 
kanálků rozvedených v rámu. Může být 
ovládána ručně nebo pracovat v plně 
automatizovaném režimu větrání, a to 
individuálně v každé místnosti bytu či 
rodinného domu. Kromě novostaveb ji 
lze bez problémů instalovat i při reno-
vacích, neboť nijak nenarušuje vzhled 
fasády.
O přízeň poroty a hlavně pak návštěvní-
ků usilovala i další pražská společnost 
STAR okna. Kromě vlastní produkce 
oken, dveří a zimních zahrad zde poprvé 
na našem trhu představila také speciální 
integrované terasové dveře od austral-
ské firmy Centor. Jedná se o velkofor-
mátové skládací dveře s integrovanou 
protihmyzovou sítí, skrytým kováním 
a screenovou roletou, určené pro roz-
měr stavebního otvoru až 9200 x 2880 
mm (šířka x výška). Tvoří je hliníková kon-
strukce, kterou je možné zevnitř obložit 
dřevěným masivem, a maximální šířka 
jednoho křídla je 1000 mm. Sítě a stínicí 
rolety jsou srolované ve svislých prvcích 
rámu a lze je ovládat v jakékoliv výšce, 
přičemž zůstanou vytaženy či zataženy 
v jakékoliv poloze bez dalšího zajištění. 

Dveře lze instalovat do typicky konstru-
ovaných zdí, a to buď v klasickém sklá-
dacím provedení v jedné stěně s max. 
viditelnou šířkou rámu 9214 mm, nebo 
v tzv. provedení skládacích dveří do rohu 
(bez omezující rohové vzpěry) s max. šíř-
kou rámu v jedné stěně 4786 mm.
Pozornost nejednoho z návštěvníků se 
pak soustředila také na odsuvně posuv-
né balkónové dveře v dřevohliníkovém 
provedení od společnosti Eurookna 
Pražák z Milotic u Kyjova. Jsou osazeny 
izolačním trojsklem s U

g = 0,5 W/m2K 
a speciálním kováním umožňujícím je-
jich otevírání a zavírání z vnější strany, 
při rozšířeném profilu i zamykání. Mimo 
to jsou osazeny i bezpečnostním zábrad-
lím z kaleného skla integrovaným přímo 
v hliníkovém rámu včetně tlumení.
Zájemci o dřevostavby díky soutěži 
Grand Prix nemohli minout ani v rámci 
veletrhu For Wood prezentovaný sta-
vební systém GOOPAN písecké spo-
lečnosti Goopan Building, založený na 
celostěnových nebo malometrážních 
sendvičových panelech určených pro 
difuzně otevřené či uzavřené konstruk-
ce staveb. Konkrétně pak malometrážní 

difuzně otevřený panel GOOPAN PLUS 
o rozměrech 1250 x 2800 mm, jehož 
konstrukční základ tvoří 160 mm široký 
dřevěný rám vyplněný minerální tepel-
nou izolací. Tento rám je zvenčí opláštěn 
sádrovláknitou deskou, na kterou se po 
montáži aplikuje přídavná tepelná izo-
lace a fasádní perlinková omítka nebo 
odvětrávaná fasáda. Vnitřní opláštění 
nosného rámu panelu tvoří parobrzdná 
fólie, přecházející až do boční plochy, 
na kterou pak přímo navazuje rám mon-
tážní předstěny (s připravenými prostupy 
pro instalace) vyplněné tepelnou izolací 
opláštěnou sádrovláknitou deskou. Tyto 
panely jsou vzájemně spojovány pomocí 
speciálních zámků a umožňují tak mon-
táž obvodových stěn ve dvou lidech.
Na veletrhu si přišli na své také milovníci 
grilování a saunování. Mezi jinými např. 
v expozici kolínské společnosti Kylpyla, 
která zde představila originální finské gri-
lovací a saunovací KOTY (dřevěné stav-
by kruhového typu s centrálním ohněm). 
Mimo nich i další provedení finských a lo-
tyšských saun (sudové sauny, iglú sauny, 
Ruská banya aj.) vyrobené ze severské-
ho smrku a sibiřského modřínu.

Exteriér a interiér severské iglú sauny společnosti Kylpyla, pokryté ručně štípaným šindelem

Provedení a celková skladba obvodové stěny z konstrukčních panelů GOOPAN PLUS
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Během konání této dvojice veletrhů, za-
vítalo na výstaviště v Letňanech celkem 
28 235 platících návštěvníků, což je 
zhruba stejně jako loni, kdy si svůj sen 
o vysněném bydlení či perfektně vyba-
vené restauraci přišlo do Letňan splnit 
či alespoň přiblížit 28 850 návštěvníků. 
V šesti výstavních halách s celkovou hru-
bou plochou 26 000 m2 měli návštěvníci 
možnost vidět vše od bytového nábytku 
přes domácí techniku až po různé dů-
myslné interiérové doplňky a podobně 
jako v loňském ročníku také ochutnat 
nejrůznější pokrmy. Postaralo se o to 511 
vystavovatelů (loni 532), z nichž 251 se 
prezentovalo v rámci veletrhu For Gastro 
& Hotel (2 výstavní haly s plochou 10 

tis. m2) a 260 bylo účastníky veletrhu 
For Interior, který naplnil 4 výstavní haly 
s plochou 16 tis. m2. V nich se kromě 
expozic výrobců, designových studí či 
prodejců nábytku nebo interiérových 
doplňků z České republiky prezento-
vali také vystavovatelé z dalších 9 zemí, 
konkrétně pak ze Slovenska, Německa, 
Rakouska, Holandska, Polska, Itálie, 
Anglie, Japonska a Ruska.

Produkce roste díky 
zvyšujícímu se exportu…

Pomyslným startovním výstřelem k za-
hájení letošního ročníku veletrhu For 
Interior byla již tradičně tisková kon-

ference Asociace českých nábytkářů 
(AČN). Začala 15 minut po otevření bran 
letňanského výstaviště a mimo jiné pou-
kázala na opět pozitivní situaci českých 
výrobců nábytku, kteří by letos podle 
již dosažených výsledků a odborných 
odhadů měli překonat loňský rekordní 
ekonomický výsledek a vyrobit nábytek 
za více jak 44 miliard korun. A to přede-
vším díky stále rostoucímu exportu (viz 
podrobná informace AČN na str. 50–51 
tohoto vydání DM), který by se měl opro-
ti loňsku zvýšit o dalších 1,15 mld. Kč. 
Z přítomných vystavovatelů bude na výše 
uvedených číslech zcela určitě mít svůj 
podíl např. společnost JELÍNEK výroba 
nábytku z Valašského Meziříčí. V průbě-
hu druhého pololetí jí totiž podle ředitele 
Ing. Tomáš Jelínka narostly exportní za-
kázky, na rozdíl od stagnující poptávky 
v tuzemsku, až na dvojnásobek. Kvůli 
velkému objemu práce proto v současné 
době řeší problém, jak s pomocí druhé 

For Interior byl příležitostí pro všechny 
ukázat to nejlepší ze své kuchyně

Na přelomu měsíců září a října (29. 9. – 2. 10. 2016) se na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech 
uskutečnil v pořadí sedmý ročník podzimního veletrhu nábytku, interiérů a bytových doplňků 
FOR INTERIOR souběžně s veletrhem hotelového a restauračního zařízení FOR GASTRO & HOTEL. 
Zájemci z více jak 28 tisíc návštěvníků si zde mohli nejen přímo vybrat konkrétní interiérový nábytek 
či doplněk od některého z 260 vystavovatelů, ale i nechat si při jeho výběru poradit od profesionálních 
designérů a zbavit se tak předsudku, že ceny za jejich konzultace při rekonstrukcích a zařizování 
nového bydlení jsou příliš vysoké.

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

Levitující ložnice FLABO s detailem vetknutí nočního stolku do oblého čela a plnohodnotné zásuvky
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směny vyhovět požadavkům odběratelů 
a nepřekročit osmitýdenní dodací lhůty. 
Především pak odběratelům v Německu, 
kam by spolu s dalším nábytkem měla 
směřovat i její v Praze premiérově před-
stavená novinka – ložnice FLABO.

…a nepřeberným nápadům 
designérů…

Zmíněná ložnice vznikla ve spolupráci 
s německým designérem Jochenem 
Flackem, který pro její výrobu zvolil 
dubové dřevo o tloušťce 40 a 25 mm. 
„Pevný masivní dub je ‚odlehčen‘ výraz-
ně ustoupeným soklem a celá postel 
včetně důmyslně připevněných noč-
ních stolků tak vytváří dojem levitace 
a vznášení se v prostoru. Noční stolky 
jsou vetknuty do oblého čela, přičemž 
ale nabízí plnohodnotnou zásuvku vy-
bavenou plnovýsuvem s pneumatickými 
tlumiči,“ pochlubil se ředitel s tím, že 
na přání zákazníka lze postel dovybavit 
i úložným prostorem pro lůžkoviny. 

Nabídnout návštěvníkům vždy něco 
nového ve svém sortimentu jídelních 
setů se pravidelně snaží také společ-
nost KAPLAN NÁBYTEK z Orliček na 
Ústecko-Orlicku. Letos to byl jídelní stůl 
ASPECTA, vytvořený kombinací dřevě-
né desky a kovového podnoží s metalic-
kým odleskem. Vyrábí se jak v pevném 
provedení tak i v rozkládacím provedení 
s využitím unikátního synchronizované-
ho mechanismu, kdy se obě poloviny 
desky rozestoupí do stran. „Kovové 
podnože můžeme zákazníkovi nabíd-
nout v jakékoliv barvě. Např. ve stejné, 
jakou má jeho auto podle dodaného VIN 
kódu či v barvě, do jaké má laděný in-
teriér. Mimo to jsme schopni mu toutéž 
barvou povrchově upravit třeba skleně-
nou vázu na stůl, porcelánové talíře či 
další doplňky,“ doplnila jednatelka spo-
lečnosti Dana Kaplanová. Další zajíma-
vý sortiment se zákazníkům nabízel na 
společném stánku firmy J.W. výroba ná-
bytku ze Zvole u Zábřehu a společnosti 
ANTIK & STIL CZ z Otína na Jindřicho-

Hradecku. Kromě replik stylového ná-
bytku, dveří, podlah, obkladů apod., 
vyráběných jak z nového, tak zejména 
z použitého dřeva starých trámů, zde 
byl k vidění i na podobné bázi vytvořený 
italský produkt LEBRIC. Jeho základem 
jsou více či méně poškozená prkna, 
švartny či příčně odřezané kusy dřeva 
získávané při obměně dřevěných kůlů 
z přístavních mol v Benátské laguně, 
prolezlých chodbičkami zde žijícího 
vodního červa. Tento z nich vyřezaný 
materiál, zalitý ve speciální pryskyřici, 
se používá pro zhotovení stolových de-
sek, různých dekoračních zástěn nebo 
jiných interiérových doplňků. Podobný 
materiál respektive z něj vytvořený de-
signový nábytek, který jen málokdo 
z návštěvníků přešel bez zastavení, byl 
k vidění v expozici brněnské společ-
nosti DALURA design. Je vyráběný ve 
slovenské Prievidzi z dřeva akácie, im-
portovaného z Indonésie. Kromě jeho 
zbarvení a textury využívá i mnohých 
vad u dovážených fošen či kmenových 

Rozkládací stůl ASPECTA s kovovým podnožím s metalickým odleskem a barevně odpovídajícími doplňky

Designový nábytek z exotické akácie společnosti DALURA design je dílem výrobní provozovny v Prievidzi
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částí stromů, jako jsou trhliny, praskliny, 
vyhnilá místa apod. včetně krajinových 
částí neomítaného řeziva. Při vlastní vý-
robě např. stolových desek či sedáků 
lavic jsou pak tyto vady zalévány ane-
bo jednotlivé části neomítaných fošen 
spojovány pomocí speciální pryskyřice 
(transparentní nebo barvené).

…jejichž práce vůbec 
nemusí vyjít draze

Návštěvníci veletrhu mohli letos využít 
i bezplatného poradenství bytových ar-
chitektů a designérů. V souvislosti s tou-
to službou se s velkým zájmem návštěv-
níků setkal i k ní připravený doprovodný 
program. Zejména pak sobotní seminář 
na téma „Kolik stojí designér,“ uspořá-
daný designérkou Ing. Ivou Bastlovou, 
Dis. z pražského ateliéru LOXO. Podle 
ní je typický český majitel bytu či domu 
ve svých představách o bydlení stále 
hodně konzervativní a opatrný a pomoc 
designéra při uspořádání interiéru, ve 
srovnání se zahraničím, začíná využívat 
jen pozvolna. Jednou z největších pře-
kážek, které lidem při výběru nábytku 
a doplňků brání obrátit se na odborníka, 
je obava z vysoké ceny za toto pora-
denství, či mylný názor, že interiérový 
designér není víc než dekoratér. O tom, 
že ale cena návrhu nemusí být horent-
ní, když zákazník např. nevyžaduje 
fotorealistickou vizualizaci, ale hlavně 
odbornou radu a názor, se přesvědčil 
zcela zaplněný sál konání zmíněného 
semináře. 

V jeho úvodu Ing. Bastlová nejprve 
objasnila, v čem vlastně práce interié-
rového designéra spočívá, že nejde 
o práci pouze dekoratérskou. Důležitá 
je dispozice prostoru, jeho návaznos-
ti a ergonomie. Dalším významným 
faktorem je výběr materiálů a to nejen 
z hlediska dekorů, rozmístění a výběr 
svítidel a příprava podkladů pro realiza-
ci. Klíčovým je také dozor a sou činnost 
při realizaci, aby interiér byl dotažen do 
detailu. „Není důležité, zda dostanete vi-
zualizaci, výkres ve 2D či kresbu v ruce, 
důležité je vše pochopit,“ uzavřela tuto 
kapitolu designérka a následně se 
věnovala několika radám, jak poznat 
skutečného profesionála, neboť obor 
designér spadá pod živnost volnou 
a může jej tedy provozovat kdokoliv. 
K nejdůležitějšímu tématu – cenám 
za designérské služby, které mohou 
vycházet z metrů čtverečných, z pro-
centa ceny realizace, z hodinové sazby, 
z klasického ceníku nebo dle individu-
ální kalkulace, si přizvala své kolegyně 
designérky Gabrielu Hámovou a Ing. 
Dianu Turinovou. A to kvůli objektivním 
informacím, neboť každý designér pou-
žívá své vlastní postupy, nicméně všech-
ny z uvedených designérek přistupují ke 
klientovi individuálně, a to i při tvorbě 
ceny. Ta se za návrh jedné místnosti 
pohybuje v rozmezí od 5 do 20 tis. Kč 
v závislosti na náročnosti, množství 
konzultací, variant, úprav a hlavně typu 
výstupů s tím, že pro realizaci nejsou 
nutné fotorealistické vizualizace, které 
zbytečně navyšují cenu.

Jedno z možných využití švarten LEBRIC, nařezaných z kůlů poškozených mořským 
červem v Benátské laguně

http://www.aigner-werkzeuge.at
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LIGNUMEXPO – LES v Nitre: 
dve dekády úspechov

V dňoch 27. až 30. septembra 2016 sa v Nitre uskutočnil veľtrh 
LIGNUMEXPO – LES 2016, ktorý má v histórii Agrokomplexu - 
Výstavníctva Nitra už 20-ročnú tradíciu. Súčasťou veľtrhu bol 16. 
ročník prehliadky lesného hospodárstva. Periodicita veľtrhu je dvojroč-
ná. Veľtrh LIGNUMEXPO – LES je zaradený do prestížneho kalendára 
svetových odborných veľtrhov podporovaných Európskym združením 
výrobcov drevoobrábacích technológií EUMABOIS už od roku 2006. 

Veľtrh LIGNUMEXPO – LES 2016 bol 
slávnostne otvorený 27. septembra 
2016 v pavilóne K. Na slávnostnom 
otvorení sa zúčastnili: poslankyňa SR 
Eva Antošová, predseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Milan Belica, štát-
ny tajomník Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka Gabriel Csicsai, 
viceprezident Zväzu spracovateľov dre-
va SR Milan Benco, riaditeľ Štátnych 
lesov TANAPu Peter Líška, generálny 
riaditeľ Lesov SR Jozef Staško a riaditeľ 
Agrokomplex-Výstavníctvo, š.p., Nitra 
Mário Dinga, zástupcovia ministerstiev, 
štátnej správy a verejnej správy, zástup-
covia štátnych podnikov, poľnohospo-
dárskych agentúr a komôr, výskumných 
ústavov, asociácií a odborových zväzov.
V otváracích príhovoroch vyzdvihli me-
dzinárodnú úroveň veľtrhu, ktorý patrí 
medzi špičkové prehliadky na Výstavisku 

Agrokomplex v Nitre. Uviedli, že má po-
tenciál na naštartovanie ekonomického 
rastu aj v drevárskom a drevospracu-
júcom priemysle, ktorého základ tvo-
ria malé a stredné podniky. Riaditeľ 
Výstavníctva pripomenul na otvorení pes-
trosť jednotlivých hál a pavilónov, ktoré 
v podstate tvoria malé drevárske a nábyt-
kárske fabriky s vysokou úrovňou strojov 
a zariadení. Viceprezident ZSD SR ape-
loval na využívanie možností spolupráce 
v rámci lesnícko-drevárskeho komplexu 
SR. Nové technológie umožnia lepšie 
zhodnocovať drevnú hmotu. Lesy majú 
byť trvalo udržiavané, aby sa ich podarilo 
zachovať pre ďalšie generácie.

Rozsah ako pred dvomi rokmi

Rozsah celého veľtrhu bol podobný ako 
pred dvomi rokmi. V štyroch pavilónoch 

a na vonkajšej ploche viac než 12 000 m2 
bolo viac ako 156 vystavovateľov a spolu-
vystavovateľov (zo Slovenska, Českej re-
publiky, Rakúska, Nemecka, Talianska, 
Poľska a Maďarska). 
Veľtrh navštívilo 7600 návštevníkov. 
Počas štyroch dní získali predstavitelia 
firiem a odborníci z odvetvia spracovania 
dreva na Slovensku kompletný prehľad 
o nových možnostiach a východiskách 
napredovania odvetvia formou technic-
kých možností a inovačných technológií.
Expozície veľtrhu LIGNUMEXPO 2016 
boli orientované na prezentáciu výrobcov 
a dodávateľov strojov, nástrojov, zariade-
ní, výrobkov pre drevársky a nábytkársky 
priemysel, technológií na spracovanie 
dreva. Väčšina exponátov – strojov pre 
stolárske a nábytkárske prevádzky, pi-
liarske zariadenia – bola počas výstavy 
v prevádzke a budúci užívatelia tak mohli 

Medzi najväčších vystavovateľov na tohtoročnom Lignumexpe patrili EXCELLENT CD s.r.o. Zvolen a FELDER Group SK s.r.o. 
Zlaté Moravce

http://www.agrokomplex.sk
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priamo posúdiť ich technické parametre. 
Prezentácia výrobných technológií sve-
tových výrobcov pre drevospracujúci 
priemysel bola predstavená v pavilónoch 
A, B, C, F . Najväčšími vystavovateľmi 
boli: EXCELLENT CD s.r.o. Zvolen, 
ITALCOMMA Slovakia s.r.o. Žilina, 
FELDER Group SK s.r.o. Zlaté Moravce, 
KRÁL s.r.o. Žilina, CENTROGLOB 
s.r.o. Košice, BRAS s.r.o. Teplička nad 
Váhom, TEKMA Slovensko s.r.o. Zvolen 
a WOOD-B s.r.o. Nové Zámky.

Ceny veľtrhu LIGNUMEXPO- 
LES 2016

Dňa 27. septembra 2016 pracovala 
medzinárodná hodnotiteľská komisia, 
ktorá z prihlásených exponátov vybera-
la najlepšie do súťaže o Cenu veľtrhu 
LIGNUMEXPO – LES 2016. Bolo pri-
hlásených 26 exponátov v šiestich sú-
ťažných kategóriách, zostavených podľa 
účelu použitia. Slávnostné odovzdanie 
cien bolo dňa 27. 9. 2016 v podvečer 
v pavilóne K. V každej kategórii bol od-
menený jeden výrobok z troch nomino-
vaných cenou veľtrhu spolu s diplomom, 
resp. čestným uznaním. Toto ocenenie 
mohol vystavovateľ prezentovať počas 
celého veľtrhu vo svojom výstavnom 
stánku a bude mu po celý rok slúžiť na 
ďalšiu propagáciu svojho výrobku.
Kategória 1 – Lesné hospodárstvo

 Vystavovateľ: Mendelova univerzita 
v Brne, (ČR)

 Výrobca: LESY SR, š.p., Odštepný 
závod lesnej techniky Banská Bystrica

 Lesná lanovka Larix Lamako
Komisia ocenila technológiu určenú 
pre šetrné a hospodárne približovanie 
dreva z miesta ťažby po svahu, proti sva-
hu a po rovine s dosahom 550 metrov 
a s nosnosťou 2,5 t.
Kategória 2 – Lesnícke stroje a za-
riadenia

 Vystavovateľ: DREVOPROFI, s.r.o. 
Zvolen

 Výrobca: Logosol AB, (SE)
 Mini piliarske zariadenie LOGOSOL 
FARMER

Komisia ocenila mini piliarske zariade-
nie, ktorým je možné riešiť piliarske 
spracovanie guľatiny na mieste v teréne 
s možnosťou rezania väčších priemerov 
a s možnosťou príslušenstva na frézo-
vanie dreva.
Kategória 3 – Stroje na obrábanie 
a tvárnenie dreva

 Vystavovateľ: KRÁL, s.r.o., Žilina
 Výrobca: Michael Weinig AG, (D)
 Hobľovací automat WEINIG CUBE 
PLUS

Komisia ocenila vyriešenie presného 
automatického nastavovania pre hob-
ľovanie dielcov.
Kategória 4 – Ručné stroje a náradie

 Vystavovateľ: NOBIA, s.r.o., Banská 
Bystrica

 Výrobca: Lamello AG, (CH)
 Montážne systémy spájania dielcov 
Clamex P-14, Tenso P14, Clamex 
P10, Clamex-Medius Divario P-18 
Bisco

Komisia ocenila produktívnu tvarovú 
montáž systému spájacieho kovania 
Lamello-P a ďalších typov bez nástrojov.
Kategória 5 – Technológie a stroje 
na povrchovú úpravu

 Vystavovateľ: ELBH - Slovakia, s.r.o., 
Ružomberok

 Výrobca: ELBH - Slovakia, s.r.o., 
Ružomberok

 Suchá striekacia stena OSSS s prí-
slušenstvom

Komisia ocenila progresívne technické 
riešenie suchého odsávania lakov pri 
povrchových úpravách striekaním.
Kategória 6 – Materiály pre výrobu 
nábytku, stavebno-stolárskych a os-
tatných výrobkov z dreva

 Vystavovateľ: Julius BLUM GmbH, (A)
 Výrobca: Julius BLUM GmbH, (A)
 Aplikácia EASY ASSEMBLY

Komisia oceňuje progresívne riešenie 
diaľkového prenosu technických, vý-
robných a servisných informácií.

Čestné uznania hodnotiacej komisie 
medzinárodného drevárskeho veľtrhu 
LIGNUMEXPO 2016 a medzinárodnej 
lesníckej výstavy LES 2016 získali na-
sledovní vystavovatelia:

 Vystavovateľ: CENTROGLOB s.r.o., 
Košice 

 Výrobca: IVM CHEMICALS, Parona,  
(IT)

 Základný lak Polyalilik, náhrada 
polyesteru

Čestné uznanie za nové riešenie základ-
ného laku na aglomerované materiály 
náhradou za doteraz používaný polyes-
terový základný lak.

 Vystavovateľ: KUSING TRADE, s.r.o., 
Huncovce

 Výrobca: KUSING TRADE, s.r.o., 
Huncovce

 Automatická píla SPEED Format
Čestné uznanie za jednoduché technic-
ké riešenie rezania pre užívateľov men-
ších a stredných strojárskych firiem.

 Vystavovateľ: EXCELLENT CD spol. 
s r.o., Zvolen

Čestné uznanie za trvalo úspešnú 
a neprerušovanú účasť na veľtrhu.
Široký odborný program umožnil už 
tradične realizovať potrebnú odbornú 
diskusiu medzi drevármi, nábytkármi 
a výrobcami stavebno-stolárskych vý-
robkov navzájom, ale aj s dodávateľmi 
dreva – lesníkmi. Tieto štyri dni boli vyu-
žité k tomu, aby sa technicko-ekonomic-
ky posunulo odvetvie spracovania dreva 
v Slovenskej republike na vyššiu úroveň 
kvality a finalizácie, ako doteraz. 

Vystavovateľ: KUSING TRADE, s. r. o., Huncovce
Výrobca: KUSING TRADE, s. r. o., Huncovce
Názov exponátu: Automatická píla SPEED Format
 Čestné uznanie za jednoduché technické riešenie rezania pre užívateľov menších 
 a stredných strojárskych firiem.

Vystavovateľ: EXCELLENT CD, spol. s r. o., Zvolen
Výrobca: EXCELLENT CD, spol. s r. o., Zvolen
 Čestné uznanie za trvalo úspešnú a neprerušovanú účasť na veľtrhu.

KOMODITNÁ ŠTRUKTÚRA VEĽTRHU

 V štruktúre vystavovateľov podľa zamerania činnosti prevažovali na tohtoročnom 
veľtrhu obchodné firmy, za nimi nasledovali výrobné firmy a ostatné. 

SPRIEVODNÉ ODBORNÉ AKCIE

Pri príležitosti konania veľtrhu LIGNUMEXPO - LES 2016 pripravil Agrokomplex – Výstavníctvo 
Nitra, š. p. s odbornými garantmi jednotlivých seminárov pre záujemcov z radov vysta- 
vovateľov a ich hostí nasledovné akcie:

Dňa 28. 9. 2016
Vzduchotechnické zariadenia v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu

Súčasná pozícia drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu v hospodárstve SR
PhDr. Peter Zemanik, generálny sekretár ZSD SR, Zvolen

Posudzovanie zhody vzduchotechnických zariadení, legislatívne a technické požiadavky 
Ing. Dušan Hanko, vedúci certifikačného orgánu TSÚ, š. p., Piešťany

Vzduchotechnická zariadenia lakovne v individuálnej výrobe
Ing. Jozef Rezník, konateľ firmy ELBH Slovakia, s. r. o., Ružomberok

Ochrana životného prostredia a ovzdušia pri používaní vzduchotechnických zariadení
Jiří Neumann, firma EWAC, s. r. o., České Budějovice, ČR

 Drevoobrábacie stroje ....................................................................65 %

 Materiály na výrobu nábytku a drevených výrobkov..........21 %

 Nástroje a náradie ............................................................................12 %

 Ostatné................................................................................................... 2 %

Návštevníci videli každý deň drevoru-
bačskú show Martina Komárka, viacná-
sobného majstra Európy, vicemajstra 
sveta a držiteľa svetových i európskych 
rekordov

Graf 1: Komoditná štruktúra na veľtrhu 
LIGNUMEXPO – LES 2016

http://www.agrokomplex.sk
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Výše uvedenou velmi pozitivní předpo-
věď spolu s dalšími oborovými informa-
cemi zveřejnila AČN na tiskové konfe-
renci uspořádané při příležitosti zahájení 

7. ročníku mezinárodního veletrhu FOR 
INTERIOR (29.9.–2.10. 2016) na výsta-
višti PVA EXPO v Praze – Letňanech. „Při 
našem odhadu respektive dopočtu jsme 
vycházeli z hodnot dosaženého ekono-
mického výsledku za první pololetí roku 
2016, přičemž jsme zároveň brali v potaz 
i dynamiku vývoje,“ uvedl na úvod tisko-
vé konference tajemník AČN Ing. Tomáš 
Lukeš.

Podle AČN byla exportní výkonnost (vý-
voz–dovoz/tržby) nábytkářského prů-
myslu zatím nejnižší v roce 2009, kdy 
činila pouhých 6,36 %, což v přepočtu 
na peníze odpovídalo 14,51 mld. Kč. 
Letos se exportní hodnota pravděpodob-
ně přiblíží 26 miliardám korun. Přestože 
exportní výkonost českých výrobců ná-
bytku od roku 2009 trvale roste, v letoš-
ním roce se očekává její mírné oslabení 
a pokles o 0,37 %. Nikoliv však pokles 
vlastního exportu, kde by ve srovnání 
s loňským rokem mělo dojít k nárůstu 
o 1,15 mld. Kč. Tento výsledek je ale zá-
roveň doprovázen zlepšením v růstu tu-
zemské spotřeby nábytku (oproti loňsku 
o 0,81 mld. Kč na 35,48 mld. Kč), což 
je podle AČN rozhodně pozitivní signál.
„Zde je ovšem potřeba konstatovat, že 
ve spotřebě nábytku se stále nacházíme 
ani ne na předkrizové hodnotě, neboť 
před devíti lety v roce 2007 přesáhla 
hodnota spotřeby až 37 mld. Kč. Navíc 
dochází k permanentnímu růstu objemu 
dováženého nábytku ze zahraničí,“ do-
plňuje Ing. Lukeš s tím, že v letošním 
roce spotřeba importovaného nábytku 
pravděpodobně naroste o více než dvě 
procenta.
Za výrazným podílem importovaného 
nábytku podle AČN stojí zejména velké 
specializované nábytkářské markety. 
Dovážet nábytek se však snaží i někteří 
menší prodejci, využívající možnosti in-
ternetu. U těch samozřejmě hrozí riziko 
nákupu nábytku z neprověřených zdrojů, 
nábytku vyrobeného z neprověřených 
materiálů. Z takového nábytku se násled-
ně mohou uvolňovat i různé škodliviny 
nebo může vykazovat konstrukční vady. 
„Zákazník by proto měl věnovat maxi-
mální pozornost tomu, z jakého zdroje 
nábytek pochází. Měl by se vždy ptát po 

Produkce nábytku v České republice v letošním roce podle kvalifikovaného odhadu 
Asociace českých nábytkářů (AČN) a společnosti Apicon Consulting překročí 44 
miliard korun. V porovnání s rokem 2015 by to mohlo být až o 800 mil. Kč více. 
Import by měl pravděpodobně dosáhnout hodnoty 16,9 mld. Kč, export 25,78 
mld. Kč.

Český nábytkářský průmysl 
by měl i letos dosáhnout skvělých výsledků

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

Graf č. 2 Exportní výkonnost českých nábytkářů v letech 2011 – 2016 v %

Graf č. 1 Porovnání výroby, exportu a importu českého nábytku v mld. Kč
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výrobci i zemi, kde byl nábytek vyroben. 
Vždyť vzduch v prostoru, ve kterém je 
nábytek umístěn, bude dýchat dlouhá 
léta, někdy i desítky let. Samostatnou 
kapitolou je pak prodej matrací. Vždyť na 
posteli strávíme třetinu života. Některé te-
leshoppingy a letákové akce, nás nabá-
dají ke koupi matrace pochybné úrovně. 
Nabízí konstrukce, které nemohou svým 
majitelům sloužit k užitku,“ vysvětluje Ing. 
Lukeš a dodává, že důležitým faktorem 
ukazujícím na kvalitu dováženého ná-
bytku je jeho průměrná cena. „Letos 
dokonce očekáváme zlevnění dováže-
ného nábytku v přepočtu na kilogram. 
Předpokládáme, že průměrná hodnota 
dováženého nábytku bude činit 66 Kč/
kg, zatímco hodnota exportovaného ná-
bytku bude 78,50 Kč/kg. Ačkoliv není 
možné plošně tvrdit, že co je levné, je 
nekvalitní, v konkurenčním prostředí má 
cena vždy významnou vypovídací hodno-
tu,“ doplnil s tím, že AČN má pro zákaz-
níka účinný nástroj, jak poznat kvalitní 
nábytek a kvalitní výrobní firmu. Tím je 
značka Česká kvalita – Nábytek, která je 
vydávána na základě žádosti a posouzení 
nezávislou třetí stranou.
Největší podíl na importu nábytku do 
České republiky má podle informa-
cí AČN Polsko, odkud by k nám letos 
mohl být dovezen nábytek za více jak 4,6 
mld. Kč. Druhým největším dovozcem 
je Německo (cca 3,23 mld. Kč) a v těs-
ném závěsu za ním Čína, která by podle 
předpokladu mohla do ČR importovat 
nábytek za zhruba 3,22 mld. Kč. Polsko 
společně s Čínou letos pravděpodob-
ně dosáhnou na téměř 45 % podílu na 
celkovém importu nábytku. Nábytek za 
stovky miliónů korun bude do ČR letos 
pravděpodobně dovezen ještě z Itálie 
(cca 887 mil. Kč), Slovenska (cca 884 
mil. Kč), Rakouska (cca 601 mil. Kč), 
Vietnamu (cca 372 mil. Kč), Litvy (cca 
348 mil. Kč), Rumunska (cca 271 
mil. Kč) a Švédska (cca 254 mil. Kč). 

Naopak 30 % českého exportu nábytku 
bude mířit do Německa, což představuje 
více jak 8 mld. Kč. S velkým odstupem 
následuje Slovensko (cca 2,4 mld. Kč), 
Francie (cca 2,4 mld. Kč), Spojené stá-
ty americké, Velká Británie, Rakousko, 
Švédsko a další.
Exportovaný nábytek podle přítomného 
prezidenta AČN Ing. Martina Čudky, na 
rozdíl od importovaného, představuje 
většinou dražší a designově zajímavý 
nábytek na zpravidla vyšší kvalitativní 
úrovni, jehož výrobci buď zaměstnávají 
vlastního designéra, nebo tvoří ve spo-
lupráci s externími návrháři či designéry. 
„Řada producentů takového nábytku se 
dnes prezentuje právě na této výstavě 
(For Interior), neboť ji na rozdíl od vel-
kých nákupních center vnímají jako 
místo, kam chodí hlavně lidé toužící po 
individuálním řešení svých interiérů a ni-
koliv jen po tom, aby nábytek plnil svoji 
základní funkci. Podle našeho názoru 
je toto správná cesta pro český nábyt-
kářský průmysl respektive pro malé 
a střední nábytkářské firmy, které vytváří 
gró již zmíněné předpokládané hodnoty 
letošní tuzemské produkce přesahující 
44 mld. Kč,“ doplnil Ing. Čudka směrem 
k cca desítce přítomných novinářů. Těm 

se pak v závěru TK dostalo od tajemníka 
Ing. Lukeše ještě upozornění na součas-
nou a bohužel poněkud „nejasnou“ po-
litiku státních institucí týkající se otázky 
u nás těženého dřeva a jeho dostupnosti 
nebo spíše nedostupnosti pro tuzemské 
zpracovatele. „My jakožto AČN negativ-
ně vnímáme současné snahy minister-
stva zemědělství směřující k většímu 
zpracování tuzemského dřeva v ČR, 
což bychom za normálních okolností 
samozřejmě uvítali, neboť dřevo je stále 
základní surovinou pro výrobu nábytku, 
ale vadí nám způsob, jakým toho chtějí 
docílit. Ten je totiž podmíněn investicemi 
do nových pilnic a nahrává hlavně nad-
národním společnostem, které, i když 
zde toto dřevo finálně zpracují např. na 
řezivo, pak řezivo okamžitě vyvezou. 
Navrhovaný způsob rozhodně nepove-
de k takovému zvýšení přidané hodnoty 
a z ní plynoucích peněz do státního roz-
počtu, jako kdyby se toto dříví poskytlo 
již stávajícím tuzemským zpracovatelům, 
kteří na jeho zpracování mají dostatek 
volných kapacit, což by podle našeho 
názoru byla daleko rozumnější cesta,“ 
zkonstatoval Ing. Lukeš, vyjadřujíc tak 
podporu AČN tuzemským pilařům v je-
jich letitém boji o surovinu.

Graf č. 3 Vývoj spotřeby nábytku v ČR v letech 2011 – 2016 
v mld. Kč

Graf č. 4 Podíl importu na spotřebě v letech 2011 – 2016 
v procentech

Graf č. 5 Porovnání výroby, exportu a importu se spotřebou v mld. Kč
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T. P.: Záměrem a cílem založení Nadace 
dřevo pro život v roce 2005 bylo vytvoře-
ní instituce, která by se dlouhodobě 
a systematicky věnovala šíření informa-
cí o významu bohatství lesů pro společ-
nost, způsobech péče o ně a možnos-
tech šetrného a ohleduplného využívání 
dřeva jako jedinečné obnovitelné su-
roviny v lesním hospodářství a dřevo-
zpracujícím průmyslu České republiky. 

Jejím posláním se proto stalo podpo-
rovat dřevo jako domácí obnovitelnou 
surovinu pro každodenní využití, přičemž 
zdůrazňuje, že využíváním obnovitelné 
suroviny chráníme naše nerostné bohat-
ství i pro další generace. Formou osvěty 
veřejnosti pak Nadace pomáhá posilo-
vat její zodpovědný přístup k životnímu 
prostředí.

DM: Jak do výše zmíněného poslání 
Nadace zapadá váš nový projekt 
„Dřevo je cesta“, respektive co ini-
ciovalo jeho nastartování?
T. P.: V ČR se dlouhodobě zvyšuje stav 
zásob dříví v lesích, neboli ročně naroste 

více dřeva, než se vytěží. Stát tak má 
k dispozici kvalitní obnovitelnou surovinu 
z domácí produkce, jejíž využívání pro-
spívá společnosti, ekonomice i životnímu 
prostředí. Z jeho pohledu by proto zájem 
veřejnosti o tuto surovinu měl být žádou-
cí, nicméně nemalá část našeho obyva-
telstva stále věří tomu, že kácení stro-
mů v českých lesích je špatné, jelikož 
škodí životnímu prostředí, a že lesů jako 
takových u nás ubývá. Naproti tomu je 
ale veřejnost přesvědčena o správnosti 
využívání obnovitelných surovin a o důle-
žitosti starat se o životní prostředí zejmé-
na pro dobro budoucích generací. No 
a právě tímto směrem je třeba na veřej-
nost apelovat. Pokud si totiž lidé uvědo-
mí, že dřevo je naše významná obnovitel-
ná surovina, kterou umíme využívat v sou-
ladu s trvale udržitelným rozvojem, tak 
se nejen posílí prestiž českého lesnictví, 
ale významně se zvýší i zájem o dřevo. 
Proto je třeba lidem stále vštěpovat to, 
že existuje velký rozdíl mezi živelným ká-
cením deštných pralesů a plánovaným 
cyklickým hospodařením v našich lesích. 
To je ostatně také hlavní náplní tohoto 
projektu, který realizujeme s finanční 
podporou Ministerstva zemědělství ČR, 
a jehož hlavním cílem, mimo již zmíně-
ného posílení prestiže lesnictví, je také 
podpořit využívání dřeva jako materiálu 
z trvale udržitelných zdrojů.

DM: To je více než chvályhodné, ale 
jakou formou chcete tyto informace 
lidem prezentovat? Zvažujete v tom-
to směru využít i spolupráci s lesníky 
a zpracovateli dřeva? 
T. P.: Ano. Projekt „Dřevo je cesta“ je 
nastaven jako dlouhodobá osvětová 

Ve středu 26. 10. 2016 proběhla v Praze tisková konference pořádaná Nadací dřevo pro život k za-
hájení jejího nového projektu „Dřevo je cesta“. A to v prostorách ministerstva zemědělství, s jehož 
finanční podporou je projekt realizován, za účasti ministra Ing. Mariana Jurečky, který pro MZe obdržel 
historicky první dřevěné oprávnění pro nositele značky „Dřevo je cesta“. O jakou značku se jedná, 
co samotný projekt obnáší, zda se nějak dotkne i firem z lesnicko-dřevařského sektoru a o dalších 
s ním spojených otázkách jsme si ještě před konáním tiskové konference povídali s vedoucí projektu 
Mgr. Terezií Polákovou.

Dřevo je cesta k rovnováze na Zemi!

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

Lícová strana historicky prvního dřevěné-
ho oprávnění  vydaného pro Ministerstvo 
zemědělství ČR (bude vždy uveden kon-
krétní nositel značky)…

…zatímco rubová strana bude mít vždy 
tuto podobu
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kampaň a pro její efektivní šíření chce-
me využít nejrůznější média a také naši 
vlastní průběžnou informační kampaň 
s využitím letáků a dalších vzdělávacích 
a informačních prostředků včetně face-
booku. Mimo to budeme postupně oslo-
vovat firmy lesnicko-dřevařského sektoru 
a uživatele dřeva s nabídkou zapojení se 
do tzv. komunity nositelů a podporova-
telů značky „Dřevo je cesta“. Nositelem 
značky se může stát každý subjekt, 
který zpracovává nebo využívá dřevo 
a je právnickou osobou nebo OSVČ. 
Zároveň musí podepsat Prohlášení 
nositele značky „Dřevo je cesta“, čímž 
zveřejní, že sdílí hodnoty s ní spojené 
a chce je šířit jak osobním doporučením, 
tak pomocí informativních materiálů, kte-
ré mu budou od Nadace dřevo pro život 
zdarma poskytnuty. Podporovatelem 
značky „Dřevo je cesta“ se může stát 
každá fyzická osoba nepodnikající, kte-
rá podporuje či dokonce má zájem šířit 
myšlenky projektu. Takový podporovatel 
se může registrovat na webové stránce 
www.drevojecesta.cz a požádat o za-
slání informačně-vzdělávacích materiálů.

DM: Vraťme se ale ještě zpět k nosi-
telům značky. Jejími potenciálními 
adepty jsou naši čtenáři a ty by asi 

zajímalo, co je obsahem zmíněného 
prohlášení respektive k jakým povin-
nostem se svým podpisem zaváží?
T. P.: Úkolem každého nositele značky 
bude, aby nejen věděl, ale hlavně šířil 
informace o tom, že dřevo je cesta, jak 
chránit neobnovitelné zdroje surovin, jak 
zachovat trvale udržitelné hospodaření 
v českých lesích i pro další generace 
a v neposlední řadě jak uvádět do rovno-
váhy všechny tři pilíře trvale udržitelného 
rozvoje – ekonomický, sociální a environ-
mentální. Mimo to by měl být přesvědčen 
a informovat veřejnost o tom, že: 

 produkce dřeva jako obnovitelné su-
roviny je jednou z mnoha prospěš-
ných funkcí českých lesů,

 v lesích ČR se hospodaří trvale udr-
žitelným způsobem,

 plocha lesů a zásoba dřeva v lesích 
ČR se neustále zvětšuje,

 ten, kdo využívá dřevo, chrání životní 
prostředí,

 podpora vzdělávání nových genera-
cí lesníků je základní podmínkou pro 
trvale udržitelné hospodaření v čes-
kých lesích i v budoucnosti.

DM: Pokud se firma či živnostník roz-
hodne stát se nositelem značky, ja-
kou formou má Nadaci kontaktovat 

a co konkrétně k propagaci značky 
dostane?
T. P.: Na již zmíněné webové stránce 
www.drevojecesta.cz je registrační 
formulář, kde zájemce uvede, jestli 
chce být nositelem značky nebo jejím 
podporovatelem. V případě zájmu stát 
se nositelem značky pak obdrží po-
zvánku na společenskou akci Dřevo 
je cesta, pořádanou Nadací dřevo pro 
život. Zde pak po podpisu prohlášení 
obdrží tzv. základ ní balíček pro nositele 
značky „Dřevo je cesta“. Jeho obsa-
hem bude oprávnění využívat značku 
„Dřevo je cesta“, vyhotovené jako dře-
věný diplom, určený pro vyvěšení ve 
firmě nebo v expozici na výstavě, dále 
pak logo nositele značky k umístění na 
vlastní web, 10 informačně-vzděláva-
cích brožur, 30 odznaků a 30 nálepek 
„Dřevo je cesta“ a 50 letáků. Tyto akce 
se budou konat minimálně dvakrát do 
roka, v případě většího zájmu i častěji. 
O jejich konání přihlášené adepty včas 
vyrozumíme.

Na závěr ještě doplňujeme, že veškeré 
informace o novém výše představeném 
projektu Nadace dřevo pro život lze 
případně nelézt i na www.facebook.
com/drevojecesta.

KOLOKVIUM „INTERAKCIA ČLOVEKA A DREVA“ 
ŠTVRTOK 24. NOVEMBERA 2016
FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE
NÁMESTIE SLOBODY 19, MIESTNOSŤ 117

Kolokvium sa uskutoční pod záštitou a pri príležitosti ukončenia projektu APVV 0594 -12 Interakcia človeka a 
dreva - Humanizačný potenciál dreva v interiéri 

Účastnícky poplatok: 40 euro / študenti 20 euro
(zahŕňa zborník abstraktov, občerstvenie počas prestávok, malý obed a spoločenské posedenie na záver)

www.bcdlab.eu, woodkolokvium@gmail.com, koordinátor: Veronika Kotradyová

Predbežný program:

09.30 - 12.00  Prezentácia výsledkov projektu “Interakcia človeka a dreva” 
13.00 - 17.00  Prednášky zahraničných a domácich hostí ku téme kolokvia
  Erwin Thoma – „Učenie sa od stromov“
 
  Jader Tolja / Bodythinking – „Kreativita pri tvorbe s drevom: 8 princípov na výber 
  
  pri vytváraní originálneho dizajnu“
  Alfred Teischinger / IHF BOKU Viedeň – „Potenciál dreva pre udržateľnosť“
  Reinhold Röhr – EUROPLAC – „Ušľachtilé drevo - šarm pravosti vyhráva!“
  Igor Patráš – prezident Zväzu spracovateľov dreva SR – krátky príhovor
 
  Juraj Veselovský – „Drevo v tradičnej ľudovej bytovej kultúre“
  Tibor Uhrín – „Od dizajnu k remeslu a späť”

http://www.bcdlab.eu
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Najobľúbenejšie miesta v byte podľa IKEA:
kuchyňa na Slovensku, obývačka v Čechách, spálňa v Maďarsku

IKEA každoročne v súvislosti s prezentáciou nového katalógu robí prieskumy medzi návštevníkmi 
obchodných domov (spolu 385 v 48 oblastiach). Prieskumy robia pre všetky krajiny samostatne, 
aby mohli regionálne porovnávať a hľadať výrobcov nábytku a doplnkov. IKEA má v našej oblasti 
(Česká republika, Maďarsko, Slovensko) iba 7 obchodných domov, no výsledky prieskumu sú roz-
dielne. V Českej republike je najobľúbenejšia obývačka, v Maďarsku spálňa, na Slovensku kuchyňa. 

Kuchyňa je najobľúbenejším miestom 
Slovákov v dome. Na vidieku určite, 
prednosť v mestskom byte získava obý-
vačka. Priestranná kuchyňa je vnímaná 
ako centrum diania v domácnosti. Podľa 
svojich predstáv má kuchyňu zariade-
ných 63 % opýtaných účastníkov anke-
ty. Nespokojným chýba viac úložného 
priestoru, lepšie usporiadanie spotre-
bičov, až tretina nemá umývačku riadu. 
Inšpirovať sa nechávajú vo viacerých 
obchodoch, kuchynských štúdiách, 
z prospektov výrobcov, aj v obchodnom 
dome IKEA Bratislava.
Slováci jedia radi doma. Denne sa vo 
vlastnej kuchyni stravuje 87 % opýta-
ných. Domácu stravu preferuje 43 % 
Slovákov. Vlastné varenie si užíva 61 % 

mužov a 48 % žien. Raňajky a obedy 
najčastejšie prebiehajú tradične pri stole 
v kuchyni. Miesto pre večeru je už varia-
bilnejšie – až 38 % sa presúva do obý-
vačky, na pohovku, do kresla pri televízii 
(55 %). Mladí sa na večeru schádzajú, 
no neriešia, či majú dostatok stoličiek 
a dostatočne veľký stôl. Reštaurácie 
radi navštevuje 28 % Slovákov v pracov-
ných dňoch, doma však ostávajú počas 
večere v pracovných dňoch, na obedy 
idú počas víkendu.
Staršie generácie majú stresy z prícho-
du návštevy a nepozývajú ich často. Ako 
hostitelia si stanovili vysoké nároky – 
ukázať sa v čo najlepšom svetle a spl-
niť očakávania hostí. Návštevy domov 
pozýva až 60 % hostiteľov, lebo sa 
cítia v domácom prostredí lepšie. Nie 
sú viazaní obmedzeným časom. Hostia 
občas neváhajú priložiť ruku v kuchyni 
k vareške a obohatiť obľúbený recept vo 
svoj prospech. Očakávajú starostlivosť 
o prípravu jedla a spôsob stolovania: 

aby ich domáci nechali asistovať a za-
pojiť sa – doplniť si porciu dodatočne 
z chladničky, doliať víno, utrieť stôl, po-
môcť so servírovaním. Možno aj oplách-
nuť taniere a nádoby, odniesť ich do 
umývačky. Mladí to uvítajú. Starší neradi 
vidia takýchto asistentov v kuchyni.
Staršie generácie pozývajú hostí naj-
častejšie cez sviatky. Väčšinou sú to 
členovia rodiny, ktorých usadia v obý-
vacej izbe. Je to asi preto, že iná miest-
nosť v byte nie je dostatočne veľká. Až 
9 z 10 Slovákov by preto chcelo mať 
väčšiu kuchyňu. Priemerná kuchyňa má 
rozlohu 10–15 m2.
Spoločné stolovanie domácich a náv-
števy má aj dosť zlozvykov. Ľudia nad 
45 rokov sú menej tolerantní. Mladých 
zlozvyky nerozhádžu (iba zohriatie po-
lotovarov z obchodu). Netrvajú na tom, 
aby hneď umývali riad.
Používať 1 tanier na viac chodov je 
ochotných tolerovať 70 % mladých. 
Až 67 % dospelých, ktorí žijú s deťmi 
a „strieborná“ generácia (59+), si pred-
stavujú konzumáciu polievky a hlavného 
jedla zo samostatných tanierov. Jesť aj 
hlavné jedlo lyžicou (nie príborom) je pri-
jateľné pre viac ako polovicu Slovákov. 
Benevolentnejší sú ľudia z malých 
obcí (59 %) ako ľudia z mesta (50 %). 
Mešťania sú zhovievavejší k iným zlozvy-
kom.
Maďarskí hostitelia sa nebránia pomo-
ci pri príprave jedla od svojich hostí 
(69 %). Čechom vadia predsudky – radi 
jedia priamo z hrncov – viac to vadí že-
nám a staršej generácii.
Debaty po spoločnom obede v domá-
cej kuchyni sú obľúbené v Maďarsku 
(78 %), na Slovensku je to 50 %, 
v Českej republike 46 %. Medzi deba-
tami Slovákov prevládajú rodinné zále-
žitosti (90 %).

Z výsledkov prieskumu IKEA spracoval: 
Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com

66 % 
Typický hosť je príbuzný 

v obývačke.

85 % 
zväčša očakáva, 
že sa hostia vyzujú. 

91 % 
Najväčší prehrešok je 
naservírovať jedlo, ktoré 
spadlo na zem.

35 % 
Malá drobnosť poteší

hostiteľov očakáva od 
hostí drobný darček

43 % 
ľudí si myslí, že ženy 
varia bežné jedlá, zatiaľ 
čo muži špeciality. 

89 % 
Od hostí najviac 
očakávame, že 
jednoducho 
prídu.

91 % 
z nás sa chce na návšteve 
cítiť ako doma a dať si 
niečo na pitie.

35 % 
znamenajú hostia 
prácu navyše.

Pre

SLOVÁCI A NÁVŠTEVY



vyžádejte si nový katalog osvětlení

vyžádejte si nový katalog vnitřního kování

k a t a l o g  w i r e l i  l e d  2 0 1 6 - 2 0 1 7

k a t a l o g  p r o d u k t ů

+420 577 609 222
info@idealtrade.cz

www.wireliled.cz

+420 577 609 222
info@idealtrade.cz

www.wireli.cz
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http://www.wireliled.cz
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Zmluvu podpísali 11. októbra 2016 
reprezentant Mafell AG vo východnej 
Európe Ing. Jiří Odvárka a riaditeľ školy 
Mgr. Igor Pecha. Na slávnosti sa zúčast-
nili aj zástupkyňa riaditeľky Školského 
úradu Žilinského samosprávneho kraja 
Mgr. Eva Rovňanová a direktor Komunity 
saleziánov v Žiline don Peter Lukáčik. 
Pôvodnú zmluvu podpísali pred dvomi 
rokmi. Po 2-ročnom používaní si žiaci 
mohli stroje odkúpiť za výhodnú cenu. 
Mafell AG dodal nové technologicky 
modernejšie ručné elektrické nára-
die v hodnote 20 tisíc eur bez DPH. 
Technickú pomoc, zaškolenie, doplnky 
a kompletný servis poskytuje zástupca 
Mafell na Slovensku – HYBOX Slovakia 
s.r.o., Banská Bystrica.

Pri odovzdávaní Ing. Jiří Odvárka zvý-
raznil, že stolárske a tesárske remeslo 
možno zachovať a rozvíjať len ovládnutím 
najnovších technológií, ktoré remeselní-
ci budú používať v praxi. Takýto postup 
Mafell AG bežne využíva v Nemecku, 
kde podporujú budúcich remeselníkov. 
Náradie majú v Českej republike k dis-
pozícii už štyri odborné školy so zame-
raním na stolárske remeslo. Žilinská 
odborná škola bola v roku 2014 prvou 
na Slovensku, s nápadom prišiel uči-
teľ odborných predmetov Ing. Marián 
Kvasnica a výraznou mierou prispel 
k celej realizácii.

Ohlasy hostí

Predstaviteľka ŽSK Eva Rovňanová: 
„Keď som dostala pozvánku, nechápala 
som, ako možno bezplatne darovať také 
množstvo náradia. Už to viem – počin 
firmy Mafell je v praxi „duál bez duálu“.
Konateľ HYBOX Slovakia s.r.o., Banská 

Bystrica Martin Bošeľa: „Ako zástupca 
firmy Mafell v SR sme sa zaviazali vy-
konávať servis na dodané stroje. Ako 
realizujeme servis? Ručné stroje tejto 
značky predávame od roku 2007 a ešte 
sme nedostali žiadnu požiadavku na vy-
bavenie reklamácie.“
Peter Lukáčik: „Don Bosco, ako zakla-
dateľ výchovy mladej generácie prácou, 
mohol rozvíjať komunitu saleziánov iba 
s podporou bohatých. Dnes ide v ich 
šľapajach firma, ktorá dá do rúk budú-
cim remeselníkom inteligenciu formou 
vedomostí.“

V tomto školskom roku 2016/2017 má 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline stolá-
rov vo všetkých troch ročníkoch učeb-
ného odboru. Darované náradie bude 
využívať pri výučbe 59 budúcich stolárov. 
Pracovať s nim budú aj žiaci nadstavbo-
vého štúdia Stavebníctvo, v budúcom 
školskom roku aj nadstavbovom odbore 
Drevárska a nábytkárska výroba.

Obnovená darovacia zmluva pre 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

Umožniť skvalitnenie odbornej prípravy budúcich stolárov má nová zmluva medzi SOŠ sv. Jozefa 
Robotníka Žilina a nemeckou firmou Mafell AG. Výrobca elektrického ručného náradia venoval škole 
12 nových prístrojov na bezplatné využívanie počas dvoch rokov. Stroje sú určené na praktickú 
výučbu žiakov školy, aby mali príležitosť vzdelávať sa v remesle.

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

Slávnostného preberania darovaných strojov Mafell sa zúčastnili aj žiaci školy



SILVI NOVA
Váš partner v oblasti povrchové úpravy dřeva

Společnost Silvi Nova se svými pobočkami v Česku a na Slovensku, je již od roku 1991 výhradním distributorem barev 
a laků AKZO NOBEL pro povrchovou úpravu dřeva. Na základě dlouholetých zkušeností z oblasti lakování jsme schopni 
zákazníkům poradit při výběru vhodné povrchové úpravy a navrhnout správnou technologii zpracování. Disponujeme vlastní 
koloristikou, díky které nabízíme jak standardní odstíny, tak i odstíny vzorované.

Divize nadnárodní společnosti AKZO NOBEL – Akzo Nobel Wood Finishes and Adhesives zahrnuje dvě produktové 
řady. Tou první je značka Sikkens, která je synonymem pro vysoce kvalitní lazury a barvy vhodné pro lakování oken, nátěry 
dřevěných konstrukcí a další prvky v exteriérovém prostředí. Druhá řada nese název Akzo Nobel Wood Coatings, jež je  
specifická pro povrchovou úpravu dřeva v interiéru.

Obě skupiny produktů nabízí zákazníkům špičkovou kvalitu a pestrou paletu odstínů. Tuto skutečnost ocení především 
ti výrobci, kteří chtějí na svých produktech to nejlepší, co je možné na trhu získat. Pro každý povrch dokážeme najít vhodné 
řešení. Ať už se jedná o technologicky náročnější zařízení nebo jednodušší varianty aplikace nátěrových hmot. 

Mezi našimi novinkami naleznete nové produkty pro lakování, olejovaní či moření nábytku a podlah. Zvolíte-li si vodouředitelný 
systém nebo systém na bázi rozpouštědel, budete spokojeni především s jednoduchostí zpracování, ale také s kvalitou 
a odolností výsledného povrchu.

Produktové portfolio

Interiéry 
Vodouředitelné a rozpouštědlové laky a barvy
UV laky
Kyselinotvrdnoucí laky a barvy
Vosky, oleje
Mořidla vodouředitelná a rozpouštědlová

Exteriéry
Vodouředitelné barvy a lazury pro výrobce oken
Slabovrstvé a středněvrstvé lazury na vodouředitelné a rozpouštědlové bázi pro povrchovou ochranu dřevěných konstrukcí, 
pergol a zahradního nábytku
Odolné systémy pro vstupní dveře 

Obchodní zastoupení pro ČR:
Silvi Nova CS, a.s.
Květnová ulice č.p. 492/II
392 01 Soběslav
tel.: +420 381 523 400
fax: +420 381 523 400
e-mail: silvinova@silvinova.cz
www.silvinova.eu

Obchodní zastoupení pro SR:
Silvi Nova SK, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen
tel.: +421 455 369 320
fax: +421 455 369 320
e-mail: silvinova@silvinova.sk
www.silvinova.sk

http://www.silvinova.eu
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Finálové kolo letos absolvovalo 18 žáků 
učebního oboru truhlář (stolár) z osmi 
českých středních odborných škol a jed-
né slovenské – SOŠ drevárska Spišská 
Nová Ves. Jejich nominaci během roku 
určila postupová kola v Praze, Ostravě, 
Hradci Králové, Českých Budějovicích 
a Nitře, kde postoupila ještě SOŠ sv. 
Klementa Hofbauera Podolínec, která 
bohužel kvůli onemocnění jednoho ze 
soutěžících do Prahy nedorazila. Finále 

jako obvykle probíhalo v průběhu prvních 
čtyř dnů veletrhu (20.–24. 9.) a pro zho-
tovení soutěžního výrobku měli soutěžící 
k dispozici kromě ručního nářadí také 
dlabačku, hranovou brusku a široko-
pásovou brusku od hlavního partnera 
soutěže a.s. Houfek a také přímočarou 
kmitací pilu Mafell.

Pro ještě větší přiblížení se 
praxi

Finálové kolo se stejně jako v předcho-
zích 19 ročnících skládalo z praktické 
části a odborného znalostního testu se 
40 otázkami, složenými z několika oblas-
tí. Mimo odborných věcí z učiva prvních 

dvou ročníků a BOZP šlo také o otázky 
spojené s činností současných part-
nerů soutěžního oboru truhlář, kterými 
byly kromě již jmenovaných ještě firmy 
DeWalt, Ramia, Würth a Dřevařský ma-
gazín. Pro praktickou část pořadatelé 
stejně jako v postupových kolech zvolili 
lavičku ve tvaru pravidelného šestiúhel-
níku, zhotovenou z modřínového dřeva, 
která byla pro finále navíc doplněná 
o opěradlo, připevněné k sedáku po-
mocí konfirmátů. Úkolem každé dvojice 
pak bylo zhotovit jednu třetinu z celého 
výrobku, určeného jak do exteriéru (pro 
usazení po obvodu stromu) tak i do inte-
riéru např. kolem pěstební nádoby s de-
korativní rostlinou apod. „V prvních dvou 
soutěžních dnech se vyráběly spodní 
části laviček, na kterých každé družstvo 
pracovalo samostatně. Od čtvrtka, kdy 
se zhotovovala opěradla, začala jejich 
práce postupně přecházet v týmovou. 
Námi sestavené trojice družstev spolu 
musely vzájemně spolupracovat tak, 
aby jim při montáži jednotlivé díly k sobě 
pasovaly,“ upřesňuje soutěžní výrobek 
autor zadání a hlavní porotce Libor Malý 
s tím, že v letošním finále, na rozdíl od 
předchozích ročníků, dostali soutěžící 
k výrobnímu výkresu také kusovník mate-
riálu. „Chtěli jsme, aby si žáci vyzkoušeli 
pro praxi důležitou samostatnost při prá-
ci. Proto jsme jim nepřidělili kromě dřeva 
žádný další materiál. Potřebné množství 
vrutů, konfirmátů a kolíků si museli sami 
spočítat z kusovníku a poté si je spolu 
s nezbytnými vrtáky pro konfirmáty, le-
pidlem a dalším materiálem vyfasovat 

Vítězi jubilejního finále SUSO 
se stali mladí truhláři z Prahy

Na výstavišti PVA EXPO v Praze Letňanech proběhl v pátek 23. září 
závěrečný den finálového kola 20. ročníku „mezinárodní“ soutěžní 
přehlídky stavebních řemesel SUSO. Jubilejní Česko–Slovenské 
finálové klání, které se konalo v rámci doprovodného programu 
stavebního veletrhu For Arch 2016, vyneslo na stupně vítězů šes-

tici nejlepších truhlářských adeptů z České republiky. Kromě nich a dalších více jak 30 soutěžících 
v oborech truhlář, zedník a kameník se řadám přihlížejících návštěvníků veletrhu představili také 
studenti „exhibičních“ řemesel tesař, podlahář, parketář a spolu s nimi také již opravdoví mistři svého 
řemesla – bednáři z Plzeňského Prazdroje. 

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

Ozdobou jubilejního finále byla spolu s moderátorkou i v historii SUSO druhá sou-
těžící truhlářka Kateřina Erbenová ze SOŠ Čelákovice

http://www.suso.cz
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u stánku našeho letos nového partne-
ra – společnosti Würth,“ upřesnil hlavní 
porotce s dovětkem, že všichni soutěžící 
(17 hochů a 1 dívka) se i přes náročnější 
výrobek dokázali držet harmonogramu 
prací tak, že svůj výrobek po dokončení 
ještě stihli s pomocí již zmíněného no-
vého partnera soutěže opatřit jednou 
vrstvou ochranné lazury.

Nejen práce, ale i poučení 
a zábava

Letošní jubilejní finále se pořadatelé roz-
hodli obohatit ještě o některá další ne-
soutěžní řemesla jako je tesař, podlahář, 
parketář či bednář. A to ve spolupráci 
s pedagogy a studenty SŠ technické 
Praha 4 – Zelený Pruh a zejména pak 
se skutečnými bednářskými mistry 
z Plzeňského Prazdroje, a.s., jejichž 
expozice, prezentující zde poslední fi-
nálový den kompletní výrobu ležáckých 
a transportních sudů, zaujala i nejedno-
ho z přihlížejících návštěvníků veletrhu 
For Arch. Nejen pro ně, ale především 
pro soutěžící žáky a jejich doprovod, 
uspořádali pořadatelé po skončení 
praktické části i tradiční autogramiádu. 
Té se spolu s českým reprezentantem 
v rychlostní kanoistice a dvojnásobným 
medailistou z letošních letních olympij-
ských her v Riu de Janeiro Josefem 
Dostálem zúčastnil i známý komik, he-
rec a režisér Jakub Kohák, který, jak 
sám o sobě prohlásil, prý v mládí patřil 
k nadějným řezbářům a lásku k dříví si 

uchoval i do zralého věku. „Je tedy lo-
gické, že jsem byl přizván jako vrchní 
dřevař k závěrečnému ceremoniálu na 
akci SUSO, abych mladým řemeslníkům, 
kteří se zde během čtyř dnů vyřádili, vlil 
novou mízu do žil,“ uvedl herec svým 
příslovečným humorem před samot-
ným vyhlášením výsledků. A poté ještě 
dodal, že jeho nejznámější a nejslavnější 
řezbou je volavka ztvárněná při přeletu ze 
Sheng Shui do Zheng Chai, vystavená 
v Metropolitním muzeu v New Yorku, což 
při napjaté atmosféře čekání na výsledky 
vyloudilo úsměv na tváři i těch největších 
pesimistů.

Pohár pro vítěze tentokrát 
zůstal doma

Vlastní vyhlašovací ceremoniál, mode-
rovaný stejně jako v prvním postupovém 
kole osvědčenou Janou Marečkovou 
z České televize, proběhl za účasti ná-
městka ministra průmyslu a obchodu 
Karla Novotného, předsedy představen-
stva AMSP Karla Havlíčka, vicepreziden-
ta HK ČR Romana Pommera a dalších 
významných hostů. Ti pak mimo jiné také 
osobně poblahopřáli novým „mezinárod-
ním mistrům“ mezi žáky oboru truhlář, 
jimiž se stali Jan Tomášek a Ondřej 
Růžička ze Střední školy umělecké 
a řemeslné (SŠUAŘ) Praha 5 – Nový 
Zlíchov se ziskem 441 bodů. Druhou 
příčku, s odstupem pouhého jednoho 
bodu za vítězným družstvem, obsadili 
Štěpán Jalůvka a Ondřej Hrbáček ze 

SPŠ stavební Valašské Meziříčí. O 20 
bodů za nimi se na třetí pozici umístili 
Jaromír Bilka a Adam Novák ze SOŠ 
a Gymnázia Staré Město. Kromě celko-
vého pořadí byli tentokrát vyhlášeni, a to 
ústy „vrchního dřeva“ Jakuba Koháka, 
i vítězové dvou vybraných disciplín. A to 
disciplíny „Konstrukční spoje“, kde 
excelovali „vicemistři“ Štěpán Jalůvka 
s Ondřejem Hrbáčkem a disciplíny 
„Nejlepší výrobek“, kterým dle poroty 
byla část lavičky absolutních vítězů Jana 
Tomáška a Ondřeje Růžičky. Tato šesti-
ce úspěšných finalistů si domů odvezla 
mimo diplomu a hodnotných praktických 
cen od partnerů soutěže (např. dlabačka 
VD 16, hoblice Ramia, přímočará kmitací 
pila Mafell, vrtačka DeWalt, finanční od-
měna 1500 Kč od pořádající ABF a dal-
ší) také poukaz na dvouleté předplatné 
časopisu Dřevařský magazín.
Za nejlepší mezi zúčastněnými školami 
byla vyhlášena a titul Hvězda finále 20. 
ročníku získala SŠUAŘ Praha 5 – Nový 
Zlíchov. Učitel odborného výcviku z této 
školy Marek Kočí, který žáky na soutěž 
připravoval, získal kromě toho ještě čest-
né uznání Asociace českých nábytkářů 
za pedagogický přínos při vzdělávání 
mladých truhlářských nadějí v rámci 
Soutěžní přehlídky stavebních řemesel 
SUSO.
Soutěžní výrobky byly v závěru slavnost-
ního ceremoniálu věnovány přítomným 
zástupcům dětského domova v Praze 
– Dolních Počernicích a Mateřské školy 
Kaplická na Praze 4.

Šestice nejlepších finalistů ze SŠUAŘ Praha 5 – Nový Zlíchov (1. místo), SPŠ stavební 
Valašské Meziříčí (2. místo vlevo) a SOŠ a Gymnázia Staré Město

AČN oceněný Marek Kočí se svými svě-
řenci Janem Tomáškem (vpravo) a On-
dřejem Růžičkou

http://www.suso.cz
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„Dřevařská průmyslovka“ v Bystřici pod 
Hostýnem (dnes SŠNO) patřila před ro-
kem 1990 k prestižním odborným ško-
lám v rámci tehdejšího Československa 
a její absolventi se dodnes hrdě hlásí 
k jejímu odkazu. Avšak v roce 1991 nově 
zavedený školský systém, který povýšil 
kvantitu nad kvalitu, postupně degra-
doval technické vzdělávání na všech 
úrovních. V důsledku takřka nekontro-
lovaného nárůstu počtu středních škol 
(včetně víceletých gymnázií) a zejména 
poklesu zájmu dětí o technické obory se 
snížila hodnoticí kritéria při přijímání no-
vých žáků. Zatímco dříve bylo možné se 
na prestižní školu dostat jen na základě 
úspěšného absolvování náročných přijí-
macích zkoušek (pomineme-li protekci) 
a i tak se úspěšnost pohybovala kolem 
50–60 % (někde i méně), v současnosti 

školy nabízí volná místa i bez přijímacích 
zkoušek, jen aby naplnily stav a mohly 
inkasovat potřebný objem financí. Za 
této situace a v prostředí, které zdaleka 
nelze nazvat konkurenčním, není snadné 
bojovat o udržení dobrého jména ško-
ly. Pozice ředitelů za těchto okolností 
rozhodně není záviděníhodná. Zvláště, 
vytyčí-li si takový cíl, jakým je „navrátit 
škole dřívější prestiž“.
Ing. Olga Pastyříková má za sebou pra-
xi ve školství i ve výrobě. V roce 1987, po 
promoci na Ekonomické fakultě Vysoké 
školy báňské v Ostravě, nastoupila na 
ekonomické oddělení n.p. TON v Bystřici 
pod Hostýnem, kde zpracovávala i svoji 
diplomovou práci. Prošla několika po-
zicemi až k vedoucí finančního odděle-
ní. V roce 1993 odešla na mateřskou 
dovolenou a po jejím skončení v roce 
1996 nastoupila jako učitel ekonomic-
kých předmětů na SOŠ v Holešově. 
Zde působila až do roku 2012 postup-
ně jako učitel, vedoucí učitel, zástupce 
ředitele a poslední rok jako pověřený 
ředitel. Od 1. 1. 2012 došlo ke slou-

čení SOŠ Holešov se SŠNO Bystřice 
pod Hostýnem. Po dokončení oboru 
Obchodně-podnikatelská činnost, kte-
rý se již po sloučení neotevíral, ze školy 
v roce 2014 odešla do soukromé firmy, 
kde 2 roky působila jako manažerka. 
V roce 2016 se přihlásila do výběrového 
řízení na pozici ředitele SŠNO.

DM: Co Vás lákalo na pozici ředitelky 
SŠNO?
O. P.: V první řadě mě lákalo vrátit se do 
školství, protože práce s dětmi mě ne-
smírně baví a naplňuje. Mám v sobě ale 
i manažerského ducha. Baví mě řízení, 
zařizování, vyřizování a vše, co k tomu 
patří. No a samozřejmě v tom velkou roli 
hrál i fakt, že se jednalo právě o bystřic-
kou nábytkářskou školu, která je mému 
srdci blízká a mám k ní i „rodinný“ vztah. 
Vystudoval ji můj tatínek, můj bratr i můj 
synovec. Je to škola, která nevyučuje 
pou ze teorii, má své vlastní dílny, navazuje 
přímo na praxi. Díky tomu, že jsem si pro-
šla praxí, umím si představit, co praxe od 
vzdělávací instituce potřebuje a naopak.

Chci škole navrátit její dřívější prestiž

Střední škola nábytkářská a obchodní (SŠNO) v Bystřici pod Hostýnem má 
od 1. 8. 2016 nové vedení. Na pozici ředitelky byla na základě výběrového řízení 
jmenována Ing. Olga Pastyříková. Při nástupu do funkce si vytyčila nelehký 
úkol: navrátit škole její někdejší prestiž a dostat ji opět do povědomí široké 
veřejnosti. Jak toho chce docílit a co pro to hodlá udělat bylo hlavním tématem 
našeho rozhovoru, uskutečněného v polovině září při příležitosti naší návštěvy 
4. ročníku Bystřického dřevosochání 2016.

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

 

Bystřická „průmyslovka“, dnes Střední škola nábytkářská 
a obchodní, vychovává odborníky pro nábytkářský průmysl 
od roku 1952 Novou ředitelkou školy je od 1. 8. 2016 Ing. Olga Pastyříková
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DM: Jak byste tedy z tohoto pohledu 
zhodnotila současnou pozici školy?
O. P.: Bohužel veřejné povědomí o ško-
le není moc silné. Dříve byla bystřická 
průmyslovka veřejností vnímána jako 
skutečně prestižní škola, nyní budeme 
mít moc práce, abychom na tuto his-
torii školy navázali a někdejší prestiž jí 
opět vrátili. Samozřejmě významnou roli 
v tom sehrála „konkurence“. Před ro-
kem 1990 existovalo v rámci tehdejšího 
Československa pouze pět středních 
odborných škol se zaměřením na dře-
vařskou výrobu. Nyní jen v blízkém okolí 
působí další dvě se stejným zaměřením: 
v Hranicích a Valašském Meziříčí. To 
jsou tři školy s obdobným zaměřením 
v okruhu zhruba 20 km, takže konku-
rence je velmi silná. 

DM: Navíc obě zmíněné školy mají 
dobrou úroveň. Jak chcete za této 
situace posílit pozici vaší školy?
O. P.: Musíme vyjít z toho, co máme 
a co můžeme nabídnout. Máme relativ-
ně nové, moderně zařízené dílny. Máme 
např. 3D tiskárny. Jsou zde výborní mis-
tři, kvalitní, erudovaní učitelé. Jejich lo-
ajalita vůči škole a hlavně jejich chuť 
se dětem věnovat je obrovská. Bohužel 
dětí, které se k nám hlásí, je málo, tak-
že mojí prioritou je v první řadě zlepšit 
situaci v tomto směru. To znamená, aby 
široká veřejnost začala SŠNO zase vní-
mat jako kvalitní prestižní školu. Školu, 
ke které se její absolventi budou opět 
hrdě hlásit a reference předávat dál. 

DM: Jak konkrétně toho chcete do-
cílit?
O. P.: Pro naše žáky je důležitá praxe. 
To ostatně vyžadují i zaměstnavatelé. 
Dosavadní praxe však probíhala formou 
exkurzí a přednášek ve vybraných fir-
mách. Dle mého názoru, taková forma 
praxe studentům mnoho nedá. Mojí prio-

ritou je proto navázat spolupráci s výrob-
ci a dostat žáky na reálná pracoviště do 
firem. Škola měla v minulosti dlouholetou 
spolupráci s TONem. Tato spolupráce 
ale byla bohužel přerušena. Proto jedna 
z mých prvních cest ve funkci ředitelky 
vedla právě tam, abychom spolupráci 
obnovili. Výsledkem našeho jednání je 
dohoda, kdy tři pátky za sebou studenti 
4. ročníku stráví praxi ve firmě a čtvrtý 
pátek budou zpracovávat projekt. TON 
nám vyčlenil 6 pracovišť a přidělil nám 
své mistry. Na každém pracovišti budou 
pracovat vždy dva žáci tři pátky po sobě. 
Další měsíc půjdou na další pracoviště, 
takže se postupně všichni vystřídají. 
Jedná se o pracoviště výrobní, včetně 
práce na strojích. Tato spolupráce je ale 
přínosná i pro TON coby potenciálního 
zaměstnavatele. Při současném nedo-
statku technicky vzdělaných odborníků 
má totiž možnost vybraným šikovným 
studentům nabídnout práci.
Podobnou spolupráci bych chtěla na-
vázat s dalšími firmami v blízkém okolí, 
jako je společnost HANÁK NÁBYTEK, 
Trachea a další. Jde mi o to, aby naši 
žáci absolvovali praxi ve firmách v ce-
lém spektru nábytkářské výroby včetně 
čalounictví. 
Zatím máme spolupráci domluvenu 
pouze pro žáky čtvrtých ročníků matu-
ritních oborů, od příštího roku bych ji 
chtěla rozšířit i pro žáky třetích ročníků 
učebních oborů.

DM: To je ale běh na dlouhou trať. 
Tyto reference mohou začít fungovat 
s relativně velkým zpožděním.
O. P.: Samozřejmě nesázíme všech-
no na jednu kartu. Souběžně s prosa-
zováním školy směrem do praxe musí 
fungovat i propagace školy směrem 
k potenciálním zájemcům o studium. 
A to již v tom nejútlejším věku. Oslovovat 
deváťáky v době, kdy se rozhodují pro 

své budoucí povolání, je již pozdě. My 
se musíme dostat do povědomí mno-
hem mladším dětem (a jejich rodičům) 
a názorně jim ukázat, jak krásná je práce 
se dřevem a co všechno jim naše škola 
může nabídnout. Využíváme pro to ně-
kolik různých „marketingových nástrojů“. 
Jedním z nich je Sochařské sympozium. 
Letos se uskutečnil již 4. ročník. Jeho 
cílem totiž není zdaleka jen to, aby se zde 
sešlo několik řezbářů a sochařů a před-
vedli své umění. Naše sympozium slouží 
především pro propagaci školy směrem 
k veřejnosti. Akci pravidelně navštěvu-
jí žáci základních a mateřských škol 
z Bystřice a okolí, čímž mají možnost 
setkat se s řemeslem a hlavně se dřevem 
jako materiálem. V rámci sympozia orga-
nizujeme tzv. Dílničky, kde si děti mohou 
práci přímo „osahat“. Nejmladší žáci le-
tos obarvovali dřevěná „lízátka“ a ti starší 
si vyzkoušeli řezbování. Během pěti dnů 
se v nich vystřídalo cca 1000 dětí z 22 
základních a mateřských škol. Střídaly 
se po půlhodinách, současně pracovaly 
vždy 3 dílničky po 20 dětech.
Dále máme uzavřenu spolupráci se dvě-
ma základními školami v Bystřici a se 
třemi ZŠ v Holešově, jejichž žáci (8. a 9. 
ročník) budou v rámci svého vyučování 
dílen jezdit k nám do dílen a v rámci 
předmětu zaměřeného na IT pracovat 
na našich 3D tiskárnách. Kromě toho 
provozujeme v našich dílnách pro žáky 
základních škol řezbářské kroužky. No 
a v neposlední řadě jsou to různé bur-
zy škol a podobné akce, na kterých se 
prezentujeme. Např. letos na výstavišti 
Floria v Kroměříži předvedou naši žáci 
Vánoční řezbování betlémů.
Přála bych si, aby naši absolventi opět 
mohli být hrdi na to, že vyšli z této školy 
a že se tu něčemu naučili.

DM: Přejeme Vám i škole, ať se to 
podaří!

Jednou z úspěšných propagačních akcí školy směrem k široké 
veřejnosti je Sochařské sympozium. Letos proběhlo již počtvr-
té a zúčastnilo se ho 7 sochařů a 17 dřevořezbářů (většinou 
z řad studentů SŠNO a SOŠD Spišská Nová Ves)

Akci letos navštívilo cca 1000 žáků ze základních a ma-
teřských škol, kteří tak dostali šanci vyzkoušet si, jak krásná 
je práce se dřevem
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Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze na Žižkově 

oslavila 95. výročí svého založení

Po vzniku Československa v roce 1918 se Praha začala rozrůstat do velikosti, měnit 
na hlavní město státu, vznikaly centrální a jiné úřady a rostla potřeba nábytku a os-
tatního vnitřního vybavení. Proto, na základě usnesení ministerské rady Republiky 
československé ze dne 2. června 1921, č. j. 18164 a výnosem Ministerstva školství 
a národní osvěty v Praze dne 7. října 1921, č. j. 91357, došlo k založení „Státní 
odborné školy pro zpracování dřeva v Praze Žižkově“. 

Škola měla provizorní působiště v bu-
dově bývalé německé obecné ško-
ly v Jeseniově ulici a dílny byly proti 
Olšanským hřbitovům v Jičínské ulici. Ale 
hned v prvním roce se začaly konat pří-
pravy ke stavbě nové školní budovy dle 
návrhu pedagoga školy, arch. Františka 
Vahaly. V roce 1922 zakoupila pro stav-
bu nové budovy (1925–1927) a dílen 
(1929–1930) žižkovská obecní rada 
pozemek na Kollárově, dnes Žižkově, 
náměstí. 
Škola vznikla v době, kdy v celé Evropě 
se zvýšil zájem o umělecké řemeslo 

a probíhal zápas dvou proudů: dekora-
tivního (Janák, Kysela) a antidekorativ-
ního (Adolf Loos, Bohumil Markalous = 
pseudonym Jaromír John, Karel a Josef 
Čapkové, Karel Teige a další). Proti de-
korativnímu směru, který modernějším 
a vkusnějším pojetím reformoval před-
chozí, na Vídni závislý vývoj, se energicky 
postavil směr druhý. Ten Josef Čapek 
označoval za „novosvětštější, interna-
cionálnější a sociálnější, stavějící na 
standardních potřebách moderních“. 
Zastánci antidekoratismu se dovolávali 
Le Corbusiera a výmarského Bauhausu. 
Střetnutím dekorativismu a antidekorati-
smu se stala v roce 1925 Světová výsta-
va v Paříži, které se škola zúčastnila in-
teriérem pracovny – dnešní, památkově 
chráněné, ředitelny. Ředitelnu, vynikající 
dílo dekorativního směru projektovanou 
arch. Františkem Novákem s intarziemi 

akad. malíře Františka Trelly zhotovenou 
žáky školy a oceněnou v Paříži cenou 
Grand Prix, chtěl hned na výstavě odkou-
pit baron Rothschild. Ředitel školy arch. 
František Buben za ředitelnu v Paříži ob-
držel titul Officier del´Instruction, něko-
lik profesorů Diplom d´honneur, zlaté, 
stříbrné a bronzové medaile. V návaznos-
ti na dosažené úspěchy československá 
vláda rozhodla, že barevné okno arch. 
Ludvíka Kysely, které na světové výsta-
vě v roce 1925 zdobilo československý 
pavilon, bude v návaznosti na schodiště, 
prostupovat všemi patry nové budovy 
školy.
Nový antidekorativní styl se na pařížské 
výstavě také vyskytoval a zapůsobil na 
české profesory. A tak na Výstavě sou-
dobé kultury v Brně v roce 1928 byl 
školou prezentován interiér knihovny, 
opět žáky zhotovený, navržený rovněž 
arch. Františkem Novákem a zdobený 
plastikami Františka Kmenta. Také tento 
reprezentativní, útulný a funkční interiér 
nesoucí znaky oproštěnosti a zjednodu-
šených geometrických tvarů typických 
pro dvacátá léta, je památkově chráněn. 
Škola, k jejímž žákům se hlásí lidé zvuč-
ných jmen, prožívala doby rozkvětu i léta 
obtížná. Po vzniku školy bylo záměrně 
žáků méně (aby mohla být výchova indi-
viduálně vedená, společenstva truhlářů 
dbala na vysokou úroveň výuky), byly ote-
vřeny obory: jednoletá mistrovská škola 
pro truhláře a jednoletá mistrovská škola 
pro lakýrníky. Pro truhlářské dělníky od 
roku 1923 byly otevřeny sedmiměsíční 
kurzy pořádané o sobotách a nedělích. 
Postupně se otevíraly další dvou a tříleté 
obory mistrovské truhlářské, řezbářské, 
malířské, lakýrnické, pozlacovačské, ča-
lounické (1929) a v roce 1927 speciální 

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

Interiér školní knihovny navržený arch. Františkem Novákem a zdobený plastikami 
Františka Kmenta byl oceněn zlatou medailí na Výstavě soudobé kultury v Brně 
v roce 1928
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škola kreslení bytových zařízení pro vybrané absolventy mis-
trovských oborů s vysvědčením absolutoria střední školy. Za 
okupace se podstatně počet žáků zvýšil. Studium bylo azylem 
před totálním nasazením v Říši. V posledním válečném roce pro 
povinné nasazení žáků i pedagogů bylo vyučování zastaveno, 
německá firma JUNKERS zabrala kromě ředitelny celou hlavní 
budovu, zařízení bylo přestěhováno do budovy dílen, které si 
pronajalo Pracovní společenstvo jednoty truhlářů v Praze a za-
městnalo tam převážnou část učitelů a žáků. Po osvobození se 
rychle vše stěhovalo zpět a výuka pokračovala. Od roku 1954 
na škole s tehdejším názvem Průmyslová škola bytové tvorby 
se, kromě vyučených, začali vzdělávat žáci z osmých a devá-
tých tříd. Vznikly další obory a postupně umělecké převážily 
nad technickými. Před dvaceti lety byla založena Vyšší odborná 
škola a současný název školy je Vyšší odborná uměleckoprů-
myslová a Střední uměleckoprůmyslová škola. 
95. narozeniny školy začaly 18. října 2016 koncertem stu-
dentů Pražské konzervatoře na schodišti školy a v 18.00 hod. 
vernisáž retrospektivní výstavy zahájil ředitel školy Mgr. Pavel 
Kovářík slovy: „Umění je řemeslo – řemeslo je umění. Tyto 
dvě kratičké věty jsme zvolili mottem naší výstavy. Zajímavé je, 
že zakladatelé školy takové, pro nás zásadní, zásady veřejně 
nevyhlásili. Nabylo to třeba, tehdy to bylo samozřejmostí. 
Této zásadě se snažíme být věrni již 95 let. Dnešní koncepce 
a program školy vycházejí z názoru, že každé umělecké dílo 
má být kvalitní i po stránce svého řemeslného zpracování. 
Umění, které je řemeslně nekvalitní, bývá historií označeno 
za neumění. Nelze však přehlížet názory, které směřují ke 
zpochybnění řečeného. Proto cítíme jako naši první povinnost 
bránit umění před neuměním a dobré umělecké řemeslo před 
diletantismem. V podstatě je cíl našeho snažení prostý stejně 
jako ty dvě větičky – dělat dobrou školu.“

Mgr. Pavel Kovářík, ředitel školy při zahajovacím projevu ver-
nisáže 18. 10. 2016

Slaďte si domov jedním designem........
                           ...z nekonečného výběru klik 
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TEAM7 nemusí kopírovat trendy

Vídeňské muzeum MAK s bohatou kolekcí historického nábytku 
je častým cílem přátel designu. Do zcela jiného světa lze vstoupit 
jen pár metrů od MAKu. Na adrese Stubenring 14 sídlí vídeňský 
showroom rakouské firmy TEAM7.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

TEAM7 je ikonou nábytkářského prů-
myslu se silným ekologickým nábojem 
a vysokou kvalitou produktů, což samo-
zřejmě zahrnuje i design. Proto nikoho 
nepřekvapí, že ji na salonech v Kolíně či 
Miláně najdeme v tzv.“designové hale“ ve 
společnosti renomovaných producentů 
nábytku z Itálie, Skandinávie či Německa. 
Prezentace na salónech je vždy noblesní, 
ale personál přísně kontroluje dodržování 
zákazu fotografování. Není se čemu divit, 
špičkové firemní produkty jsou častým 
předmětem kopírování. 
Srovnání atmosféry na salonu a ve firem-
ním showroomu je zajímavé. Výrazným 
rozdílem je počet návštěvníků. Zatímco 
na salónech projdou expozicí stovky 
návštěvníků denně mnohdy jen proto, 
že je tzv. „na trase“ a je zpravidla „nabita“ 
inovacemi, přijdou do showroomu větši-
nou zákazníci, kteří firmu znají a uvažují 
o investici do nábytku, jehož výrobou 
nebylo dotčeno životní prostředí.
V dopoledních hodinách je zde téměř 
prázdno, a proto hned od prvního mo-

mentu po vstupu do objektu zachytí náv-
štěvník úsměv sympatického personálu. 
Ten ochotně dává souhlas s pořízením 
detailní fotodokumentace. 

Výrobce ekologického nábytku

Firma vznikla v roce 1959. Erwin Berg-
hammer založil v městě Ried im Innkreis 
malé stolařství a v roce 1965 registroval 
značku TEAM7. Z názvu lze usoudit, 
že šlo zřejmě o 7členný tým milovníků 
dřeva, protože už v osmdesátých le-
tech přešla firma kompletně na biopro-
ces. Tímto vizionářským gestem získala 
prvenství ve výrobě ekologického nábyt-
ku. Zájem veřejnosti si vynutil vybudování 
nového závodu na dřevěné masivní dílce, 
který v roce 1991 vyrostl vedle původní 
manufaktury v městečku Pram. Dalším 
mezníkem bylo 40leté výročí založení 
firmy, kdy její vedení převzal od Erwina 
Berghammera Georg Emprechtinger 
a v roce 2006 se stal výlučným vlast-
níkem. Firemní expanze pokračovala 

investicí do výstavby závodu na výrobu 
stolů a lůžek u příležitosti 50. jubilea 
v roce 2009. Z malého truhlářství se 
tak TEAM7 vypracoval v respektovaný 
subjekt, který dnes zaměstnává přes 
sedm tisíc pracovníků, což ho řadí na 
evropskou špičku ekologických výrobců 
nábytku z masivu. 
Kromě lidské síly má TEAM7 také mate-
riální předpoklady. Obhospodařuje totiž 
vlastní les o ploše 74 ha, ve kterém s vel-
kou péčí pěstuje listnaté stromy. Tyto 
obnovitelné zdroje pak mění v neopa-
kovatelný nábytek. Slouží k tomu i vlastní 
pila a především truhláři, kteří do mo-
derního světa umí vnést půvab řemeslné 
techniky. (Poněkud to připomíná aktivity 
prvorepublikového českého producen-
ta Spojené UP závody.) Spojování dílců 
probíhá klížením lepidly bez formaldehy-
du. Krásná struktura dřeva pak vynikne 
po dokončení pórů přírodním olejem. 
Nábytek může lépe dýchat, absorbuje 
vlhkost, kterou uvolňuje zpět do prosto-
ru. Napomáhá vytvořit zdravé a příjemné 
prostředí v interiéru vhodné pro alergiky.
Vlastní produkce suroviny umožní firmě 
reagovat na nejrůznější požadavky, a tak 
její produkce zdaleka není zaměřena jen 
na bytový interiér. Nábytek TEAM7 lze 
najít i v četných kancelářích nebo veřej-
ných budovách, prostě všude, kde zá-
kazníci ocení flexibilní řešení z přírodního 
materiálu s dlouhou životností, vysokou 
funkčností a nadčasovým designem. 
Masivní dřevo vnáší do interiéru útulnost 
a teplo. Uplatní se v bytě ve všech obyt-

V duchu trendu obytné kuchyně vznikla K7, první kuchyně s regulovatelnou výškou 
pracovní desky ovládanou motorem. Umožňuje použití plochy ke stolování, nejvyšší 
poloha odpovídá barovému pultu. Primární funkcí je přizpůsobení výšky tomu, kdo 
momentálně vaří. Prostor dřezu lze zakrýt.
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ných zónách od kuchyně přes pracovnu 
či ložnici až po předsíň a velmi dobře 
působí zejména v otevřené dispozici. 
Individuální výroba a velký počet přizpůso-
bitelných a kombinovatelných elementů 
umožní z každé objednávky vytvořit origi-
nál přesně dle potřeb zákazníka různého 
věku včetně dětí. Široký sortiment obsa-
huje nejrůznější jídelní, konferenční či pra-
covní stoly, židle, televizní sestavy a stolky, 
postele, komody, skříně či knihovny.

Vlastný vývojový tým

Permanentní zlepšování stávající produk-
ce zajišťuje 30členný vývojový tým. Jeho 
pracovníci musí znát všechny trendy, 
ale nemusí se jimi nutně řídit. Jsou vždy 
o krok vpřed, aby pochopili, které trendy 
jsou dočasné a které skutečně ovlivní vý-
voj obytného prostředí. Designérský ko-
lektiv ve složení Sebastian Desch, Jacob 
Strobel, Stefan Radinger a Kai Stania 
klade velký důraz na tradici rakouského 
nábytkářství v jejímž pozadí lze cítit po-
užití inovativních technologií. 
Posedlost masivním dřevem a neutucha-
jící kreativita celého týmu už byla oce-
něna 40 prestižními mezinárodními ce-
nami. První Red Dot získal v roce 2005 
rozkládací stůl Magnum a posledním 
vyznamenaným produktem se letos stal 
opět jídelní stůl. Prof. Jacob Strobel silně 
zredukoval jeho hmotu, přesto umožňuje 
jednoduchou manipulací 16 mm silné 
masivní desky zvětšení jídelní plochy až 
na délku 3 metry.
Každá zakázka TEAM7 pro obytný sektor 
vzniká ve firemních showroomech, kte-
rých je na území Rakouska sedm. Zde 
bytoví poradci navrhují podle představ 
zákazníků a jejich prostorových možností 
různá řešení s využitím nabídky produkto-
vých řad či solitérů ozvláštněných volbou 
dřeviny (ořech, třešeň, dub, javor, olše, 
buk, případně jiná), barvy, úchytky či ji-
ných detailů. Každý interiér je jedinečný 
a každý prošel procesem, kdy jednotlivé 
objekty nejdříve vyvinul designér, byto-
vý poradce naplánoval, stolaři vyrobili, 
montážníci nainstalovali, aby zákazník 
jen zaplatil a pak už si užíval pocit těs-
ného kontaktu s přírodou.
Elegantní showroom na adrese Stuben-
ring 14 vyzařuje pozitivní energii přírodní-
ho materiálu, který je přítomen v podobě 
nábytku, ale i impozantních fragmentů 
kmenů, působivou dekorací stěn jsou 
podsvícené impozantní plastiky stromů. 
Přátelská atmosféra je nakažlivá. Člověk 
by si ji rád přinesl domů. Není nic jed-
noduššího – stačí si zakoupit nábytek 
TEAM7.

Typickou dekorací interiéru je prosvětlený strom. Přídavný stolek Tree0 má v kruhové  
mramorové desce výřez umožňující pohled na rafinovaný spoj tří nohou

Ložnice s úložnými prvky Cubus, čalounění bočnic je připevněno ke kostře suchým 
zipem, přístavný stolek Sidekick umožňuje při změně polohy jiné využití

Jídelní stůl Yps doplňují křesla a lavice Aye. Některá svítidla navrhla Lucie Koldová
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výber aktualít

Vážení čitatelia,

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

nášame novú službu vo forme výberu 
upútaviek na najdôležitejšie a najza-
ujímavejšie aktuality z odborného 
informačno-spravodajského portálu 
www.drevmag.com, ktorý je den-

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

Hettich získává German Design Award – Special Mention 2017
Uverejnené: štvrtok, 27. október 2016
Německá nadace „Rat für Formgebung“ (Rada pro design) udělila firmě Hettich German Design 
Award – Special Mention 2017 v kategorii „Furniture“ za závěs Sensys pro tenké dveře. German 
Design Award vyznamenává vynikající výrobky, které jsou průkopníky v německém a mezinárodním 
prostředí designu.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Platan (najvyšší v ankete) ocenili titulom Strom roka 2016
Uverejnené: štvrtok, 27. október 2016
Anketa Strom roka na Slovensku určí, o ktoré stromy sa zvýši dendrologická starostlivosť. Víťaz 
dostane 200 eur na ošetrenie. V tomto ruku vyhlásili 12 finalistov počas festivalu Pohoda v Trenčíne 
7. 7. 2016.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Stromem roku 2016 je lípa z Lipky
Uverejnené: streda, 26. október 2016
Nadace Partnerství vyhlásila výsledky celostátní ankety Strom roku. Vítězkou jubilejního 15. roč-
níku ankety se stala 800 let stará lípa z Lipky u Horního bradla, která obdržela více než 55 tisíc 
hlasů. Lípa navíc jako vítěz národní ankety bude Českou republiku zastupovat v mezinárodním 
kole ankety Evropský strom roku 2017.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Pripravujú obchodnú misiu rakúskych drevárskych firiem do SR
Uverejnené: utorok, 25. október 2016
Kooperačné stretnutie rakúskych a slovenských firiem z odvetvia drevárskeho a nábytkárskeho 
priemyslu je plánované na mesiac marec 2017. Na Slovensko by malo prísť viac ako pol stovky 
predstaviteľov dodávateľských a odberateľských firiem za účelom nadviazania nových kooperač-
ných vzťahov.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Očekávání malých a středních podniků je nejpozitivnější od dob ekonomické krize
Uverejnené: piatok, 21. október 2016
Malé a střední podniky (MSP) zažívají dobrý rok a téměř 40 % z nich navíc očekává další zlepšení 
svého podnikání ještě v 2. pololetí letošního roku. Největší optimismus panuje mezi středně velkými 
firmami (51–250 zaměstnanců). Vyplývá to z nejčerstvějších výsledků Komorového barometru, 
který s půlroční periodicitou mezi členy Hospodářské komory mapuje jejich ekonomickou situaci.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

ÚOHS zakázal Lesům ČR uzavírat smlouvy z třímiliardového tendru 2017+
Uverejnené: utorok, 18. október 2016
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil 23. září 2016 správní řízení ve věci přez-
kumu úkonů státního podniku Lesy ČR při zadávání veřejných zakázek „Provádění lesnických 
činností s prodejem dříví při pni – rok 2017+“ a „Provádění těžebních činností s prodejem dříví 
při pni – rok 2017+“.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

TON ve Vídni otevřel nový showroom
Uverejnené: pondelok, 17. október 2016
Tradiční modely s dlouhou historií i designové novinky, které spojuje kvalita a ruční práce. 
Společnost TON otevřela v centru Vídně na adrese Rudolfsplatz 1 nový showroom.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis
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legislatíva v sr

Kto je výrobca vyhradeného 
výrobku

Výrobcom vyhradeného výrobku sa 
rozumie ten, kto uvádza vyhradený 
výrobok na trh Slovenskej republiky, 
pričom vyhradené výrobky sú elek-
trozariadenia, batérie a akumulátory, 
obaly, vozidlá, pneumatiky, neobalové 
výrobky. V praxi to znamená, že ak na-
príklad podnikateľ zabalí svoj výrobok 
do obalov a uvedie na trh Slovenskej 
republiky, prípadne uskutoční dovoz 
tovarov v obaloch zo zahraničia – stáva 
sa výrobcom vyhradeného výrobku, a to 
výrobcom obalov, a teda musí plniť po-
vinnosti v zmysle platnej legislatívy odpa-
dového hospodárstva. Obdobný princíp 
platí aj pre ostatné vyhradené výrobky. 
Každý výrobca sa musí zaregistrovať 
v Registri výrobcov, ktorý vedie MŽP 
SR. Upozorňujem na fakt, že výrobca 
vyhradeného výrobku sa musí zaregis-
trovať pred uvedením vyhradeného 
výrobku na trh Slovenskej republiky, 
čo môže byť obmedzujúcim faktorom 
pre podnikanie, hlavne u malých pod-
nikateľov alebo v prípadoch ojedinelých 
dovozov vyhradených výrobkov, pre kto-
ré nie je výrobca vyhradeného výrobku 
zaregistrovaný. Dôležité upozornenie 
pre všetky dotknuté subjekty, povin-
nosti výrobcu vyhradeného výrobku 
nemajú stanovené minimálne limitné 
množstvá, a teda aj pri malých množ-
stvách vyhradeného výrobku uvedeného 
na trh SR, musí výrobca vyhradeného 
výrobku plniť povinnosti stanovené le-
gislatívou odpadového hospodárstva. 

Nevyhnutná je dôsledná evidencia vy-
hradených výrobkov (dátum uvedenia 
na trh SR, množstvo, druh, typ, materiá-
lové zloženie a ďalšie špecifikácie podľa 
druhu vyhradeného výrobku), ktorá ná-
sledne umožní spracovanie potrebných 
ohlásení pre plnenie povinností výrobcu 
vyhradeného výrobku.

Čo je rozšírená zodpovednosť 
výrobcu vyhradeného výrobku

Novú filozofiu zaviedol zákon o odpa-
doch v tzv. rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov vyhradených výrobkov, je 
to súhrn povinností výrobcu vyhradené-
ho výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok 
počas všetkých fáz jeho životného cyklu, 
ktorých cieľom je predchádzanie vzniku 
odpadu z vyhradeného výrobku (prúd 
odpadu) a posilnenie opätovného pou-
žitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia 
tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu tvoria ustano-
vené požiadavky na zabezpečenie ma-
teriálového zloženia alebo konštrukcie 
vyhradeného výrobku, informovanosti 
o jeho zložení a o nakladaní s vyhrade-
ným prúdom odpadu, na zabezpečenie 
nakladania s vyhradeným prúdom odpa-
du a na zabezpečenie finančného kry-
tia uvedených činností. V súčasnosti sa 
práve otázka finančného krytia nákladov 
spojených s nakladaním s vyhradeným 
prúdom odpadov stala najviac diskuto-
vanou a aj najviac kritizovanou témou 
v podnikateľskej sfére. Pre väčšinu pod-
nikateľských subjektov – výrobcov vyhra-
dených výrobkov – je jedinou možnosťou 
plnenia povinností výrobcu vyhradeného 
výrobku tzv. kolektívne plnenie, a to 
prostredníctvom jednej organizácie 
zodpovednosti výrobcov (OZV) a jej 
systému združeného nakladania s vy-

hradeným prúdom odpadu. Uzatvorením 
zmluvy o plnení vyhradených povinností 
medzi výrobcom vyhradeného výrobku 
a príslušnou autorizovanou OZV prechá-
dza zodpovednosť výrobcu vyhradené-
ho výrobku za splnenie vyhradených 
povinností na túto OZV. Register autori-
zovaných OZV pre jednotlivé vyhradené 
výrobky je zverejnený na web stránke 
MŽP SR. 
Keďže súčasťou registrácie výrobcu 
v Registri výrobcov vedenom MŽP SR 
je aj informácia o spôsobe zabezpečenia 
plnenia povinností výrobcu vyhradené-
ho výrobku, je potrebné mať uzatvorenú 
zmluvu s autorizovanou OZV a túto sku-
točnosť uviesť v žiadosti o registráciu.
V súčasnosti platná legislatíva odpadové-
ho hospodárstva je komplikovaná z po-
hľadu aplikácie na podmienky podnika-
teľských subjektov a náročná z hľadiska 
plnenia všetkých povinností, ktoré zákon 
o odpadoch a vykonávacie predpisy sta-
novili všetkým dotknutým subjektom. 
Odporúčanie pre všetkých, ktorých sa 
týka rozšírená zodpovednosť výrobcu vy-
hradeného výrobku, je zosúladiť svoju 
činnosť s platnou legislatívou odpadové-
ho hospodárstva, vlastnými silami, alebo 
za pomoci odborných konzultantov pre 
oblasť odpadového hospodárstva (prí-
padne kontaktujte OZV, s ktorou máte 
alebo budete mať uzatvorenú zmluvu).
Táto stručná informácia je jednoduchým 
návodom, ako zvládnuť legalizáciu svojich 
činností z hľadiska odpadového hospo-
dárstva (rozšírená zodpovednosť výrob-
cu vyhradeného výrobku), nezabúdajte 
však aj na zmeny, ktoré nastali v oblasti 
nakladania s odpadmi (zhromažďovanie 
odpadov z predmetu činnosti a následné 
nakladanie s nimi, nakladanie s komunál-
nymi odpadmi vrátane biologicky rozloži-
teľných odpadov, a pod.). 

Čo priniesla nová legislatíva 
odpadového hospodárstva

Odborná aj laická verejnosť si začína postupne uvedomovať, čo pozitívne a čo negatívne priniesol 
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2016. Určite sa všetci zhodneme 
v konštatovaní, že nárast administratívnych úkonov zaťažil hlavne podnikateľov a finančné náklady 
spojené s plnením povinností sa dramaticky zvýšili.

Autor: RNDr. Jana Hauerová
Kontakt: hauer@hauer.sk
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Cena Jihomoravského kraje 2016 
udělena Ing. Josefu Hyprovi

Cena Jihomoravského kraje se uděluje od roku 2004. Je oceněním vynikajících zásluh o rozvoj 
Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, 
žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným 
způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému 
jménu, a které svými morálními kvalitami mohou být příkladem. Pro Dřevařský magazín je velmi 
potěšitelné, že mezi 26 osobnostmi, kterým Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 
22. září 2016 se rozhodlo udělit Cenu Jihomoravského kraje 2016, je za práci s mládeží Ing. Josef 
Hypr, ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace.

Střední škola stavebních řemesel Brno-
Bosonohy, příspěvková organizace 
vzdělává pro nábytkářské firmy čalouní-
ky, truhláře, řezbáře, umělecké truhláře 
a je také akreditována v Národní sousta-
vě kvalifikací pro vzdělávání dospělých 
s cílem získání profesních kvalifikací 
a výučních listů. Na stránkách školy 
www.soubosonohy.cz je možno se 
seznámit s řadou projektů a událostí 
ředitelem vymyšlených, navržených či 
cíleně podporovaných pro zvýšení záj-
mu dětí a mládeže o řemesla, o získání 
výučního listu, maturitního vysvědčení, 
celoživotního vzdělávání. 
Ředitel Hypr je duchovním otcem a rea-
lizátorem s neutuchajícím entuziasmem 
mj. přehlídky České ručičky, jež má 
podobu slavnostního večera s předá-
váním ocenění žákům – vítězům vybra-
ných soutěží odborných dovedností 
škol za období příslušného školního 
roku. Je realizována každoročně v Brně, 
v průběhu měsíce června, za účasti řady 
významných osobností, letos za účasti 
Kateřiny Valachové, ministryně škol-
ství. Vyhlašovatelem přehlídky, která 
se stala významnou celorepublikovou 
událostí, je Jihomoravský kraj ve spolu-
práci s partnery Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, Ministerstvem 

zemědělství, Hospodářskou komorou 
České republiky a Agenturou pro pod-
poru podnikání a investic CzechInvest. 
Dále z bohatých aktivit školy iniciovaných 
ředitelem Hyprem jmenujme odbornou 
soutěž žáků oboru čalouník s názvem 
Mistrovství české republiky s mezinárod-
ní účastí, jejímž mediálním partnerem je 
Dřevařský magazín. Soutěž se letos 
bude konat již po šesté a z toho podruhé 
pod záštitou MŠMT ČR. 
V roce 2015 se škola úspěšně zúčastnila 
prvního ročníku soutěže „Ceny hejtmana 
Jihomoravského kraje za společenskou 
odpovědnost“ a v kategorii Veřejný sek-
tor – ostatní organizace nad 50 zaměst-
nanců se umístila na 2. místě. 
Snad největší letošní událostí školy, 
významnou v Roce řemesel 2016, je 
vybudování Regionálního centra sta-
vebních řemesel, které nemá v České 
republice obdoby. Provoz centra, které 
si dne 20. 9. 2016 v doprovodu Michala 
Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, 
se zájmem prohlédl Bohuslav Sobotka, 
premiér vlády ČR, byl zahájen slavnost-
ním přestřižením pásky dne 22. 3. 2016. 
O osobnostech, které převezmou pre-
stižní ocenění slavnostně 12. listopadu 
2016 na Zámku ve Slavkově u Brna, 
řekl hejtman Michal Hašek: „Jde mno-
hdy o osobnosti, které nefigurují na 
prvních stránkách novin a v televizních 
pořadech v nejsledovanějším čase – ať 
už jsou to vědci, umělci, podnikatelé, 
sportovci, i ti, kteří dovedou zachránit 
život druhým. Lidé různých generací, 
kteří vynikají v různých oborech lidské 
činnosti, ale mají jedno společné – ve 

svém životě a ve své práci nečekali na to, 
co pro ně stát, společnost či okolí udělá, 
ale právě naopak, projevili statečnost či 
obohatili naši společnost svým výjimeč-
ným nadáním. Právě takoví lidé jsou solí 
našeho regionu, solí naší země“.
Redakce Dřevařského magazínu ře-
diteli Ing. Josefu Hyprovi k prestižnímu 
ocenění upřímně blahopřeje a přeje mu 
a škole úspěch a mnoho talentovaných 
žáků a studentů.

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

Ing. Josef Hypr s blahopřáním k letoš-
ním narozeninám od prezidenta České 
republiky Miloše Zemana
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 23. – 25. 11.
 Prezentace školství všech úrovní včetně škol vyučujících dřevo-

zpracující obory, zařízení pro speciální školy, ukázky odborného 
výcviku apod. – 22. ročník. Doprovodný program: Truhlář roku 
2016 – 8. ročník celostátní soutěže odborných škol (23. – 24. 
11.) • České Budějovice – výstaviště, www.vcb.cz

 VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL 25. – 26. 11.
 A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 Veletrh středních a vyšších odborných škol určený pro žáky po-

sledních ročníků ZŠ s cílem pomoci jim při rozhodování a výběru 
zaměření dalšího studia. Doprovodný program: Mistrovství ČR 
s mezinárodní účastí v oboru Čalouník – 6. ročník soutěže 
odborných škol • Brno – výstaviště • Střední škola polytechnická 
Brno, www.jilova.cz/stranky/veletrh-zakladni-informace.aspx

 STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK 2. – 3. 12.
 Prezentace odborných a středních škol, VOŠ a VŠ z Moravsko-

slezského kraje a okolí • Ostrava – výstaviště Černá louka • 
Ostravské výstavy, a.s., www.cerna-louka.cz

 VÁNOČNÍ JARMARK 10. – 11. 12.
 Prodejní prezentace vánočních dárků z dílen lidových výrobců 

spojená s vánočními zvyky • Rožnov pod Radhoštěm – Valašské 
muzeum v přírodě (Dřevěné městečko, Valašská dědina) • 
Valašské muzeum v přírodě, www.vmp.cz

 PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 11. 12.
 Prodej výrobků lidových výrobců • Vysočina – Veselý Kopec 

(Soubor lidových staveb) • Soubor lidových staveb Vysočina, 
www.vesely-kopec.eu

Slovenská republika

 STREDOŠKOLÁK 2016 24. – 25. 11.
 Výstava stredných škôl – 18. ročník. Súbežná výstava: JOB 

FORUM 2016 – medzinárodný veľtrh pracovných príležitostí 
a vzdelávania – 8. ročník • Trenčín – areál Expo Center • EXPO 
CENTER a.s., www.expocenter.sk

Zahraničí

 MEUBELBEURS 2016 6. – 9. 11.
 Mezinárodní veletrh nábytku • Brusel, Belgie • Brussels 

International Furniture Fair, www.salondumeuble.be, www.meu-
belbeurs.be

 DECOFAIR 7. – 10. 11.
 Výstava nábytku a interiérového designu • Jeddach, Saudská 

Arábie • Reed Sunaidi Exhibitions, www.decofair.com
 BEOGRADSKI SADA 8. – 13. 11.

 Mezinárodní veletrh nábytku, zařízení interiérů, strojů, zařízení 
a materiálů pro dřevozpracující průmysl • Bělehrad, Srbsko • 
Belgrade Fair, www.sajam.rs, www.sajamnamestaja.rs

 AMBIENT LJUBLJANA 9. – 13. 11.
 Mezinárodní veletrh nábytku – 27. ročník • Ljubljana, Slovinsko 

• GR – Ljubljana Exhibition and Convention Centre, www.ljublja-
nafair.com, www.furniture-fair.si

 DENKMAL 10. – 12. 11.
 Evropský veletrh pro restaurování, památkovou péči a obnovu 

měst • Lipsko, Německo • Leipziger Messe, www.denkmal-
-leipzig.de

 SALONE DEL MOBILE 12. – 14. 11.
 Veletrh nábytku, doplňků a interiérového designu – 1. víkendový 

termín • Bergamo, Itálie • Ente Fiera Promoberg, www.fieradel-
mobile-bergamo.it

 EUROBOIS 15. – 18. 11.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dře-

vozpracující průmysl • Lyon, Francie • GL Events Exhibitions, 
www.eurobois.net

 EQUIP BAIE 15. – 18. 11.
 Veletrh oken, dveří, zimních zahrad a stínící techniky • Paříž, 

Francie • Reed Expositions France, www.equipbaie.com
 WARSAW BUILD 16. – 18. 11.

 Mezinárodní veletrh stavebních materiálů a vybavení interiérů. 
Souběžná výstava: AQUA THERM – mezinárodní veletrh vytápění, 
klimatizace, sanitární techniky, designu koupelen a obnovitelných 
zdrojů energie • Varšava, Polsko • Lentewenc Sp. z o.o., www.
lentewenc.com, www.warsawbuild.pl

 SALONE DEL MOBILE 18. – 20. 11.
 Veletrh nábytku, doplňků a interiérového designu – 2. víkendový 

termín • Bergamo, Itálie • Ente Fiera Promoberg, www.fieradel-
mobile-bergamo.it

 SALONE DEL MOBILE. 19. – 21. 11.
 MILANO SHANGHAI
 Mezinárodní veletrh nábytku • Šanghaj, Čína • Federlegno 

Arredo Eventi Spa, salonemilano.it
 COCOON 2016 19. – 27. 11.

 Veletrh pro dům a interiér • Brusel, Belgie • Brussels Expo, 
www.cocoon.be

 MEBEL 2016 21. – 25. 11.
 Mezinárodní výstava nábytku, nábytkářských a čalounických ma-

teriálů • Moskva, Rusko • Expocentr, www.expocentr.ru, www.
meb-expo.ru

 FIMAP 23. – 26. 11.
 Mezinárodní veletrh dřevoobráběcích strojů. Souběžná výstava: 

FERRÁLIA – výstava zařízení a příslušenství pro dřevozpracující 
průmysl, EMAF – mezinárodní veletrh strojů, zařízení a služeb 
pro průmysl • Porto, Portugalsko • Exponor, www.exponor.pt, 
www.fimap.exponor.pt

 HEIM + HANDWERK 23. – 27. 11.
 Výstava pro stavění, bydlení a zařízení interiérů • Mnichov – nové 

výstaviště, Německo • GHM Gesellschaft für Handwerksmessen 
mbH, www.heim-handwerk.de

 WOODTECH FORUM 26. – 27. 11.
 Mezinárodní B2B konference o nových materiálech, technologiích 

a trendech ve výrobě nábytku a navrhování interiérů • Damietta, 
Egypt • MEDEXPO S.A., www.woodtech-forum.com

 CONSTRUCT CANADA 2016 30. 11. – 2. 12.
 Mezinárodní přehlídka stavebních konstrukcí a designu budov. 

Souběžná výstava: IIDEX CANADA 2016 – mezinárodní výstava in-
teriérového designu (30.11. – 1.12) • Toronto, Kanada • Informa 
Exhibitions, www.constructcanada.com, www.iidexcanada.com

 DESIGN MIAMI 30. 11. – 4. 12.
 Celosvětové fórum pro design nábytku, osvětlení a uměleckých 

předmětů • Miami, USA • Design Miami, miami2016.design-
miami.com

 ESPRIT MEUBLE 2016  3. – 6. 12.
 Mezinárodní prodejní veletrh nábytku • Paříž, Francie • MFM 

BUSINESS, www.espritmeuble.com
 FURNITURE ASIA  6. – 8. 12.

 Veletrh nábytku, zařízení interiéru, dekorací a dřevoobráběcích 
strojů • Karachi, Pakistan • Ecommerce Gateway Pakistan (Pvt) 
Ltd. FM BUSINESS, www.furnitureasia.com.pk

 ARCHITECT@WORK GERMANY 7. – 8. 12.
 Speciální kontaktní dny pro architekty, interiérové architekty, pro-

jektanty a další konzultanty zaměřené na inovace • Stuttgart, 
Německo • Headquarters Kortrijk XPOen AG, www.architec-
tatwork.de

 BAUEN + WOHNEN 8. – 11. 12.
 Výstava pro stavbu, rekonstrukci, hobby a zahradu. Souběžná 

výstava: BAU + ENERGIE MESSE – výstava energeticky efek-
tivních staveb a obnovitelných zdrojů energie • Bern, Švýcarsko 
• ZT Fachmessen AG, www.baumesse-bern.ch

 ZAK DOORS & WINDOWS  9. – 11. 12.
 Veletrh strojů a komponentů pro výrobu dveří, oken a fasád • 

New Delhi, Indie • Zak Trade Fairs & Exhibitions Pvt. Ltd., www.
zakdoorsandwindows.com

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny 
v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich ak-
tuálnost přímo na webových stránkách veletrhu nebo u pořadatele.
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Při příležitosti 7. ročníku prestižní-
ho veletrhu nábytku a interiérů FOR 
INTERIOR Asociace českých nábyt-
kářů zahájila již podeváté za sebou 
příjem přihlášek na celostátní oboro-
vé ocenění NÁBYTEK ROKU 2017, 
udělované za nejvýznamnější desig-
novou tvorbu v oblasti výroby nábyt-
ku v České republice. Hlavním cílem 
tohoto ocenění, udělovaného pod 
záštitou CZECHDESIGN.CZ, Czech 
Trade, Design Cabinet CZ, Unie pro-
fesionálních designérů ČR a s podpo-
rou společností ABF a Démos trade, 

je podpora nové tvorby v nábytkářské 
výrobě v České republice. Mohou jej 
získat všechny výrobní firmy, zaměřené 
na výrobu nábytku, které podle platné 
legislativy sídlí v ČR. 
Pro získání ocenění NÁBYTEK ROKU 
2017 lze přihlásit výrobky vzniklé v ob-
dobí předešlých tří let, které budou 
hodnoceny z hlediska funkčnosti, 
bezpečnosti, estetiky a vhodnosti kon-
strukce a použitého designu. Výrobky 
je možné přihlásit na základě vyplněné 
přihlášky, kterou je nutné zaslat v lis-
tinné podobě na adresu sekretariá-

tu Asociace českých nábytkářů, Na 
Poříčí 12, 110 00 Praha 1. K přihlášce 
je třeba doložit digitální záznam výrob-
ku (fotografie) a zjednodušenou výkre-
sovou dokumentaci a v elektronické 
formě je zaslat na adresu design@
czechfurniture.com. Termín pro přijí-
mání přihlášek je do 15. ledna 2017. 
Více informací včetně přihlášky a pro-
pozic ocenění lze najít na webových 
stránkách AČN www.czechfurniture.
com.

Autor: Ing. František Novák

AČN zahájila příjem přihlášek na ocenění NÁBYTEK ROKU 2017

Cech čalouníků a dekoratérů a Střední 
škola stavebních řemesel Brno-Boso-
nohy ve spolupráci s Jihomoravským 
krajem vyhlásili soutěž odborných do-
vedností oboru vzdělávání Čalouník. Na 
brněnském Výstavišti proběhne 25. 
a 26. listopadu 2016 již 6. ročník 

mistrovství ČR jako součást Veletrhu 
středních škol. I tentokrát budou mít 
soutěžící dvě zadání:
1. Vyrobit čalounění sedáku podnož-
ky s vlnitými pružinami a soudobými 
materiály, 2. Zhotovit vázaný pružinový 
základ na cvičném rámečku. 

Soutěže se zúčastní dvojčlenná druž-
stva, školy mohou nominovat dva žáky 
oboru vzdělávání čalouník. Kontakty 
na pořadatele: sekretariat@soubo-
sonohy.cz, +420 547 217 100.

Autor: Radomír Čapka

Mladí čalouníci se opět utkají v Brně

Nadace dřevo pro život otevřela 3. říj-
na 2016 přihlašování do nového roč-
níku soutěžní ankety Dřevěná stavba 
roku 2017. Hlasování a vyhlášení ví-
tězů proběhne jako obvykle v únoru 
a březnu 2017. Nadace dřevo pro 
život projektuje anketu jako efektivní 
marketingový nástroj pro firmy a oso-
by, které se věnují využívání dřeva ve 
stavebnictví a které chtějí své dřevěné 
stavby ukázat jak svým potenciálním 
zákazníkům, tak odborné veřejnosti. 
Do ankety mohou soutěžící přihlásit 

svá díla v 8 kategoriích:
 Dřevěná hřiště – malá
 Dřevěná hřiště – velká
 Dřevěné konstrukce – návrhy
 Dřevěné konstrukce – realizace
 Moderní dřevostavby – návrhy
 Moderní dřevostavby – realizace
 Roubenky a sruby – realizace
 Dřevěné interiéry – realizace

Soutěžící, kteří se přihlásí do této an-
kety, významně zviditelní svou činnost 
(viz mediální dosah ankety). Přihlaste 
své návrhy a realizace dřevěných sta-

veb do 30. listopadu a získáte jako 
bonus mediální prostor navíc!
Cílem projektu je vysvětlit veřejnosti, 
že využíváním dřeva chráníme životní 
prostředí. Anketa proto představuje 
dřevěné stavby ve všech jejich podo-
bách a je unikátní svým zaměřením 
právě na dřevo. Přijímání přihlášek 
končí 15. února 2017. Vše o tom, jak 
se přihlásit, najdete na stránkách pro-
jektu www.drevoprozivot.cz/dreve-
na-stavba-roku.

Autor: Radomír Čapka

Anketa Dřevěná stavba roku přijímá přihlášky do svého 7. ročníku

Na Zlínsku letos mezi živnostníky za-
bodoval a Živnostníkem roku 2016 
Zlínského kraje se stal kolář Augustin 
Krystyník. Narodil se v rodině koláře 
a jak to tak u rodinného a tradičního 
podnikání bývá, v tradici se rozhodl 
navázat. Vyučil se v Horním Benešově 
a v roce 1989 znovuotevřel živnost po 
svém otci, která stála už od roku 1936. 
Dnes vyrábí pan Krystyník všechny typy 

a druhy dřevěných loukoťových kol, 
dělá i karosářskou práci, kočáry, bryč-
ky, výdřevy do starých aut, včetně kol.
Živnostníkem roku 2016 Karlovarského 
kraje se stal Petr Rácz, který se zabývá 
výrobou hudebních nástrojů. 
Živnostníkem roku 2016 Pardubického 
kraje se stala interiérová designérka 
Hana Matějková. Věnuje se interié-
rovému designu od návrhů dětských 

pokojíčků po realizaci kancelářských 
objektů a developerských projektů.
Vítězové krajských kol se stávají zároveň 
celorepublikovými finalisty. Slavnostní 
vyhlášení celostátních výsledků sou-
těží Vodafone Firma roku 2016, Česká 
spořitelna Živnostník roku 2016 i Voda-
fone Odpovědná firma roku 2016 se 
uskuteční 7. prosince 2016 na praž-
ském Žofíně.

V krajských kolech soutěže Živnostník roku 2016 uspěl kolář, houslař a designérka



DM 11/2016

NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodám sušené truhlářské řezivo JV tloušťky 32, 52 mm, 
oddenková čast. Cena bez DPH 8000 Kč za m3.
Kontakt: mobil: 724 254 702-3, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

 Prodám truhlářské sušené řezivo OL 32, 52 mm. Cena 
6500 Kč za m3 bez DPH.
Kontakt: mobil: 724 254 702-3, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

 Prodáme řezivo ze skladových zásob (BK, JV, SM, JS, 
MD, BO aj. řezivo), aktuální nabídka na drevo-dolecek.cz/
truhlarsko-rezivo-skladem.
Kontakt: tel.: 724 891 591, e-mail: pila.orlicky@centrum.cz

 Prodám fošny BO vysušené, tl. 50 mm, délka 400 cm 
jednostranně bez suků anebo čisté. Cena 8000 Kč + DPH.
Kontakt: mobil: 603 767 374, Černuc u Velvar, e-mail: truhlar-
stvi.duda@seznam.cz

 Prodám dubové fošny truhlářské, vzduchosuché, tloušť-
ka 38–40 mm, délka 3–4 metry. Stáří 8 let. Cena 12 000 
Kč/m3. Místo odběru jižní Čechy (okr. Jindřichův Hradec) 
případně po předchozí dohodě lze zařídit dopravu do Prahy.
Kontakt: mobil: 602 327 357

 Prodáme sušené truhlářské řezivo tl. 32 a 52 mm. Dřeviny: 
SM, BO, MD, OL, BK, JS, JV, DB, DB červený.
Kontakt: mobil: 724 254 702–3, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

 Vyrábíme, prodáváme stavební jehličnaté řezivo, prkna, 
fošny, hranoly, střešní latě, vazby, provádíme sušení řeziva. 
Dále vyrábíme palubky obkladové i podlahové, hoblované 
přířezy, zahradní nábytek. Měsíční akce na vybrané sorti-
menty viz www.pilatetcice.cz.
Kontakt: Pila Tetčice, a.s., tel.: +420 602 690 041, e-mail: 
miroslav.jasek@pilatetcice.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Vyrábíme a prodáváme podlahové vlysy s perem a dráž-
kou, průmyslovou mozaiku (kantovku), dřevěná prkna s perem 
a drážkou, listnaté přířezy a řezivo v dřevinách buk, dub, jasan 
a javor. Dále vyrábíme a prodáváme palivové dřevo balené 
i volně ložené a dřevěné brikety v pytlích po cca. 25 kg.
Kontakt: tel.: +420 585 445 131, +420 585 445 247, 777 
807 781, e-mail: drevopar@drevopar.cz, www.drevopar.cz

 Vyrábíme a prodaváme vyspravovací lodičky G2.
Kontakt: mobil: 724 254 702, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

 Nabízíme dodávky smrkové spárovky tl. 15, 18, 24 mm 
příp. jiné dle dohody. Formáty 1,22 x 2 m, 2,5 m, 3 m. 
Průběžná lamela. Kvalita A/B sukatá, A/B loupačková.
Kontakt: Ing. Luboš Zach, mobil: 602 624 620, e-mail: zach.
sro@centrum.cz

 Výroba polotovarů eurooken. Polotovar obsahuje: vyfré-
zované a slepené křídlo s rámem, zasklívací lišty, rámovou 
a křídlovou okapnici s koncovkami. Dále můžeme dodat ce-
loobvodové kování, těsnění a sklo. Výroba polotovarů vcho-
dových dveří včetně alu prahu, bezpečnostního kování, bezp. 
kliky a pantů.
Kontakt: mobil: 737 883 380, e-mail: p.grubner@seznam.
cz, www.oknagrubner.cz

 Vyrábíme polotovary eurooken, eurooken s hliníkovým 
opláštěním, posuvných systémů a vchodových dveří IV78 
a IV92 mm v klasickém i rustikálním profilu. Polotovar obsa-
huje kompletně opracovaný a slepený rám s křídlem, včetně 
zasklívacích lišt. K polotovarům je možné dodat ostatní kom-
ponenty jako okapnice, kování, těsnění atd. 
Kontakt: mobil: 777 143 532, e-mail: oknanedbal@seznam.
cz, www.oknanedbal.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodáme úhlové obráběcí centrum WINDOR 20 M výrob-
ce SCM Group S.p.A. Rok výroby: 2001, hmotnost: 4500 kg, 
el. připojení: In=91A. Stav stroje: funkční (možnost vidět ve 
stávající výrobě), dostupnost stroje koncem února 2017. 
Důvod prodeje: nákup nového stroje. Windor 20 je úhlové 
centrum určené pro obrábění okenních/dveřních vlysů. Stroj 
se skládá z čepovací a profilovací části a zpětného doprav-
níku pro návrat vlysů k obsluze. Čepovat lze 1 nebo 2 vlysy 
najednou. Řízení stroje pomocí standardního PC s operačním 
systémem Windows a řídícím SW typu NEXT. Stroj obsluhuje 
jeden člověk. Součástí stroje je i kompletní osazení nástro-
jovou sadou STARK.
Kontakt: MIRROR CZ, 683 51 Holubice 307, tel.: 724 027 
348, e-mail: markova@mirror.cz

 Prodáme kompletní odsavač prachu a pilin ACWORD FT 
502. Rok výroby 2011. Stroj je plně funkční a bez závad.
Kontakt: mobil: 602 750 021, e-mail: jurcik@sprintzlin.cz

 Prodáme sekačku na dřevěnou štěpku SDO 700, včetně 
vytřasadla a rozvodové skříně.
Kontakt: e-mail: martin.machu@matrix-as.cz

 Prodám hoblovačku s protahem, tovární výroby, málo po-
užívanou, typ Rojek, MSP-310. 
Kontakt: Hudec Lubomír, e-mail: lubomir.hudec@volny.cz, 
mobil: 777 566 176

 Prodám málo používanou truhlářskou hoblici.
Kontakt: Hudec Lubomír, e-mail: lubomir.hudec@volny.cz, 
mobil: 777 566 176

72

burza DM

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

cz@drevmag.com     a     sk@drevmag.com.
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 Prodám málo používané odsávaní mobilní i do truhlářské 
dílny, typ Rojek. 
Kontakt: Hudec Lubomír, e-mail: lubomir.hudec@volny.cz, 
mobil: 777 566 176

 Prodám hospodářskou pilu – cirkulárku, tovární výroby, 
typ HOP, s kolébkou, motor 4 kW, málo používaná. Cena 
dohodou.
Kontakt: Hudec Lubomír, e-mail: lubomir.hudec@volny.cz, 
mobil: 777 566 176

 Prodám formátovací pilu HAMMER B3 WINNER se spod-
ní frézkou. Rok výroby 09/2014. Stroj je plně funkční bez 
závad. 
Kontakt: Petr Potůček, mobil: 737 200 458, Praha západ, 
e-mail: petr.potucek@caissa.cz

 Prodám mobilní odsavač FELDER AF-14. Rok výroby 
09/2014. Stroj je plně funkční bez závad. 
Kontakt: Petr Potůček, mobil: 737 200 458, Praha západ, 
e-mail: petr.potucek@caissa.cz

 Prodám štípací stroj profi, BGU Maschinen, délka ští-
paného polena 60 cm, průměr řezu 25 cm, při otočení 
a druhém řezu celkový průměr cca 45 cm. Denní výkon cca 
25 m3, pohon elektromotor nebo traktor, včetně vynášecí-
ho dopravníku 315 cm, průměr pilového kotouče 700 mm, 
minimální jistič 20 A, původní cena byla okolo 330 000 Kč, 
plně funkční. Kulatina na kolébce délky max. cca 3 m se 
zařízne na požadovanou délku polena max. 60 cm, spadne 
dolů, kde po sešlápnutí hrazdy se rozštípne na čtvrtiny a dále 
vynášecím dopravníkem je vyvezeno na hromadu nebo na 
nákladní auto/vlek. Místo odběru jižní Čechy (okr. Jindřichův 
Hradec) případně po předchozí dohodě lze zařídit dopravu 
do Prahy.
Kontakt: mobil: 602 327 357

 Nabízíme k prodeji CNC obráběcí centrum HOLZ-HER 
ECOMASTER 7120-340, rok výroby 2003, v perfektním sta-
vu. Pracovní rozměry: X=3400 mm, Y=1050 mm, Z=130 
mm, vřeteno 9 kW - chlazení vodou, vrtací jednotka: počet 
vrtáků x=4, y=2, z=14, pilový agregát, otáčky max. 24 000/
min., upínací systém nástroje HSK-F63, zásobník na nástroje 
12 pozic, počet přísavek 20 ks, konzolový stůl, software 
TWINCAM, vakuová pumpa 100 m3/hod., bezpečnostní za-
řízení: nášlapná rohož, celkové zapojení 22 kW, hmotnost 
4085 kg. Bohaté příslušenství, výborný stav. Cena stroje je 
490 000 Kč včetně výkonného, 4 pytlového odsávání ALCO 
AAS 5000.
Kontakt: Dostálová, Tyršova 23, Ostrava 1, tel.: 775 165 
062, e-mail: hipos@tiscali.cz 

 Prodám katr RZ 56, katrové pily délky 1200 mm, vozíky 
ke katru, kráticí pily, brusky, válečkové dopravníky, zvedací 
plošiny, odsávání – z důvodu ukončení provozu. I jednotlivě.
Kontakt: mobil: 603 858 993, e-mail: manakarel@seznam.cz

 Predám olepovačku hrán SCM TECNOMAX ME 20 – 
1. majiteľ, málo používaná. Stroj je možné odskúšať. Cena 
4800 €.
Kontakt: mobil: 0907 890 462, e-mail: semidoor@gmail.com

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Vyrábame špajdle, špízy, okrúhle aj hranaté, špajdle na 
cukrovú vatu, špajdle na zemiakové špirály, špajdle na lízanky, 
špáradlá hygienicky balené v papieri 65 mm, napichovadlá, 
špízy na rybie závitky.
Kontakt: e-mail: j.smilek@tiscali.cz, www.spizy.cz

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Společnost AHORN CZ, s.r.o. je českým výrobcem lame-
lových roštů, matrací a postelí. Dlouhodobě se snaží udržet 
krok se světovým vývojem v oblasti zdravého spaní. Mezi naše 
zákazníky patří jak čeští, tak i zahraniční výrobci a prodejci po-
stelí a matrací. Momentálně hledáme: TPV – TECHNOLOG 
DŘEVOVÝROBY.
Základní podmínkou je chuť do práce! Zvládnutí technic-
kých výkresů, kreslení, práce na PC, znalost v oboru (dře-
vo), schopnost se rychle rozhodnout a samostatně nacházet 
řešení, znalost německého jazyka (anglického). Budete se 
podílet na zavádění nových výrobků, technologií  ve stabilní 
firmě. Svých lidí si vážíme a dokážeme ocenit dobrou práci! 
Zaujalo vás to? Zašlete nám váš životopis.
Kontakt: e-mail: prace@ahorn.cz

 Přijmeme obchodního zástupce/odborného prodejce 
dveří PRÜM do prodejny PRAHA.
Kontakt: Zdeněk Vrňata, mobil: 724 155 234, e-mail: vrnata@
prum.cz, Českomoravská 183 (objekt Sykora Home), Praha 9

 Přijmeme obchodního zástupce/odborného prodejce 
dveří PRÜM do prodejny OSTRAVA. 
Kontakt: Zdeněk Vrňata, mobil: 724 155 234, e-mail: vrnata@
prum.cz, Výstavní 11/123, Ostrava - Vítkovice

 Nabízíme volnou kapacitu ve výrobě eurooken. Eurookna 
vyrábíme v profilech IV68, IV78 a IV88. Výhodné rabaty, 
doprava až k vám, případně na stavbu. Dále také vyrábíme 
repliky historických oken.
Kontakt: e-mail: p.grubner@seznam.cz, mobil: 737 883 380

 Nabízíme zpracování výkresové dokumentace na scho-
diště včetně šablon 1:1. Dokumentace obsahuje půdorys, 
bokorysy, pohledy ve 3D, kusovník, šablony veškerých kom-
ponent 1:1. Dokumentaci zasíláme na dobírku. Podle výkre-
sové dokumentace lze velmi snadno přenést dané rozměry 
na připravené polotovary, a ušetřit tak mnoho času. Velkou 
výhodou je také přesnost tohoto postupu. Termín dodání 
výkresové dokumentace je 3–5 dnů. Tiskneme na role papíru 
o šířce až 1050 mm. Cena od 4000 Kč bez DPH.
Kontakt: mobil: 461 526 140, libor.oprsal@fa-havlicek.cz

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.
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Je vrzání roštu důvodem 
k reklamaci?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda 
je vrzání lamelového roštu důvodem 
k jeho reklamaci? Rošt vrže v podsta-
tě hned od jeho zakoupení, jenom se 
to v čase zhoršuje. Máme je doma asi 
5 měsíců. Pro zajímavost ještě – jak 
je to s vrzáním rámu postele? 

NIS: Problémem je nesprávná délka 
lamel, které se při zatížení natáhnou 
a tlačí na konce plastových pouzder. 
Tento tlak potom prohýbá nosný rám 
lamel a při otáčení těla dochází k po-
souvání rámu po podkladu – vrzání. 
Jediným řešením je zkrácení lamel, 
ovšem o cca 2–3 mm, jinak lamely 
zase vypadávají z pouzder. Problémem 
je ovšem rozebrat rám, pokud je pev-
ně sklížen. Závada se projeví rychleji 
u hmotnějších uživatelů a pak se ovšem 
v průběhu času zvětšuje, protože do-
chází ke snížení odolnosti lamel proti 
průhybu (vypráskání, podobně jako 
u lyží). Krátkodobě si lze pomoci výz-
tužnými lištami tak, aby posuvu rámu 
bránila i postranice postele, ale to 
zpravidla není moc účinné (i postrani-
ce se prohýbají). Pokud jsou součásti 
dřevěné, je možno je potřít suchým 
mýdlem (s jelenem) a hluk se zmenší. 
Reklamovat to lze jedině dle ČSN 91 
0001 Dřevěný nábytek - Technické po-
žadavky čl. 7/ 24: „Konstrukce nábytku 
musí být řešena tak, aby při běžném 
užití výrobku a jeho součástí nebo kom-
ponentů nedocházelo k nežádoucím 
funkčním nebo zvukovým efektům.“ 
Obdobně viz ČSN 91 0100 Nábytek 
bezpečnostní požadavky článek 6/25: 
„Nábytek nesmí při své funkci hlučet 
nebo vytvářet nežádoucí mikroklima in-
teriéru, které by narušovalo psychickou 
pohodu uživatele nebo druhých osob.“ 
Takže vrzání postele nežádoucí efekt 
je, zejména v paneláku od souseda 
o patro výše. Bohužel norma neudává 
hodnoty decibelů a tak je vše spíše na 
soudním znalci. 

Kvalita povrchu nábytku

Prosím o sdělení, jestli je platný před-
pis na posuzování kvality předních 
ploch. Zákazníci totiž fotí nedostatky 
ze vzdálenosti 20–30 cm a ještě na 
MAKRO a na fotkách to vypadá hro-
zivě a ve skutečnosti to z metru není 
vidět. 

NIS: 1) Vzhledové vlastnosti řeší ČSN 
91 0272 Nábytek- Zkoušení povrchové 
úpravy nábytku – Hodnocení vzhledo-
vých vlastností z roku 1992 (platná nor-
ma). Zde v tabulce 1, str. 2, je uvedena 
pozorovací vzdálenost 250–750 mm, 
úhel pozorování 0–90°. 2) Další poža-
davky uvádí ČSN 91 0102 Nábytek – 
Povrchová úprava dřevěného nábytku 
– Technické požadavky.

Skladování nábytkových 
dílců

Dobrý den, měl bych dotaz týkající 
se skladování hotových nábytkových 
dílců. Jako hotový nábytkový dílec je 
DTD deska olepená MEL či ABS hra-
nou různých tlouštěk. Má otázka je, 
jestli nejsou nějaké předpisy na tep-
loty skladů atd.? 

NIS: Konkrétní předpis, který se týká 
skladování nábytkových dílců není. 
V každém případě, ale dílce (polotova-
ry) slouží pro výrobu nábytku, kde jsou 
definovány požadavky na prostředí jeho 
užití i jeho skladování (ČSN 91 0001), 
z čehož implicitně vyplývá, že se to týká 
i polotovarů pro jeho výrobu. Tedy platí 
ustanovení ČSN 91 0001 čl. 10/1: 1) 
Nábytek se nesmí skladovat v podmín-
kách, které by nepříznivě ovlivnily jeho 
funkci, tvar, konstrukci, bezpečnost 
a vzhled. Teplota a vlhkost se musí 
regulovat tak, aby rovnovážná vlhkost 
dřevěných částí nábytku byla v souladu 
s ustanovením článku 3, bodů 6), 7). 
Tedy: 3/6) Vlhkostní parametry dřevě-
ného nábytku musí odpovídat obvyklé 
vlhkosti prostředí použití výrobku. Při 
obvyklých podmínkách použití musí 
mít dřevěný nábytek uvedený na trh 
absolutní vlhkost v rozmezí 7–10 % při 
běžné teplotě. Výjimkou je nábytek pro 
exteriér nebo pro jiný specifický účel. 
Dále 3/7) Nábytek zhotovený z materiá-
lu na bázi dřeva nesmí být instalován do 
prostoru vlhkých novostaveb a staveb 
s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 
70 %. Skladování, instalace a montáž 
výrobku lze v interiéru provádět až po 
dosažení obvyklých vlhkostních pod-
mínek dle kapitoly 3, bodu 6). Pozn. 
Příčinou jsou klimatické podmínky 
současných přesoušených interiérů 
s parametry uvedenými ve vyhlášce 
č. 6/2003 MZ ČR (Pro vnitřní prostře-
dí pobytových budov). Výjimkou jsou 
sesazenky dýh, pro něž platí ČSN 49 
2315, kde čl. 8 uvádí vlhkost při do-

dávání 12 ±3 %. Vyšší vlhkost je nutná 
i při zpracování s ohledem na praskání 
sušších dýh. Odýhované dílce ale musí 
být po lisování klimatizovány tak, aby 
splnily výše citované požadavky ČSN 
91 0001. Problémem praxe je, že vý-
robci polotovarů tyto podmínky neplní 
a zpracovatelé jsou pak vystaveni rizi-
kům technologických vad při zpraco-
vání s ohledem na tvarové změny, které 
provází i konstrukční materiály z kom-
pozitních materiálů. U dokončených 
materiálů jsou komplikací odlišné tva-
rové změny i lineární dilatace. Více viz 
na: http://www.n-i-s.cz/cz/vlhkost-
-vnitrniho-prostredi/page/494/.

Relaxační sezení

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jest-
li existují nějaké studie zabývající se 
vhodnými typy relaxačního (odpočin-
kového) sezení? Zajímalo by mě, jestli 
existují nějaké ergonomické a antro-
pometrické požadavky (výška sedu 
vhodná pro děti/dospělé, zatížení těla, 
rozměry sedáku).

NIS: K dispozici je řada studií, které 
řeší tuto problematiku. Mezi neznáměj-
ší patří antropometrické studie Panero 
– Zelnik (1960), z nichž pak čerpal 
Dlabal, S. (UBOK 1971). Nedávno 
proběhl antropometrický výzkum na 
cca 400 probandech v rámci výzkumu 
Ústavu nábytku Mendelu Brno ve spo-
lupráci s MU Brno. Získané hodnoty 
naleznete v sekci http://www.n-i-s.
cz/cz/ergonomie/page/19/. V sou-
časné době je připravována nová nor-
ma ČSN 91 0611 Nábytek – Křesla, 
lavice a pohovky – Základní paramet-
ry. Kancelářský nábytek řeší ČSN EN 
1335-1. Co se dětí týče, je nutné res-
pektovat ČSN EN 1729-1 Nábytek – 
Židle pro vzdělávací instituce – viz na 
konci sekce http://www.n-i-s.cz/cz/
rozmery/page/587/.

Z portálu www.n-i-s.cz vybral a sestavil Radomír 
Čapka. Na dotazy odpovídal Doc. Dr. Ing. Petr 
Brunecký, soudní znalec v oboru nábytek
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Predstavenstvo ZSD SR 
na návšteve v Liptove

Do výrobných priestorov najväčšieho piliarskeho 
závodu na Slovensku zavítalo 6. októbra 2016 
na svoje rokovanie Predstavenstvo ZSD SR. 
Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. v Liptovskom 
Hrádku spracuje ročne viac ako 550 tisíc m3 

guľatiny na produkty, ktoré predáva doma i vo svete. Nie je to len 
„jednoduché rezivo“, ktoré sušia na požadovanú kvalitu vo vlastných 
kapacitách, ale aj polotovarové lepené dosky a prírezy.

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR

Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: archív ZSD SR

Ing. Ingrid Benčová, konateľka spoloč-
nosti Rettenmeier Tatra Timber s.r.o 
v Liptovskom Hrádku, je v tomto roku 
nominovaná na cenu časopisu TREND 
v kategórii podnikateľ roka. Nielen 
z tohto dôvodu pozvala členov predsta-
venstva na prehliadku firmy, ktorá je aj 
dlhoročným členom Drevárskej sekcie, 
ale predovšetkým ich chcela oboznámiť 
s výrobným programom i zázemím firmy, 
ktorej záujmy – podobne, ako aj záuj-
my všetkých svojich členov – ZSD SR 
zastupuje a obhajuje. V konštruktívnej 
atmosfére a pri dôkladnej diskusii po-
kračovalo pracovné rokovanie v účelo-
vom zariadení na Podbanskom, kde sa 
Predstavenstvo ZSD SR venovalo pra-
videlnej kontrole hospodárenia ZSD SR 
a aj informáciám a uplynulých i nadchá-
dzajúcich udalostiach. 

Vo svojom hodnotení sa členovia pred-
stavenstva podrobnejšie venovali pre-
stížnej a najdôležitejšej stredoeurópskej 
medzinárodnej výstave LIGNUMEXPO – 
LES 2016, na ktorej sa prezentoval nie-
len svojím stánkom, ale ako spoluorgani-
zátor podujatia aj odborným programom. 
Počas troch dní, vždy so začiatkom od 
13:00 do 15:00 jednotlivé sekcie orga-
nizovali prednášky pre odbornú i laickú 
verejnosť tak, aby boli každý deň zame-
rané na iný segment drevospracujúceho 
priemyslu. Výberu témy zodpovedal aj 
výber prednášajúcich, ktorí svojimi ná-
zormi prispievali do diskusie prítomného 
publika. Napriek tomu, že diskusné fó-
rum bolo umiestnené uprostred rušnej 
haly, ohlasy i záujem hostí i médií predčil 
očakávanie. 
27. 9. – Drevársky deň, téma: 

Transparentný trh s drevom – pred-
poklad stability
Diskutujúci: Ing. Jozef Staško, GR 
LESY SR, š.p., Ing. Milan Benco, pred-
seda DS ZSD SR, doc. Ing. Hubert Paluš, 
PhD., TU Zvolen, PEFC Slovensko
V tejto diskusii sme hľadali spoločný mož-
ný prienik záujmov drevospracujúcich 
podnikateľských subjektov a ich strate-
gického partnera, ktorým sú LESY SR, 
š.p. Aj diskusia ukázala, že je možný 
pozitívny posun v témach, ktoré trápia 
slovenských spracovateľov dreva, ako 
dostatok domácej suroviny, cenotvorba, 
rovnocenný prístup k dodávkam guľatiny, 
spravodlivý spôsob hodnotenia zákazní-
kov, vytesnenie priekupníkov z trhu a tr-
valo udržateľný spôsob hospodárenia 
pri pestovaní lesov. 

Členovia Predstavenstva ZSD SR na návšteve najväčšieho piliarskeho závodu na Slovensku Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. 
v Liptovskom Hrádku

http://www.zsdsr.sk
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28. 9. – Drevostavbársky deň, téma: 
Prednosti moderných drevostavieb
Diskutujúci: Prof. Ing. Jozef Štefko, 
PhD., TU Zvolen, Ing. Robert Mazanik, 
ModerneDomy.sk, Ing. Jakub Čajko, 
TEPORE
Drevostavby sú po dlhom čase už nie-
koľko rokov dynamicky sa rozvíjajúci 
segment spracovania dreva s vysokou 
pridanou hodnotou. Aktivita sekcie dre-
vostavieb spôsobila ich prienik aj do 
povedomia zákazníkov, čo sa odzrkad-
ľuje v rastových krivkách firiem, ktoré 
sa stavebnými konštrukciami i moder-
nými drevostavbami zaoberajú. Potvrdili 
to aj diskutujúci, ktorí predstavili tento 
segment aj pre odbornú verejnosť aj la-
ickým pohľadom. Základným a takmer 
neprekonateľným problémom sa však 
na Slovensku javí neschopnosť prijať 
európsku, modernú požiarnu smerni-
cu, ktorá by povolila aj vyššie, než len 
dvojpodlažné drevostavby. Odzrkadlilo 
by sa to okamžite v náraste realizácií 
nielen v individuálnej bytovej výstavbe 
ale predovšetkým vo využití moderných 
postupov pri stavbách na báze dreva 
aj v spoločenskom a hospodárskom 
sektore.
29. 9. – Nábytkársky deň, téma: 
Nábytkári s tradíciou – tradícia v ná-
bytku
Diskutujúci: Ing. Jarmila Lukáčová, 
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, ve-
dúca obchodného úseku, Ing. Gustáv 
Krchňavý, predseda NS ZSD SR, doc. 
akad. soch. René Baďura, PhD., TU 
Zvolen
Nábytkársky priemysel na Slovensku má 
obrovskú tradíciu, no svoje dnešné fun-
govanie – zatiaľ – neopiera o tradičné 
slovenské tvaroslovie. Na jednej strane 
je to výzva, na druhej uspokojenie, že 
sa v európskej i svetovej konkurencii 
dokáže vo svojej produkcii zaradiť k re-
nomovaným producentom z Nemecka, 
Talianska, Francúzska. Napriek tomu 
slovenský nábytok zažíva na Slovensku 
renesanciu dopytu, pretože slovenský 
spotrebiteľ už pochopil, že nie najlac-
nejší ale kvalitný nábytok je taký, ktorý 
potrebuje vo svojich príbytkoch. Aj kvôli 
tomu vznikla koncepcia „Pavilónu slo-
venských výrobcov nábytku a moder-
ných drevodomov“, ktorú už po dvakrát 
nábytkárska sekcia úspešne realizovala 
na prestížnej a najväčšej spotrebiteľskej 
výstave Nábytok a bývanie v Nitre. Na 
budúci rok pripravuje v spolupráci so 
sekciou drevostavieb jej ďalšie vydanie. 

Potešiteľným faktom, ktorý vystavovatelia 
(členovia Sekcie dodávateľov technológií 

a materiálov ZSD SR) zaregistrovali po-
čas veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 2016, 
bol stúpajúci počet odborných návštev-
níkov. Aj keď prvé dva dni nenaznačovali, 
žeby sa oproti predchádzajúcim roční-
kom úroveň výstavy zdvihla, kvalitný zá-
ver a záujem publika uspokojil požiadav-
ky a predstavy vystavujúcich subjektov. 
Nás v ZSD SR potešil aj záujem našej 
európskej „strechy“ EUMABOIS, keď-
že do Nitry zavítal aj dlhoročný, dnes už 
bývalý, prezident tejto európskej federá-
cie Gianni Ghizzoni. Zaujímal ho názor 
našich členských spoločností na mož-
nosti zlepšenia účinkovania výrobných 
a dodávateľských firiem na európskych 
výstavách. EUMABOIS si už niekoľko 
rokov láme hlavu, ako vyriešiť periodici-
tu i ranking celosvetovo organizovaných 
výstav, ktoré sa ocitnú v jej výstavnom 
kalendári. 
Predstavenstvo ZSD SR vzalo na svo-
jom výjazdovom rokovaní na vedomie 
informácie ohľadom prípravy účasti 
na výstave CONECO 2017 v termíne 
22. až 25. 3. 2017 aj za účasti firiem 
zo Sekcie drevostavieb ZSD SR. Pred 
nimi bolo aj organizovanie európskeho 
podujatia v rámci EFV (Európsky zväz 
výrobcov montovaných domov), ktorým 
boli už štvrté Dni drevostavieb v termíne 
14. až 15. 10. 2016.
Predstavenstvo ZSD SR schválilo zlo-
ženie pracovnej skupiny v zložení Ing. 
Igor Patráš, Ing. Gustáv Krchňavý, Ing. 
Kvetoslava Dedinská, Ing. Ján Sitek 
a PhDr. Peter Zemaník pre riešenie kon-
cepcie a prípravy „Pavilónu slovenských 
výrobcov nábytku a moderných drevodo-
mov“ počas veľtrhu Nábytok a bývanie 
2017 v Nitre. 
Predstavenstvo ZSD SR rozhodlo ini-
ciovať a uskutočniť pracovné stretnu-
tie ZSD SR s vedením Agrokomplexu 
– Výstavníctvo, š.p. Nitra pre efektívne 
a konštruktívne riešenie otázok, ktoré 
sa týkajú spolupráce pri organizovaní 
spoločných odborných podujatí. 

Predstavenstvo ZSD SR poverilo pred-
sedov sekcií a sekretariát pripraviť 
návrh pripomienok pre zmenu Stanov 
ZSD SR, o ktorých by sa mala rozbeh-
núť diskusia najprv vo vnútri jednotlivých 
sekcií ZSD SR a uzavrieť by sa mala na 
pripravovanom valnom zhromaždení. 
Predstavenstvo ZSD SR vzalo na ve-
domie scenár Valného zhromaždenia 
ZSD SR, prezentovaný generálnym 
sekretárom, ktoré sa uskutoční 2. až 
3. decembra 2016 v hoteli Patria na 
Štrbskom Plese a uložilo sekretariátu 
ZSD SR, aby toto rokovanie komplexne 
pripravil a zorganizoval.

Bývalý prezident EUMABOIS Gianni 
Ghizzoni (vľavo) v rozhovore s Ing. Pavlom 
Králom počas veľtrhu LIGNUMEXPO – 
LES 2016 v Nitre

Diskusné fóra ZSD SR počas veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 2016 sa tešili značnej 
pozornosti odborníkov

http://www.zsdsr.sk
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Rozdiel sto rokov v bývaní približujú dizajnérske nábytkové 
solitéry a zostavy Jana Vaněka. V Bratislave ich možno obdi-
vovať v sídelnej budove Slovenského národného múzea, do 
ktorého preniesli na polročné „hosťovanie“ výstavu z Múzea 
mesta Brno. Doplnili ju viacerými nábytkovými skvostami 
autora z ďalších českých múzeí.
Výstava „Civilizované bývanie pre každého“ predstavuje vý-
znamného tvorcu „prvorepublikového“ bývania v Českoslo-
vensku. Jan Vaněk pokrokové návrhy nábytku aj sám realizo-
val v modeloch a potom v bytových zostavách. Vyrábal účel-
ný nábytok, primeraný k vtedajším interiérom. Bratislavská 
výstava je prístupná od 5. októbra 2016 do 2. apríla 2017. 
Koncepciu navrhol Mgr. Jindřich Chatrný z Múzea mesta 
Brno. Ukazuje realizácie vtedajšieho moderného nábytku 
pre širokú klientelu a aj exkluzívne zákazky.
Do Bratislavy preniesli aj autentický mobiliár z jeho pražské-
ho bytu. Na výstave inštalovali Vaněkove jedálne, obývacie 
izby, spálne, solitéry (skrinky, kreslá, stolíky a taburetky). 
Je tu aj originál lavice z vily Tugendhat v Brne. Podľa návr-
hu Ludwiga Mies van der Rohe ju vyrobila Vaněkova SBS 
v Brne v roku 1930.
Rodák z Třebíča Jan Vaněk (1891 – 1962) svoje návrhy 
základných prvkov premietal do pristavovacieho nábytku 
(podľa medzivojnovej terminológie), neskôr z nich vytvá-
ral variabilné nábytkové zostavy. Okrem návrhov nábytku 
a interiérov vysvetľoval aj teóriu, publikoval odborné state, 
štúdie a komentáre vo vlastnom periodiku „Bytová kultúra“ 
a v ďalších časopisoch.
Návrhy realizoval v zreorganizovanom rodinnom podniku 
Umelecko-průmyslové dílny. Neskôr sa stali jednou z výrob-

ných základní pre vznikajúce UP závody. Následne založil 
v Brne a Prahe vlastné podniky spojené s bytovým dizaj-
nom: SBS Brno (Standard bytová společnost Brno), PMB 
Praha (Poradna moderního bydlení), DDZ Praha (Dílny pro 
dům a zahradu). 
Po vojne sa Jan Vaněk zúčastňoval na formovaní novej 
koncepcie rozvoja podnikov drevospracujúceho priemys-
lu Československa. Presadzoval návrhy a výrobu nábytku 
podľa svojho životného kréda „Pro dobré bydlení všem“. 
Jeho tvorivosť ovplyvnila medzivojnovú pokrokovú avantgar-
du: bol umelcom, dizajnérom, architektom i organizátorom 
výroby.

Autor: Dr. Anton Mrník

Výstava „Civilizované bývanie pre každého“ 

Odborový zväz Drevo Lesy Voda (OZ DLV) je význam-
ným partnerom zamestnávateľských zväzov a združení. 
Sociálnym partnerom Drevárskej a nábytkárskej sekcie 
OZ DLV je Zväz spracovateľov dreva SR. Spoločne a koordi-
novane pôsobia pri riešení úloh ekonomického a sociálne-
ho rozvoja formou podpísaného memoranda o spolupráci 
(20. 5. 2013). Každoročne uzatvárajú Kolektívnu zmluvu 
vyššieho stupňa, pre rok 2016 ju podpísali 25. 1. 2016.
Na VII. zjazde OZ DLV (22.–24. 9. 2016 v Liptovskom Jáne) 
bilancovali svoju 4-ročnú činnosť za uplynulé obdobie. Zväz 
má rozsiahle zameranie rozdelené na päť sekcií: Lesnícka, 
Drevárska a nábytkárska, Celulózo-papierenská, Vodného 
hospodárstva, Vodárenských spoločností. 
Hlavným poslaním OZ DLV je presadzovanie zachovania 
sociálnych výhod zakotvených v kolektívnych zmluvách. 
Prioritný je nárast tarifných miezd. Odborári zastupujú nie-
len členov, ale všetkých zamestnancov. Základným organi-
záciám a ich členom poskytujú aj právnu pomoc (vrátane 
dôchodcov a bývalých zamestnancov).
Rozhodujúcou činnosťou je dohľad nad bezpečnosťou prá-
ce, ochrana pred úrazmi. Od VI. zjazdu OZ DLV (2012) 
vykonali na pracoviskách 114 kontrol, pri ktorých bolo 
zistených 120 nedostatkov, počas kontrol odstránili 110 
nedostatkov. Výsledkom za uvedené obdobie je 696 re-

gistrovaných, z nich 36 závažných a len 4 smrteľné úrazy. 
Činnosť odborového zväzu zhodnotil na VII. zjazde OZ DLV 
jeho predseda Zdenek Dlugoš. V kritickom hodnotení sa 
zaoberal neustálym poklesom počtu základných organizácií 
a tým aj členskej základne. Na začiatku volebného obdobia 
v roku 2012 mali 141 ZO s počtom 13 246 členov, pokles 
k termínu konania VII. zjazdu OZ DLV: 132 ZO a 11 656 
členov. Drevárska a nábytkárska sekcia má síce malý počet 
organizácií, no členskú základňu tvorilo na začiatku voleb-
ného obdobia 872 členov a na konci obdobia 885 členov, 
ako jediná sekcia zaznamenala prírastok. Predsedom sek-
cie je Jaroslav Ličko (od roku 2012).
Doterajší predseda OZ DLV Zdenek Dlugoš dosiahol dô-
chodkový vek. Odborárskym funkcionárom bol od začiatku 
vzniku zväzu 26. 10. 1990 a predsedom od V. zjazdu OZ 
DLV v roku 2008. Jeho aktivity ocenil aj ZSD SR odovzda-
ním ďakovného listu.
Za novú predsedníčku zvolili na VII. zjazde JUDr. Vlastu 
Szabovú, PhD. V odborových inštitúciách je zamestnaná 
od roku 2009 a krátko pôsobila aj v ústredí OZ DLV v ob-
lasti právneho poradenstva a kolektívneho vyjednávania. 
Skúsenosti má z práce v štátnej správe od roku 1983 
a z podnikateľskej sféry od roku 2003.

Autor: Dr. Anton Mrník

Kolektívne zmluvy potvrdzujú sociálne výhody, dbajú na bezpečnosť pri práci
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Vlny nad kašnou

Výpočetní navrhování a digitální technologie výroby ve 
službách rozumu a talentu daly vzniknout pavilonu z pásů 
bukové dýhy, doslova odpoutané od své tradiční role v ná-
bytkářství, potažmo ve stavebnictví. Skrytý pohledům zvenčí 
se pavilon jako nečekaná férie rozvíjí nad kašnou v zadní 
části nádvoří v areálu pražské Betlémské kaple. Okolní 
architektura a zeleň dotvářejí atmosféru řádu a fantazie. 
Projekt byl současně představen s výstavou prací svě-
toznámého japonského architekta Kengo Kumy v galerii 
Jaroslava Fragnera.
Programovaný ohyb – výzkumný pavilon vznikl v rámci 
Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2016, 
vedeného Mg.A., architektem Shotou Tsikoliyou, dokto-
randem katedry architektury a asistentem atelieru archi-
tektury A3 prof. Imricha Vaška na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové v Praze. Pavilon vznikl podle jeho návrhu 
a v jeho produkci spolu s Lenkou Januškovou a Tadeášem 
Klabanem. Vyrobili jej spolu s dalšími studenty A3 za pod-
pory UMPRUM a MŠMT ČR.
Dejme slovo autorovi: Programovaný ohyb představuje 
strategii, umožňující dosáhnout komplexních geometrií 
z jednoduchých typizovaných elementů metodami výpo-
četních technologií. Skrze nepravidelné vrstvení dýhových 
pásů programujeme následný ohyb struktury, která se sama 
tvaruje do optimální formy. Kombinace ohýbaných a nataže-
ných prvků v sobě uchovává napětí, přispívající ke zvýšení 
tuhosti dané struktury.

Projekt testuje potenciál této strategie a aplikuje ji v pa-
vilonu, jehož prostorové rozvržení reaguje na tvar kašny 
a tvoří s ní jednotnou kompozici. Celkový tvar struktury je 
definován programovanou kombinací flexibilně uložených 
použitých prvků. Geometrie pavilonu vychází z pravidel kon-
frontovaných s nepředvídatelným vlivem prostředí a počasí. 
Tyto změny a deformace, charakteristické pro bukovou 
dýhu, určují chování celé struktury. 
Použité postupy dovolují zvýraznit a posílit nepravidelnos-
ti materiálu a ovlivnit tak celkový architektonický návrh. 
Pavilon nese rysy emergentní architektury, generované 
podle pravidel počítačového kódu, aniž by návrh prochá-
zel klasickým způsobem zobrazování (půdorys, nárys, řez 
apod.). 

Autor: Ivana Čapková

Programovaný ohyb – výzkumný pavilon z pásů bukové 
dýhy v areálu pražské Betlémské kaple. Výsledný tvar se 
definuje až v procesu stavění či užití a vytváří tak novou 
kvalitu. Foto: Alex Timpow

http://www.okentes.cz
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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 nábytkového kovania

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

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

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

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

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

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

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

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

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

HAUS Seman, s. r. o.
Levočská 20

080 01 Prešov
tel./fax: 051/771 5322
e-mail: haus@haus.sk

železiarstvo, spojovací 
materiál a potreby do 

domácnosti

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

IVIM s. r. o. 
Sadovská 3819/13

075 01 Trebišov
tel./fax: 056/672 2765

e-mail: ivim@ivim.sk

Pod Kamennou baňou 11
080 01 Prešov

tel./fax: 051/772 0683
e-mail: presov@ivim.sk

Skladová 3
917 01 Trnava 

tel./fax: 033/554 5415
e-mail: tt@ivim.sk

veľkoobchod so stavebným 
a nábytkovým kovaním, výroba 

vstavaných skríň a alumíniových 
dvierok

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

tel.: 033/554 8563
tel./fax: 033/554 8564
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: krupa@dkubin.sk

predaj priemyselného tovaru

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

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

www.adler.sk

veľkoobchodný predaj farieb 
a lakov ADLER, stavebnej chémie 
RAMSAUER a lepidiel KLEIBERIT
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adresár predajných miest

MIMI Plus, spol. s r. o.
Robotnícka 60

953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/642 5101
fax: 037/642 5102

predaj veľkoplošných 
materiálov, nábytkového 

kovania a pílenie na mieru

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

Opařany, Areál ZD Opařany
(+420) 381 287 371

dispecink.oparany@demos-trade.com

Opava–Kateřinky, U Cukrovaru 13
(+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, Podnikatelská 1180/20
(+420) 378 771 300

dispecink.plzen@demos-trade.com

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

(+421) 0412 850 040
dispecing.zilina@demos-trade.com

Košice, Južná trieda 72
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demos-trade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0362 850 010

dispecing.nitra@demos-trade.com

Michalovce, Vihorlatská 2
(+421) 0562 850 120

dispecing.michalovce@demos-trade.com

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

dispecing.bratislava@demos-trade.com

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

dispecing.trencin@demos-trade.com

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

dispecing.trnava@demos-trade.com

Zvolen, Lučenecká cesta 3559
(+421) 0452 861 254

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
Kamenná 9

010 01 Žilina
tel.: 041/7055 101
fax: 041/7643 722

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

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
predajný sklad

Dopravná 5 (areál Rempo)
955 01 Topoľčany

tel./fax.: 038/5322 777
e-mail: topolcany@dextrade.sk

dovoz a distribúcia materiálov pre výrobu nábytku a interiérov

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.
Hlavná 1958

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
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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

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

SLOVLEPEX, a. s.
Bziny 219, 026 01 Dolný Kubín

tel.: 043/5866 404
fax: 043/5866 495

e-mail: sales@slovlepex.sk
www.slovlepex.sk

výroba certifikovaných
eurohranolov, tatranského

profilu, palubovky

Mobart s. r. o.
Vajnorská 89

831 04 Bratislava
tel./fax: 02/4437 2648

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

predaj polotovarov pre 
nábytkársky priemysel

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
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adresár predajných miest 

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.volny.cz/cech_cal

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

INTEA SERVICE s.r.o.
Samostatnost 1348

769 01 Holešov
tel.: 573 395 400
fax: 573 395 406

intea@intea-service.cz
www.intea-service.cz

prodej materiálů, kování 
a elektrospotřebičů 
pro výrobce nábytku

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

SATOS Prostějov a.s.
Vrahovická 41

796 02 Prostějov
tel.: 582 305 810

satos@satos.cz
www.satos.cz

zámky a kování pro stavební 
a nábytkářský průmysl, 

poštovní schránky, 
zahradní nářadí

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11

678 01 Blansko
tel.: 516 410 514

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

prodej a servis dřevo-
obráběcích strojů a nástrojů

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

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

dodavatel nábytkových rolet, 
soklů, okopových plechů 

a dalších profilů pro výrobce 
nábytku

QUATRO LM, s.r.o.
Kláštorná 829/25

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

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

www.quatrolm.sk

spojovacie a nábytkové 
kovanie, veľkoplošné materiály, 

časti a súčasti k nábytku

RK-LINE spol. s r.o.
Kamenná 3607/5

010 01 Žilina
tel./fax: 041/500 6324

e-mail: remmers@remmers-za.sk
www.remmers-za.sk

predaj produktov značky 
Remmers

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

Hybešova 1647
664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 155
fax: 544 120 139

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
fax: 565 532 941

e-mail: humpolec@kili.cz

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
fax: 387 687 154

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
fax: 384 361 185

e-mail: jhradec@kili.cz

Domažlická 138, 318 00 Plzeň
tel.: 377 240 199
fax: 377 240 396

e-mail: plzen@kili.cz

Průmyslová 14d, 796 01 Prostějov
tel.: 582 366 651
fax: 582 337 343

e-mail: prostejov@kili.cz

Vožická 2604, 390 02 Tábor
tel.: 381 470 011
fax: 381 470 016

e-mail: tabor@kili.cz

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
fax: 582 330 868 

Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159
fax: 383 324 020

e-mail: strakonice@kili.cz

Stařeč 513, 675 22 Třebíč
tel.: 568 870 742
fax: 568 851 536

e-mail: trebic@kili.cz

Příluky 228, 760 01 Zlín
tel.: 577 151 088
fax: 577 901 086
e-mail: zlin@kili.cz

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

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

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

kompletní sortiment 
pro truhláře

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

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

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

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

Holubyho 12, 040 01 Košice
tel.: 055/7287 876
fax: 055/7287 875

e-mail: kosice@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

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

twd SK, s.r.o.

twd CZ, s.r.o.
Velká Dlážka 2848/40

750 02 Přerov
tel. CZ: 

+420 737 272 922-3
tel. SK: 

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

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

si môžete kúpiť vo vybraných špecializovaných predajniach 
uvedených v adresári
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Foto: Ing. František Novák
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příště, redakční servis

Přestože Česká republika s ohledem na 
zeměpisné podmínky nepatří mezi jach-
tařské velmoci, na jejím území postavené 
plachetnice brázdí vody po celém svě-
tě. Důkazem toho jsou lodě společnosti 
AVAR-YACHT z Veverské Bítýšky, patřící 
rodině Navrátilových z nedalekého Brna. 
Ta za více jak 25 let svého působení na 
trhu zhotovila stovky lodí vybavených 
dřevěnými interiéry, které se plaví nejen 
na každé české přehradě, ale také např. 
v Atlantiku nebo ve Středozemním moři.

Při výměně starých dveří za nové se 
řada zákazníků brání bourání původních 
ocelových zárubní a jejich renovaci řeší 
pouze novým nátěrem. V prosincovém 
vydání Dřevařského magazínu před-
stavíme možnosti, jak vytvořit nové zá-
rubně vzhledově sladěné s dveřmi, aniž 
by bylo nutné bourat ty původní ocelové.

Foto: archiv SOLODOOR

Bezplatnou řádkovou inzerci (nekomerčního charakteru) v rubrice 

BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Zvýhodněné předplatné časopisu Dřevařský magazín si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Objednávka předplatného

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

Předplatné časopisu Dřevařský magazín 

@
web
fax

Bezplatná řádková inzerce – BURZA DM 

Bezplatné zveřejnění Vašeho požadavku na volná pracovní místa v rub-

rice BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Nabídka a poptávka volných pracovních míst – 
BURZA DM

Odborný časopis pro podporu dřevařské
a nábytkářské výroby 

s vybranými recenzovanými články

Vydavatel
Trendwood-twd, s. r. o.

Kremnička 5, P.O.Box 409
974 03  Banská Bystrica 3

IČO: 31 577 041
tel./fax: +421 48 414 82 17–9

e-mail: sk@drevmag.com, www.twd.sk
www.drevmag.com

Šéfredaktor
Ing. Igor Patráš

Redakční rada
Ing. Miroslav Dvorský
zástupce šéfredaktora

Radomír Čapka
zástupce šéfredaktora

PhDr. Anton Mrník
odborný redaktor

Ing. František Novák
odborný redaktor

Ing. Helena Prokopová
člen redakční rady 

PhDr. Peter Zemaník
člen redakční rady

Rada konzultantů
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

doc. Ing. Ivan Klement, CSc.
Ing. Eduard Krcho

Ing. arch. Hynek Maňák, PhD.
prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

  Inzerce, předplatné a distribuce v SR 
a v zahraničí kromě ČR

Mgr. Eva Patrášová – Snopková
mobil: 0905 630 907

tel./fax: 048/414 82 17–9
e-mail: sk@drevmag.com

  Inzerce, předplatné a distribuce v ČR
Kateřina Havelková, DiS.

mobil: 737 272 924
e-mail: cz@drevmag.com

Grafická úprava a layout
Cinema plus, s. r. o., Banská Bystrica

e-mail: dvorsky@cinema.sk

Tisk
Alfaprint, s. r. o., Martin

Ve volném prodeji rozšiřují
Smluvní spolupracující firmy uvedené v adresáři 

prodejných míst nacházejícím se uvnitř čísla.

Ročník XVII, listopad 2016

Zadané do tisku
27. 10. 2016

Vychází desetkrát ročně.
Za odbornou úroveň příspěvků zodpovídají autoři.

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

uvedené v inzerátech platí pro tu republiku,
v které má inzerent sídlo.

Registrace MK SR číslo EV 2975/09
ze dne 10. 3. 2009.

ISSN 1338-3701 pro SR
Registrace MK ČR číslo MK ČR E 14948

ze dne 19. 12. 2003.
ISSN 1338-371X pro ČR



http://www.agrokomplex.sk


http://www.hranipex.sk



